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01

116/09/86عمالة: طنجة - أصيلمدرسة السلمإقليم: الحسيمةاكني 213 28/09/92أقدمية 16 سنةبنزهرة م 24841A)مزدوجكزناية )البلدية

116/09/94إقليم: الحسيمةفاطمة الزهراءإقليم: الحسيمةسيدي بوعفيف 179 16/09/94أقدمية 16 سنةع.المطلب المرابط 06486Z)مزدوجالحسيمة )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة المعتمد بن عبادإقليم: الحسيمةم/م بني حديفة

الفنيدق
416/09/93 179 16/09/97أقدمية 16 سنةمحند العمراني 05423U)مزدوجمرتيل )البلدية

716/09/85إقليم: تطوانمدرسة الفقيه العربي اللوهإقليم: الحسيمةترجيست 2 172 16/09/87أقدمية 16 سنةميمون طوحو 20406E)مزدوجتطوان )البلدية

516/09/91إقليم: الحسيمةمولي رشيدإقليم: الحسيمةازمورن 171 06/09/00أقدمية 16 سنةمصطفى نعري 06491E)مزدوجالحسيمة )البلدية

116/09/88إقليم: الحسيمةحمان الفطواكيإقليم: الحسيمةعبد ا بن ياسين 168 20/09/88أقدمية 16 سنةرشيدة أشهبار 06496K)مزدوجالحسيمة )البلدية

116/09/94إقليم: الحسيمةحمان الفطواكيإقليم: الحسيمةايت هشام 167 24/10/97أقدمية 16 سنةادريس الغلبزوري 06496K)مزدوجالحسيمة )البلدية

116/09/93إقليم: الحسيمةفاطمة الزهراءإقليم: الحسيمةازفزافن 167 16/09/99أقدمية 16 سنةنور سعيد العثماني 06486Z)مزدوجالحسيمة )البلدية

116/09/93إقليم: الحسيمةعبد العزيز الورياغليإقليم: الحسيمةازفزافن 165 16/09/97أقدمية 16 سنةجمال بوسعيد 06485Y)مزدوجالحسيمة )البلدية

116/09/96إقليم: الحسيمةعبد ا بن ياسينإقليم: الحسيمةسيدي بوعفيف 165 16/09/99أقدمية 16 سنةلوبنى  الحنكاري 06490D)مزدوجالحسيمة )البلدية

116/09/97إقليم: الحسيمةعبد ا بن ياسينإقليم: الحسيمةتزغين 165 16/09/98أقدمية 16 سنةمنصف مختار 06490D)مزدوجالحسيمة )البلدية

116/09/96إقليم: الحسيمةفاطمة الزهراءإقليم: الحسيمةازمورن 163 16/09/97أقدمية 16 سنةم بنسعلي 06486Z)مزدوجالحسيمة )البلدية

316/09/94إقليم: الحسيمةعبد العزيز الورياغليإقليم: الحسيمةايت هشام 161 17/09/01أقدمية 16 سنةاحــمـد بادي 06485Y)مزدوجالحسيمة )البلدية

116/09/94إقليم: الحسيمةعبد ا بن ياسينإقليم: الحسيمةايت هشام 161 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد الرحمن الدريسي 06490D)مزدوجالحسيمة )البلدية

216/09/97إقليم: الحسيمةم الخامسإقليم: الحسيمةتمسينت1 161 16/09/99أقدمية 16 سنةعادل ديدوح 06483

W

مزدوجالحسيمة )البلدية(

116/09/96إقليم: الحسيمةمدرسة اكر ازوكاغإقليم: الحسيمةازفزافن 159 16/09/98إلتحاق بالزوجةم بومدين 27195J)مزدوجالحسيمة )البلدية

516/09/97إقليم: الحسيمةعلي بن حسونإقليم: الحسيمةتمسينت1 159 16/09/99أقدمية 16 سنةتوفيق الخماية 06484X)مزدوجالحسيمة )البلدية
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216/09/97إقليم: الحسيمةحمان الفطواكيإقليم: الحسيمةدار السلوم 159 23/09/99أقدمية 16 سنةفكري مـوهينو 06496K)مزدوجالحسيمة )البلدية

616/09/97إقليم: الحسيمةعبد ا بن ياسينإقليم: الحسيمةم/م ايت قمرة البتدائية 159 06/09/00أقدمية 16 سنةياسمينـة الخطابي 06490D)مزدوجالحسيمة )البلدية

116/09/97إقليم: الحسيمةعبد ا بن ياسينإقليم: الحسيمةامرابطن 159 16/09/99أقدمية 16 سنةجواد الزوهري 06490D)مزدوجالحسيمة )البلدية

316/09/98إقليم: الحسيمةالحي الجديدإقليم: الحسيمةم/م اسنادة 159 16/09/99أقدمية 16 سنةم الوكيلي 06487A)مزدوجالحسيمة )البلدية

مجموعة مدارس بني عبد 

ا

1016/09/98إقليم: الحسيمةالحي الجديدإقليم: الحسيمة 159 16/09/99أقدمية 16 سنةع.المولى الدريسي 06487A)مزدوجالحسيمة )البلدية

116/09/98إقليم: الحسيمةايت هشامإقليم: الحسيمةتزغين 155 06/09/00أقدمية 16 سنةعلي البضموسي 06623Yمزدوجأيت يوسف وعلي

416/09/97عمالة: وجدة - أنكادم. ادريس الشرايبيإقليم: الحسيمةبني عمارت 151 16/09/02أقدمية 16 سنةسميرة سجعي 24966L)مزدوجوجدة )البلدية

206/09/01إقليم: تاوناتمدرسة الشهداءإقليم: الحسيمةاكاون 147 06/09/01أقدمية 16 سنةكريز وسام 18531S)مزدوجتاونات )البلدية

116/09/89عمالة: طنجة - أصيلقاسم بن إدريسإقليم: الحسيمةالحي الجديد 146 17/10/91أقدمية 16 سنةنجاة سلمة 15170N الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

706/09/01إقليم: الحاجبالمخزن المتنقلإقليم: الحسيمةم/م كتامة 143 06/09/02أقدمية 16 سنةالملواني مراد 04125Hمزدوجاقدار

712/09/00إقليم: الحسيمةسيدي بوعفيفإقليم: الحسيمةتزوراخت العليا 139 06/09/01أقدمية 16 سنةشدي الياس 06631Gمزدوجأيت يوسف وعلي

108/09/00عمالة: طنجة - أصيلالخنساءإقليم: الحسيمةبني عمارت 135 18/09/02أقدمية 16 سنةاليوسفي جمال 15131

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

مزدوج

406/09/01إقليم: الحسيمةايت هشامإقليم: الحسيمةم/م اسنادة 135 04/09/02إلتحاق بالزوجالخطابي وردة 06623Yمزدوجأيت يوسف وعلي

304/09/02إقليم: الحسيمةازفزافنإقليم: الحسيمةامشحودن 131 04/09/02أقدمية 16 سنةأدرداك عماد 06673Cمزدوجأيت قمرة

204/09/02إقليم: بركانلهبيل 3إقليم: الحسيمةاشتوانن 129 07/09/05أقدمية 12 سنةتايةبل م 26100U - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

عمالة: المضيق - مدرسة عين شوفوإقليم: الحسيمةم/م اسنادة

الفنيدق
506/09/01 128 07/09/04إلتحاق بالزوجةهشام الخياطي 26012Y)مزدوجالمضيق )البلدية

216/09/94عمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابتإقليم: الحسيمةالحسن الول 120 06/09/00أقدمية 16 سنةبلعيد مزغاب 04308G)مزدوجبني درار )البلدية

116/09/98إقليم: الحسيمةسيدي بوعفيفإقليم: الحسيمةابولي 120 16/09/01أقدمية 16 سنةالدريسي م 06631Gمزدوجأيت يوسف وعلي
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916/09/97عمالة: فاسعمر بن عبد العزيزإقليم: الحسيمةعمر بن عبد العزيز 116 05/09/03أقدمية 16 سنةالمصطفى أكريم 01999X)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

116/09/97عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: الحسيمةعبد ا بن ياسين 98 02/09/14أسماء كريم 03908Xمزدوجمهاية

الشهيد عبد العزيز بن إقليم: الحسيمةاركيون

ادريس

806/09/06عمالة: فاس 97 06/09/07إلتحاق بالزوجلمياء شهبي 02094A)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

307/09/04إقليم: الخميساتفاطمة الفهريةإقليم: الحسيمةاسكرام 87 02/09/09إلتحاق بالزوجهاجر الحقيوي 11229E)مزدوجتيفلت )البلدية

916/09/98عمالة: طنجة - أصيلالكنديإقليم: الحسيمةازمورن 85 06/09/17إلتحاق بالزوجةخليد مريدة 26608

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

مزدوج

916/09/98عمالة: طنجة - أصيلالكنديإقليم: الحسيمةازفزافن 85 06/09/17إلتحاق بالزوجحياة بوجعادة 26608

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

مزدوج

513/02/08إقليم: الحسيمةم/م ايت قمرة البتدائيةإقليم: الحسيمةبوجنان 81 16/09/10إلتحاق بالزوجبشرى ديرا 06668Xمزدوجأيت قمرة

102/09/09إقليم: تازةباب جنان المركزإقليم: الحسيمةتيزي خطاب 75 02/09/09ازهور زروال 16437Rمزدوجاترايبة

المدرسة الجماعاتية 16 إقليم: الحسيمةموية

نونبر

901/01/10إقليم: مولي يعقوب 73 01/01/10ليلى لعور 26284Uمزدوجأولد ميمون

عمالة: الصخيرات  - سيدي يحيى زعيرإقليم: الحسيمةاهارونن 2

تمارة
401/01/10 73 01/01/10اعبدي سعدية 01335Aمزدوجسيدي يحيى زعير

109/12/11إقليم: تاوناتمدرسة الداخلةإقليم: الحسيمةبني احمد 69 09/12/11 فاطمة الصفا 18898R)مزدوجتيسة )البلدية

102/09/10إقليم: الحسيمةامرابطنإقليم: الحسيمةامشحودن 63 26/09/11إلتحاق بالزوجةالمرابطي م 06646Yمزدوجلوطا

1005/09/07عمالة: طنجة - أصيلالنخيلإقليم: الحسيمةالحسن الول 62 06/09/17أمال المرابط 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

204/09/12إقليم: بركانتغاسروتإقليم: الحسيمةاسمار 61 04/09/12امين نجاري 04558Dمزدوجتافوغالت

105/09/11إقليم: الحسيمةازفزافنإقليم: الحسيمةبلحك 59 05/09/11إلتحاق بالزوجةارقايد عبد القادر 06673Cمزدوجأيت قمرة

202/09/11إقليم: الحسيمةاهارونن 1إقليم: الحسيمةبني اشبون 59 02/09/11إلتحاق بالزوجحفيظة الملكي 06619Uمزدوجبني حذيفة

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: الحسيمةبني احمد

داود

203/09/13إقليم: تاونات 53 03/09/13شربوب  لحسن 26054Uمزدوجأولد داود

302/09/10إقليم: بركانعمر بن عبد العزيزإقليم: الحسيمةاتشايف 52 06/09/17خديجة ابن مسعود 04500Rمزدوجمداغ
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204/09/12إقليم: الحسيمةازفزافنإقليم: الحسيمةبني اشبون 52 04/09/12إلتحاق بالزوجأسماء قيصر 06673Cمزدوجأيت قمرة

202/09/10عمالة: طنجة - أصيلالجبيلةإقليم: الحسيمةالرواضي الجمعاتية 50 03/09/13إلتحاق بالزوجالبوكري ايمان 15215M طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

1102/09/14عمالة: مكناسالنزالةإقليم: الحسيمةلعزيب اشقارة 45 02/09/14مريم اليزيوي 03881Tمزدوجنزالة بني عمار

502/09/10إقليم: الحسيمةاعكيينإقليم: الحسيمةتماسينت2 44 06/09/17إلتحاق بالزوجةاليوسفي م 06650Cمزدوجلوطا

102/09/10إقليم: الحسيمةأم البنينإقليم: الحسيمةم/م ايت قمرة البتدائية 42 نعمإلتحاق بالزوجإكرام الشريف 06/09/17 26366H)مزدوجامزورن )البلدية

417/09/84إقليم: القنيطرةاشراردةإقليم: الحسيمةم/م الزاوية 38 06/09/18مصطفى احارز 10893Pمزدوجبنمنصور

402/09/15إقليم: مولي يعقوباولد الكريني المركزإقليم: الحسيمةم/م تغزوت 38 02/09/15نادية عبودي 02187Bمزدوجلعجاجرة

502/09/15إقليم: تازةبئر انزران المركزإقليم: الحسيمةم/م تيزي تشين 38 02/09/15ناجية أبو الغازي 16549Mمزدوجمكناسة الشرقية

302/09/15إقليم: تازةبئر انزران المركزإقليم: الحسيمةبني يخلف 38 02/09/15عواطف اليعكوبي 16549Mمزدوجمكناسة الشرقية

802/09/15عمالة: طنجة - أصيل إبن زهرإقليم: الحسيمةكلت 38 02/09/15ملول م 15191L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

903/09/13إقليم: صفروم/م التعاونية المية-المركزإقليم: الحسيمةبني حسان 37 02/09/15إلتحاق بالزوجحنان دغوري 02347Aمزدوجاغبالو اقورار

504/09/12إقليم: الحسيمةامرابطنإقليم: الحسيمةبينتي 35 06/09/17إلتحاق بالزوجةكليط م 06646Yمزدوجلوطا

م/م أولد علي مدنة إقليم: الحسيمةم/م تغزوت

المركزية

402/09/14إقليم: العرائش 35 02/09/14رضوان غفور 05857Rمزدوجسوق الطلبة

502/09/15إقليم: مولي يعقوبالزياينة المركزإقليم: الحسيمةم/م تغزوت 35 02/09/16عصام الحدوشي 02182

W

مزدوجلعجاجرة

906/09/16عمالة: مكناسالنزالةإقليم: الحسيمةاسمار 31 06/09/16الوازري لطيفة 03881Tمزدوجنزالة بني عمار

مجموعة مدارس الدار إقليم: الحسيمةبني عياش

البيضاء

707/09/16إقليم: الناضور 31 07/09/16جمعة مريمي 12502Nمزدوجأولد ستوت

مجموعة مدارس بني عبد إقليم: الحسيمةم/م اساكن

ا

407/09/16إقليم: الحسيمة 31 07/09/16أمل السكاكي 06592Pمزدوجبني عبد ا

125/02/17عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: الحسيمةاهارونن 1 31 25/02/17سهام دادي 15288Sمزدوجالعوامة
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106/03/17عمالة: طنجة - أصيلالمنارإقليم: الحسيمةموية 31 06/03/17هشام الزرق 26906V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

810/05/17إقليم: شفشاونم/م غرانقاضيإقليم: الحسيمةم/م كتامة 31 15/05/17سارة المريني 06240Gمزدوجلغدير

1102/09/15عمالة: فاسأناس بن مالكإقليم: الحسيمةبني يخلف 29 02/09/15إلتحاق بالزوجةالنية م 02029E)مزدوججنان الورد )المقاطعة

302/09/15إقليم: القنيطرةسيدي عيسى خشانإقليم: الحسيمةبني احمد 28 02/09/15م عزابي 11101Rمزدوجسوق ثلثاء الغرب

102/09/15إقليم: تازةبوحلو المركزإقليم: الحسيمةم.م تامساوت 28 05/10/15إلتحاق بالزوجةإلياس البقالي 16597Pمزدوجبوحلو

103/09/15إقليم: تازةكهف الغار المركزإقليم: الحسيمةاركيون 28 03/09/15نبيل بنعياد 16455Kمزدوجكاف الغار

402/09/15إقليم: صفروم/م الكدية-المركزإقليم: الحسيمةاسول 28 03/09/15هاشم ديدي 02432Tمزدوجأيت السبع لجرف

102/09/15إقليم: إفرانم م عين الحنوش المركزيةإقليم: الحسيمةاتوت 28 02/09/15سعيد البوعزاتي 10688Sمزدوجتيزكيت

102/09/15إقليم: تازةتيبربارين المركزإقليم: الحسيمةبرناص 28 02/09/15أشرف خطاب 16354Aمزدوجأيت سغروشن

102/09/15إقليم: تازةبوحلو المركزإقليم: الحسيمةاركيون 28 02/09/15إلتحاق بالزوجةعبد المنعم لحميدي 16597Pمزدوجبوحلو

228/02/17عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: الحسيمةبوصالح 28 06/09/17اسماعيل طاهري 15288Sمزدوجالعوامة

814/02/17عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة البتدائية الواحةإقليم: الحسيمةكلت 28 06/09/17ابراهيم امرايت 15179Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

216/05/17عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبإقليم: الحسيمةايت الطيب 28 06/09/17زهيرة ابن السيدة 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

314/02/17إقليم: وزانم م الرملإقليم: الحسيمةعين بنعبو 28 06/09/17حياة دحيمني 15000Dمزدوجمصمودة

102/09/14إقليم: صفروم/م القصبة-المركزإقليم: الحسيمةم/م تغزوت 26 05/09/18بلقاسم العاجل 02360Pمزدوجامطرناغة

202/09/14إقليم: تاوناتم/م  الحدادةإقليم: الحسيمةم/م تبرانت 25 02/09/16عادل الطاهوري 15723Pمزدوجالزريزر

1002/09/15عمالة: فاسم الغزاويإقليم: الحسيمةبني اشبون 24 02/09/15إلتحاق بالزوجفاطمة العشوري 20556T)مزدوججنان الورد )المقاطعة

713/02/17إقليم: تطوانم.م ثلثاء بني يدرإقليم: الحسيمةالمدرسة الجماعاتية اساكن 24 04/09/18سفيان البختي 05591Bمزدوجبني يدر
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

906/09/17إقليم: الحسيمةم/م بني جميلإقليم: الحسيمةبني اشبون 24 06/09/17الكعباوي أنوار 06541Jمزدوجبني جميل

906/09/17إقليم: الحسيمةم/م بني جميلإقليم: الحسيمةبلحك 24 06/09/17عمر الشيخ 06541Jمزدوجبني جميل

1006/09/17إقليم: الحسيمةوعضيةإقليم: الحسيمةمازوز 24 06/09/17منصف لعجاب 06571Sمزدوجاربعاء تاوريرت

406/09/17إقليم: الحسيمةبوجنانإقليم: الحسيمةاغزار عيسى 24 06/09/17فريد الزياني 06595Tمزدوجبني عبد ا

706/09/17إقليم: الحسيمةايت القاضيإقليم: الحسيمةاعشيرن 24 06/09/17عاقل استيتو 06642Uمزدوجامرابطن

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: الحسيمةمولي مفتاح 24 06/09/17لطيفة الرياني 15288Sمزدوجالعوامة

706/09/17إقليم: الحسيمةايت القاضيإقليم: الحسيمةاتوت 24 06/09/17جبران البضموسي 06642Uمزدوجامرابطن

406/09/17عمالة: طنجة - أصيلالبركةإقليم: الحسيمةم/م اساكن 24 06/09/17أحمد احميتي 26375T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

1006/09/17إقليم: الحسيمةبوصالحإقليم: الحسيمةاسول 24 06/09/17جمال بنسعلي 06599Xمزدوجبني عبد ا

106/09/17إقليم: الحسيمةايت طاعةإقليم: الحسيمةبني عمارت 24 06/09/17عمر اليوسفي 06575

W

مزدوجتيفروين

906/09/17إقليم: الحسيمةبوصالحإقليم: الحسيمةتلرواق 24 06/09/17نوفل أحيذار 06599Xمزدوجبني عبد ا

406/09/17إقليم: الحسيمةالمدرسة الجماعاتية شقرانإقليم: الحسيمةنفساست 24 06/09/17المسعودي فؤاد 26534Rمزدوجشكران

1006/09/17إقليم: الحسيمةاعشيرنإقليم: الحسيمةدالية 24 06/09/17وسام الصغير 06546Pمزدوجبني جميل

206/09/17إقليم: الحسيمةايت القاضيإقليم: الحسيمةنفساست 24 06/09/17لهيت فدوى 06642Uمزدوجامرابطن

506/09/17عمالة: طنجة - أصيلابن حزمإقليم: الحسيمةبني عمارت 24 06/09/17حنان اليوسفي 15168L الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

1006/09/17إقليم: الحسيمةم/م الزاويةإقليم: الحسيمةنفساست 24 06/09/17أفاسي رشيد 06603Bمزدوجزاوية سيدي عبد القادر

128/09/17إقليم: الحسيمةالسواحلإقليم: الحسيمةبرناص 24 28/09/17توفيق الحمدي 06695Bمزدوجعبد  الغاية السواحل

506/09/17إقليم: الحسيمةالبوابإقليم: الحسيمةاسمار العلى 24 06/09/17سعيد طحطاح 06596Uمزدوجبني عبد ا
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جماعة التعيين

602/09/14إقليم: الحسيمةالرواضي الجمعاتيةإقليم: الحسيمةاهارونن 1 23 04/09/18إلتحاق بالزوجةم اقشار 25963Vمزدوجرواضي

602/09/16عمالة: طنجة - أصيلمولي يوسفإقليم: الحسيمةم/م اساكن 23 07/09/16إلتحاق بالزوجسهيلة مجاهد 26331V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

504/03/17إقليم: الحسيمةتمسينت1إقليم: الحسيمةايت طاعة 23 04/03/17إلتحاق بالزوجأقزبان سكينة 06633Jمزدوجامرابطن

119/05/17عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبإقليم: الحسيمةم/م اساكن 23 19/05/17إلتحاق بالزوجرجاء يرماق 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

1002/09/15إقليم: صفروم/ إشمللن-المركزإقليم: الحسيمةم/م تغزوت 22 06/09/17رمضان بوتوتح 02390Xمزدوجاغزران

202/09/16عمالة: فاسأناس بن مالكإقليم: الحسيمةم/م تبرانت 22 02/09/16إلتحاق بالزوجبومللة حليمة 02029E)مزدوججنان الورد )المقاطعة

203/03/17إقليم: الحسيمةعمر بن عبد العزيزإقليم: الحسيمةعين بنعبو 22 03/03/17إلتحاق بالزوجآنسة الكبير 20828N)مزدوجتارجيست )البلدية

406/09/17إقليم: الحسيمةبوصالحإقليم: الحسيمةالمدرسة الجماعاتية شقران 22 06/09/17علي بنعل 06599Xمزدوجبني عبد ا

603/09/13عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: الحسيمةم/م اساكن 21 06/09/16التهامي الدوكالي 15288Sمزدوجالعوامة

108/09/16إقليم: سيدي قاسمالبعابشة الرملإقليم: الحسيمةبرناص 21 08/09/16عبد الرحيم بوحيلة 14837Bمزدوجانويرات

407/09/16إقليم: الحسيمةتزغينإقليم: الحسيمةم/م بني بونصار 21 07/09/16إلتحاق بالزوجامال الحمدي 06674Dمزدوجأيت قمرة

307/09/16إقليم: تازةبني فراسن المركزإقليم: الحسيمةمازوز 21 07/09/16أحساين طارق 16635Fمزدوجبني فراسن

124/02/17إقليم: وزانم م عين دريجإقليم: الحسيمةبني عمارت 21 06/09/17منصف ورية 15054Mمزدوجلمجاعرة

1101/03/17إقليم: تطوانم.م أذايوغإقليم: الحسيمةاهارونن 2 21 06/09/17الحمدي لحفيظ صبري 05577Lمزدوجالواد

306/03/17عمالة: طنجة - أصيلالخربإقليم: الحسيمةم/م اساكن 21 06/09/17عمر اهرو 25176P الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

228/02/17إقليم: العرائشم/م البواشتة  المركزيةإقليم: الحسيمةالسواحل 21 07/03/17ابراهيم ناجي 05821Bمزدوجأولد أوشيح

408/03/17إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: الحسيمةتلغونت 21 08/03/17عماد والي علمي 05957Zمزدوجريصانة الشمالية

426/01/17إقليم: تطوانم.م لشياخإقليم: الحسيمةالسواحل 21 13/02/17يوسف اللهيوي الوهابي 05649Pمزدوجزاوية سيدي قاسم

7



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ
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226/01/17إقليم: العرائش أناسيل حدادينإقليم: الحسيمةالسواحل 21 22/02/17مصطفى بوعيش 20533Tمزدوجسوق القلة

206/03/17عمالة: طنجة - أصيلالبريديةإقليم: الحسيمةاهارونن 2 21 06/09/17م الميموني 15262Nمزدوجحد الغربية

506/03/17إقليم: فحص - انجرة م/م الرمان البتدائيةإقليم: الحسيمةموية 21 06/03/17م العمري 15320Bمزدوجملوسة

128/04/17إقليم: وزانم م لل مريمإقليم: الحسيمةالحاج علي 21 06/09/17حمزة بويحيى 06404Kمزدوجزومي

206/03/17إقليم: العرائشم/م السريمة  المركزيةإقليم: الحسيمةاسول 21 06/03/17حمزة الوليجي 05829Kمزدوجقصر بجير

106/09/17إقليم: الحسيمةبني عمارتإقليم: الحسيمةاسمار 21 04/09/18سعيدة عبد المومن 06685Rمزدوجبني عمارت

506/09/17إقليم: الحسيمةايت هشامإقليم: الحسيمةعين بنعبو 21 نعمإكرام معلي 05/09/18 06623Yمزدوجأيت يوسف وعلي

202/09/15إقليم: الحسيمةم/م ايت قمرة البتدائيةإقليم: الحسيمةأم البنين 20 نعمإلتحاق بالزوجلمية الفارسي 04/09/18 06668Xمزدوجأيت قمرة

808/02/17إقليم: الحسيمةتزغينإقليم: الحسيمةاوزيخت 20 06/09/17إلتحاق بالزوجة م ولدعيسى 06674Dمزدوجأيت قمرة

810/05/17إقليم: تطوانم.م الموردإقليم: الحسيمةاكني 20 06/09/17إلتحاق بالزوجسارة الحدوشي 05484Kمزدوجسوق القديم

123/05/17عمالة: طنجة - أصيلمولي يوسفإقليم: الحسيمةالمدرسة الجماعاتية اساكن 20 06/09/17إلتحاق بالزوجغيثة أمسناو 26331V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

306/09/17إقليم: الحسيمةم/م الرواضي 2إقليم: الحسيمةاعشيرن 20 06/09/17إلتحاق بالزوجبوشرى بنعمر 06662Rمزدوجرواضي

824/02/17إقليم: الحسيمةاسكرامإقليم: الحسيمةتزوراخت العليا 19 07/09/17إلتحاق بالزوجأوسار صباح 06664Tمزدوجرواضي

101/01/17إقليم: تازةتاغلست المركزإقليم: الحسيمةبني عياش 18 01/01/17منير ابن القاضي 16212

W

مزدوجتيزي وسلي

131/03/17إقليم: تطوانم.م بني احمايدإقليم: الحسيمةم/م بني جميل 18 06/09/17الجوطي نصر الدين 05605Sمزدوجالخروب

214/02/17عمالة: طنجة - أصيلالحد القديمإقليم: الحسيمةم/م بني جميل 18 06/09/17اعشير م سمير 15260Lمزدوجحد الغربية

415/05/17عمالة: طنجة - أصيلالرويفإقليم: الحسيمةاهارونن 2 18 06/09/17الميموني م أنس 15252Cمزدوجسبت الزينات

614/02/17عمالة: طنجة - أصيلالحد القديمإقليم: الحسيمةم/م اساكن 18 06/09/17عصام الحاجي 15260Lمزدوجحد الغربية
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م/م عبد العالي بنشقرون إقليم: الحسيمةم/م اساكن

_المنصورة

614/02/17إقليم: شفشاون 18 06/09/17عز الدين العساوي 06073Aمزدوجالمنصورة

م/م أولد علي مدنة إقليم: الحسيمةاهارونن 1

المركزية

415/05/17إقليم: العرائش 18 06/09/17يسرى الحقيوي 05857Rمزدوجسوق الطلبة

806/09/17إقليم: الحسيمةتمسينت1إقليم: الحسيمةوعضية 17 06/09/17إلتحاق بالزوجةخليد عبدالخالقي 06633Jمزدوجامرابطن

704/09/18إقليم: الحسيمةامشحودنإقليم: الحسيمةموية 17 04/09/18قاسم حراز 06549Tمزدوجبني جميل

304/09/18إقليم: العرائشم/م  دار  الوزاري  المركزيةإقليم: الحسيمةاركيون 17 04/09/18أحمد بوعزاوي 05799Cمزدوجتطفت

1004/09/18إقليم: الحسيمةالمدرسة الجماعاتية اساكنإقليم: الحسيمةازيل 17 04/09/18ليزاطي أسماء 26536Tمزدوجاساكن

404/09/18إقليم: الحسيمةم/م تيزي تشينإقليم: الحسيمةازغار 17 04/09/18حسين حسني 06712Vمزدوجمولي أحمد الشريف

904/09/18إقليم: الحسيمةامشحودنإقليم: الحسيمةم/م تبرانت 17 04/09/18عدنان المرابط 06549Tمزدوجبني جميل

104/09/18إقليم: الحسيمةبلحكإقليم: الحسيمةاتوت 17 04/09/18عبد الحق برلل 18630Zمزدوجبني جميل مكسولين

604/09/18إقليم: الحسيمةم/م بني بونصارإقليم: الحسيمةلعزيب اشقارة 17 04/09/18هشام مساعد 06796Lمزدوجبني بونصر

706/09/17عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبإقليم: الحسيمةورسان 16 06/09/17إلتحاق بالزوجدونوح لوبنة 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

306/09/17إقليم: الحسيمةاتشايفإقليم: الحسيمةوارك 16 06/09/17إلتحاق بالزوجةالحموشي عبد الحميد 06785Zمزدوجسيدي بوتميم

706/09/17إقليم: الحسيمةالبوابإقليم: الحسيمةاعشيرن 15 06/09/17إلتحاق بالزوجةأحمد بوزبع 06596Uمزدوجبني عبد ا

306/09/17إقليم: الحسيمةتمسينت1إقليم: الحسيمةوعضية 15 06/09/17إلتحاق بالزوجاقزبان بشرى 06633Jمزدوجامرابطن

101/01/12إقليم: الحسيمةعين بنعبوإقليم: الحسيمةايت هشام 14 نعمنوال بابو 06/09/17 06777Rمزدوجسيدي بوتميم

206/09/17عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة الجديدةإقليم: الحسيمةم/م تيزي تشين 14 06/09/17إلتحاق بالزوجالدامون مريم 20080A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

703/09/17إقليم: الحسيمةكلتإقليم: الحسيمةالسواحل 14 06/09/17سعيد بنعودة 06539Gمزدوجبني جميل مكسولين

806/09/17إقليم: الحسيمةوادي محكمإقليم: الحسيمةم/م تغزوت 14 06/09/17حميد بنعله 18623Sمزدوجبني بشير
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

1006/09/17إقليم: الحسيمةالمدرسة الجماعاتية اساكنإقليم: الحسيمةبني يخلف 14 06/09/17عماد لبوز 26536Tمزدوجاساكن

1006/09/17إقليم: الحسيمةكلتإقليم: الحسيمةبني بشير 14 06/09/17البوزلماطي عبد المجيد 06539Gمزدوجبني جميل مكسولين

206/09/17إقليم: الحسيمةارياننإقليم: الحسيمةبني اشبون 14 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة أنكوري 06580Bمزدوجتيفروين

306/09/17إقليم: الحسيمةكلتإقليم: الحسيمةتطياشت 14 06/09/17عماد واعزيز 06539Gمزدوجبني جميل مكسولين

706/09/17إقليم: الحسيمةبوصالحإقليم: الحسيمةبني يخلف 14 06/09/17الحسين التوريرتي 06599Xمزدوجبني عبد ا

206/09/17إقليم: الحسيمةكلتإقليم: الحسيمةالمنصف 14 06/09/17يوسف الحداد 06539Gمزدوجبني جميل مكسولين

606/09/17إقليم: الحسيمةبلحكإقليم: الحسيمةتميانصت 14 06/09/17أنور أصريحي 18630Zمزدوجبني جميل مكسولين

206/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م بوعباد السفلى البتدائيةإقليم: الحسيمةبني يخلف 14 06/09/17أحمد بوعويوش 19941Zمزدوجالقصر المجاز

1006/09/17إقليم: الحسيمةتمسينت1إقليم: الحسيمةبني اشبون 14 06/09/17إلتحاق بالزوجبندحمان امل 06633Jمزدوجامرابطن

306/09/17إقليم: الحسيمةالمدرسة الجماعاتية اساكنإقليم: الحسيمةكلت 14 06/09/17نورية كموني 26536Tمزدوجاساكن

306/09/17إقليم: الحسيمةبوصالحإقليم: الحسيمةاركيون 14 06/09/17عبدالكريم بوتاشكورت 06599Xمزدوجبني عبد ا

506/09/17إقليم: الحسيمةالحاج عليإقليم: الحسيمةمولي مفتاح 14 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم فارس 06784Yمزدوجسيدي بوتميم

706/09/17إقليم: الحسيمةايت طاعةإقليم: الحسيمةوارك 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةالدهري م 06575

W

مزدوجتيفروين

806/09/17إقليم: الحسيمةاغزار عيسىإقليم: الحسيمةالمنصف 14 06/09/17إبراهيم البرديجي 06608Gمزدوجزاوية سيدي عبد القادر

906/09/17إقليم: الحسيمةم/م بني جميلإقليم: الحسيمةم/م اساكن 14 06/09/17إلتحاق بالزوجاكرام اولد الحاج 06541Jمزدوجبني جميل

706/09/17إقليم: الحسيمةبني اشبونإقليم: الحسيمةازيل 14 06/09/17سهام البحري 06535Cمزدوجبني جميل مكسولين

806/09/17إقليم: الحسيمةوعضيةإقليم: الحسيمةتلغونت 14 06/09/17عبد الغني أشخلف 06571Sمزدوجاربعاء تاوريرت

206/09/17إقليم: الحسيمةشقرانإقليم: الحسيمةبني حسان 14 06/09/17جمال  المعضيوي 06552

W

مزدوجشكران

10



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية عبد إقليم: الحسيمةبني حسان

الغاية السواحل

106/09/17إقليم: الحسيمة 14 06/09/17عثمان الحداد 26920Kمزدوجعبد  الغاية السواحل

903/09/17إقليم: الحسيمةبني اشبونإقليم: الحسيمةبني احمد 14 06/09/17عزالدين البحري 06535Cمزدوجبني جميل مكسولين

706/09/17إقليم: الحسيمةبني اشبونإقليم: الحسيمةازيل 14 06/09/17سميرة البحري 06535Cمزدوجبني جميل مكسولين

206/09/17إقليم: الحسيمةارياننإقليم: الحسيمةاغزار عيسى 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةسفيان فاتح 06580Bمزدوجتيفروين

506/09/17إقليم: الحسيمةشقرانإقليم: الحسيمةبني عياش 14 06/09/17خالد  امعنيش 06552

W

مزدوجشكران

606/09/17إقليم: الحسيمةاسقيمنإقليم: الحسيمةبني عياش 14 06/09/17عبد الغفور بوتقيوحت 06689Vمزدوجبني عمارت

903/09/17إقليم: الحسيمةبني اشبونإقليم: الحسيمةبني احمد 14 06/09/17عبد الصمد بوعزاوي 06535Cمزدوجبني جميل مكسولين

203/09/17إقليم: الحسيمةبني عمارتإقليم: الحسيمةبني احمد 14 06/09/17م البدري 06685Rمزدوجبني عمارت

1003/09/17إقليم: الحسيمةبوصالحإقليم: الحسيمةبني احمد 14 06/09/17عصام قروشي 06599Xمزدوجبني عبد ا

103/09/17إقليم: الحسيمةبني اشبونإقليم: الحسيمةبني احمد 14 06/09/17عبد الله عبدلوي 06535Cمزدوجبني جميل مكسولين

403/09/17إقليم: الحسيمةم/م تيزي تشينإقليم: الحسيمةبني احمد 14 06/09/17م الداودي 06712Vمزدوجمولي أحمد الشريف

306/09/17إقليم: الحسيمةبلحكإقليم: الحسيمةبني عياش 14 06/09/17طارق اواغي 18630Zمزدوجبني جميل مكسولين

303/09/17إقليم: الحسيمةم/م اساكنإقليم: الحسيمةبني احمد 14 06/09/17عبد المجيد بلحاج 06724Hمزدوجاساكن

1006/09/17إقليم: الحسيمةم/م بني بونصارإقليم: الحسيمةبني عياش 14 06/09/17علي أكوح 06796Lمزدوجبني بونصر

803/09/17إقليم: الحسيمةاعشيرنإقليم: الحسيمةبني احمد 14 06/09/17يونس بلعيش 06546Pمزدوجبني جميل

403/09/17إقليم: الحسيمةم/م تيزي تشينإقليم: الحسيمةبني احمد 14 06/09/17الحسين أزواغ 06712Vمزدوجمولي أحمد الشريف

1006/09/17إقليم: الحسيمةتمسينت1إقليم: الحسيمةزاوية القناطر 14 06/09/17إلتحاق بالزوجرؤيدة التمسنتي 06633Jمزدوجامرابطن

103/09/17إقليم: الحسيمةبني اشبونإقليم: الحسيمةبني احمد 14 06/09/17يوسف المسعودي 06535Cمزدوجبني جميل مكسولين
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

506/09/17إقليم: الحسيمةبني تيمانإقليم: الحسيمةاركيون 14 06/09/17خالد أمهاوش 06721Eمزدوجمولي أحمد الشريف

1103/09/17إقليم: تطوانم.م الهرارزةإقليم: الحسيمةبني احمد 14 06/09/17أحمد الخطابي 05603Pمزدوجابغاغزة

706/09/17إقليم: الحسيمةاغزار عيسىإقليم: الحسيمةم.م تامساوت 14 06/09/17عبد الحميد اولد حمو 06608Gمزدوجزاوية سيدي عبد القادر

106/09/17إقليم: تطوانم.م إبراقنإقليم: الحسيمةتلغونت 14 06/09/17بلل الصاط 05657Yمزدوجزاوية سيدي قاسم

806/09/17إقليم: الحسيمةم/م تيزي تشينإقليم: الحسيمةم.م تامساوت 14 06/09/17م بن العربي 06712Vمزدوجمولي أحمد الشريف

606/09/17إقليم: الحسيمةاغزار عيسىإقليم: الحسيمةم.م تامساوت 14 06/09/17جواد العبدوني 06608Gمزدوجزاوية سيدي عبد القادر

1006/09/17إقليم: الحسيمةتميانصتإقليم: الحسيمةامكزن 14 06/09/17إيمان قيبو 19414Bمزدوجبني أحمد اموكزان

106/09/17إقليم: الحسيمةتماسينت2إقليم: الحسيمةلعزيب اشقارة 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةم  المرابطي 06638Pمزدوجامرابطن

1006/09/17إقليم: الحسيمةالمدرسة الجماعاتية اساكنإقليم: الحسيمةبني بشير 14 06/09/17بشرى الطاهري 26536Tمزدوجاساكن

906/09/17إقليم: الحسيمةكلتإقليم: الحسيمةتلغونت 14 06/09/17عبد الرحيم أزرقان 06539Gمزدوجبني جميل مكسولين

عمالة: المضيق - مدرسة أغطاسإقليم: الحسيمةتلرواق

الفنيدق
406/09/17 14 06/09/17إلتحاق بالزوجأمينة أولد الحاج 25745H)مزدوجالفنيدق )البلدية

206/09/17عمالة: طنجة - أصيلالمستقبلإقليم: الحسيمةتلرواق 14 06/09/17إلتحاق بالزوجمنال يعقوبي 20079Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

406/09/17إقليم: الحسيمةبني اشبونإقليم: الحسيمةبني بشير 14 06/09/17بلحاج عبد المين 06535Cمزدوجبني جميل مكسولين

1028/09/17إقليم: الحسيمةم/م اساكنإقليم: الحسيمةبرناص 14 28/09/17م البرودي 06724Hمزدوجاساكن

1013/10/17إقليم: الحسيمةنفساستإقليم: الحسيمةدالية 14 13/10/17حنان العوداتي 06556Aمزدوجشكران

903/09/17إقليم: الحسيمةاعشيرنإقليم: الحسيمةالسواحل 14 06/09/17عماد المرابط 06546Pمزدوجبني جميل

1006/09/17إقليم: الحسيمةنفساستإقليم: الحسيمةبني بشير 14 06/09/17بالحاجي أشرف 06556Aمزدوجشكران

306/09/17إقليم: الحسيمةبوصالحإقليم: الحسيمةاغزار عيسى 14 06/09/17سعيدة عبو 06599Xمزدوجبني عبد ا
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

506/09/17إقليم: الحسيمةبني عمارتإقليم: الحسيمةم/م كتامة 12 06/09/17ابراهيم قوقوش 06685Rمزدوجبني عمارت

506/09/17إقليم: تطوانم.م تاملوتإقليم: الحسيمةبني تيمان 11 04/09/18م التزغارتي 24431Eمزدوجأولد علي منصور

506/09/17إقليم: الحسيمةعين بنعبوإقليم: الحسيمةم/م بني بونصار 11 04/09/18إلتحاق بالزوجة  م اليوسفي 06777Rمزدوجسيدي بوتميم

1006/09/17إقليم: الحسيمةالبوابإقليم: الحسيمةبني اشبون 11 04/09/18إلتحاق بالزوجمنال باحاج 06596Uمزدوجبني عبد ا

906/09/17إقليم: الحسيمةتمسينت1إقليم: الحسيمةم/م بني جميل 11 04/09/18إلتحاق بالزوجسالمة أولد العربي 06633Jمزدوجامرابطن

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: الحسيمةم/م تيزي تشين 11 04/09/18إلتحاق بالزوجةم  بلحاج 15288Sمزدوجالعوامة

406/09/17إقليم: الحسيمةازيلإقليم: الحسيمةاولد احمد 11 04/09/18م سعيد القريشي 06730Pمزدوجاساكن

306/09/17إقليم: الحسيمةبني عمارتإقليم: الحسيمةدالية 11 04/09/18أحمد مجاهد 06685Rمزدوجبني عمارت

1006/09/17إقليم: الحسيمةنفساستإقليم: الحسيمةدالية 11 04/09/18الحجاج حمال 06556Aمزدوجشكران

403/09/17إقليم: الحسيمةشقرانإقليم: الحسيمةاولد احمد 11 04/09/18احمد القدوري 06552

W

مزدوجشكران

506/09/17إقليم: الحسيمةعين بنعبوإقليم: الحسيمةم/م تيزي تشين 11 04/09/18إلتحاق بالزوجبنحدو ماجدة 06777Rمزدوجسيدي بوتميم

306/09/17إقليم: تطوانم.م تاقة عامرإقليم: الحسيمةامكزن 11 04/09/18العفسي عتيق 19947Fمزدوجبني يدر

802/10/17إقليم: فحص - انجرة م/م المخالد البتدائيةإقليم: الحسيمةالمدرسة الجماعاتية اساكن 10 04/09/18م نصر ا فروجان 05457Fمزدوجاجوامعة

104/09/18إقليم: وزانم م الطبريإقليم: الحسيمةمازوز 10 04/09/18إلتحاق بالزوجالزهرة بوعياد 15022Cمزدوجبني قلة

704/09/18إقليم: الحسيمةواركإقليم: الحسيمةتميانصت 10 04/09/18إلتحاق بالزوجزروال كريمة 06718Bمزدوجمولي أحمد الشريف

1004/09/18إقليم: الحسيمةامشحودنإقليم: الحسيمةامكزن 10 04/09/18إلتحاق بالزوجليلى المرابط 06549Tمزدوجبني جميل

604/09/18إقليم: الحسيمةواركإقليم: الحسيمةم/م اساكن 9 04/09/18إلتحاق بالزوجالبقالي نعيمة 06718Bمزدوجمولي أحمد الشريف

604/09/18إقليم: الحسيمةبينتيإقليم: الحسيمةامكزن 9 04/09/18إلتحاق بالزوجنجاة عامير 06565Kمزدوجاربعاء تاوريرت
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

504/09/18إقليم: الحسيمةواركإقليم: الحسيمةامكزن 8 04/09/18إلتحاق بالزوج فاطمة الزهرة أمغار 06718Bمزدوجمولي أحمد الشريف

404/09/18إقليم: العرائشالمدرسة الجماعاتية لعياشةإقليم: الحسيمةبني يخلف 8 04/09/18إلتحاق بالزوجمونية أعدوش 26913Cمزدوجعياشة

304/09/18إقليم: تطوانم.م افران عليإقليم: الحسيمةموية 8 04/09/18إلتحاق بالزوجةمصطفى هاهاتي 05639Dمزدوجبني سعيد

1004/09/18إقليم: الحسيمةارياننإقليم: الحسيمةازغار 8 04/09/18إلتحاق بالزوجنعيمة عكيشة 06580Bمزدوجتيفروين

104/09/18عمالة: طنجة - أصيل العزيب ابقيوإقليم: الحسيمةاكاون 7 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الخطابي 15294Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

1004/09/18إقليم: الحسيمةم/م اساكنإقليم: الحسيمةم/م تغزوت 7 04/09/18إلياس بعيادي 06724Hمزدوجاساكن

104/09/18إقليم: الحسيمةتلرواقإقليم: الحسيمةاركيون 7 04/09/18م الزناكي 06728Mمزدوجاساكن

1004/09/18إقليم: الحسيمةم/م اساكنإقليم: الحسيمةم/م تغزوت 7 04/09/18نور الدين راجي 06724Hمزدوجاساكن

904/09/18إقليم: الحسيمةتمشطتإقليم: الحسيمةموية 7 04/09/18إلتحاق بالزوجسكينة عزوزي 06610Jمزدوجزاوية سيدي عبد القادر

104/09/18إقليم: الحسيمةالسواحلإقليم: الحسيمةبني عياش 7 04/09/18م ايت يحيى 06695Bمزدوجعبد  الغاية السواحل

904/09/18إقليم: الحسيمةاسمارإقليم: الحسيمةبني حسان 7 04/09/18الياس اشهبار 06691Xمزدوجبني عمارت

604/09/18إقليم: الحسيمةبني يخلفإقليم: الحسيمةتلغونت 7 04/09/18عادل المرابط 06773Lمزدوجتاغزوت

104/09/18إقليم: الحسيمةامكزنإقليم: الحسيمةتميانصت 7 04/09/18رحيمة الحسني 06764Bمزدوجبني أحمد اموكزان

1004/09/18إقليم: الحسيمةم/م كتامةإقليم: الحسيمةبني احمد 7 04/09/18سفيان الحذيفي 06742Cمزدوجكتامة

104/09/18إقليم: الحسيمةم/م اساكنإقليم: الحسيمةتميانصت 7 04/09/18اولد الحاج حياة 06724Hمزدوجاساكن

204/09/18إقليم: الحسيمةبني عمارتإقليم: الحسيمةاسول 7 04/09/18م الفزازي 06685Rمزدوجبني عمارت

904/09/18إقليم: الحسيمةازغارإقليم: الحسيمةم/م تغزوت 7 04/09/18شهرزاد فرجي 18627

W

مزدوجكتامة

104/09/18إقليم: الحسيمةم/م اساكنإقليم: الحسيمةتميانصت 7 04/09/18اليوسفي سلوى 06724Hمزدوجاساكن
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

104/09/18إقليم: الحسيمةداليةإقليم: الحسيمةاسول 7 04/09/18أحمد الخمليشي 06693Zمزدوجبني عمارت

604/09/18إقليم: الحسيمةاسمارإقليم: الحسيمةبني احمد 7 04/09/18وسيم المعكشاوي 06691Xمزدوجبني عمارت

104/09/18إقليم: الحسيمةم/م كتامةإقليم: الحسيمةازغار 7 04/09/18كوثر ليزاطي 06742Cمزدوجكتامة

104/09/18إقليم: الحسيمةم/م اساكنإقليم: الحسيمةتميانصت 7 04/09/18سالمة دودوح 06724Hمزدوجاساكن

604/09/18إقليم: الحسيمةاسمار العلىإقليم: الحسيمةبني احمد 7 04/09/18منير بنلعربي 06558Cمزدوجشكران

104/09/18إقليم: الحسيمةاسمارإقليم: الحسيمةتميانصت 7 04/09/18مريم أكروح 06691Xمزدوجبني عمارت

404/09/18إقليم: الحسيمةم/م اساكنإقليم: الحسيمةم.م تامساوت 7 04/09/18زهير شعوان 06724Hمزدوجاساكن

1104/09/18إقليم: تطوانم.م  إفرطن - توغناتنإقليم: الحسيمةبرناص 7 04/09/18رضى التاونزي 24432Fمزدوجأولد علي منصور

104/09/18إقليم: الحسيمةامكزنإقليم: الحسيمةتلغونت 7 04/09/18رشدي الندلوسي 06764Bمزدوجبني أحمد اموكزان

204/09/18إقليم: الحسيمةاسمار العلىإقليم: الحسيمةلعزيب اشقارة 7 04/09/18أحمد الوغليضي 06558Cمزدوجشكران

104/09/18إقليم: الحسيمةاكاونإقليم: الحسيمةلعزيب اشقارة 7 04/09/18م أشهبار 06704Lمزدوجعبد  الغاية السواحل

104/09/18إقليم: الحسيمةتلرواقإقليم: الحسيمةاركيون 7 04/09/18حسن أعبوت 06728Mمزدوجاساكن

604/09/18إقليم: الحسيمةاسمار العلىإقليم: الحسيمةبني احمد 7 04/09/18صلح الدين اقرقاش 06558Cمزدوجشكران

1004/09/18إقليم: الحسيمةاسمار العلىإقليم: الحسيمةم/م تبرانت 7 04/09/18م الجطاري 06558Cمزدوجشكران

204/09/18إقليم: الحسيمةم/م اساكنإقليم: الحسيمةبني عياش 7 04/09/18عزيز ولد عيسى 06724Hمزدوجاساكن

704/09/18إقليم: الحسيمةازيلإقليم: الحسيمةبني عياش 7 04/09/18صفوان الغلبزوري 06730Pمزدوجاساكن

204/09/18إقليم: الحسيمةاكاونإقليم: الحسيمةلعزيب اشقارة 7 04/09/18ادريس المرنيسي 06704Lمزدوجعبد  الغاية السواحل

104/09/18إقليم: الحسيمةتلرواقإقليم: الحسيمةبرناص 7 04/09/18جمال المسعودي 06728Mمزدوجاساكن
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

704/09/18إقليم: الحسيمةبني بشيرإقليم: الحسيمةتطياشت 7 04/09/18أبو بكر العمري 06802Tمزدوجبني بشير

1004/09/18إقليم: الحسيمةمازوزإقليم: الحسيمةم.م تامساوت 7 04/09/18فوزي العشوري 06765Cمزدوجبني أحمد اموكزان

404/09/18إقليم: الحسيمةم/م اساكنإقليم: الحسيمةم.م تامساوت 7 04/09/18عبد المجيد المنصوري 06724Hمزدوجاساكن

204/09/18إقليم: الحسيمةاسمار العلىإقليم: الحسيمةلعزيب اشقارة 7 04/09/18أشرف أمزيان 06558Cمزدوجشكران

104/09/18إقليم: الحسيمةتلرواقإقليم: الحسيمةبرناص 7 04/09/18سمير زلغي 06728Mمزدوجاساكن

316/09/93إقليم: شفشاونمدرسة سليمان الحواتإقليم: شفشاونم/م المام علي _غروزيم 171 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد العزيز بن ابراهيم 05998U)مزدوجشفشاون )البلدية

م/م عبد العالي بنشقرون 

_المنصورة

لل خديجة بنت سيدي م إقليم: شفشاون

العلوي

116/09/95عمالة: مكناس 159 16/09/99أقدمية 16 سنةحميد الحايل 03993P)مزدوجمكناس )البلدية

مدرسة القاضي صادق بن إقليم: شفشاونم/م غرانقاضي

رسون

116/09/98إقليم: شفشاون 159 16/09/99أقدمية 16 سنةامينة العبودي 06004A)مزدوجشفشاون )البلدية

116/09/97إقليم: شفشاونمدرسة باب السوقإقليم: شفشاونم/م أمكري 155 16/09/00أقدمية 16 سنةمنودي فتحي 24161L)مزدوجشفشاون )البلدية

م/م علل بن عبد ا _باب 

تازة

116/09/95إقليم: شفشاونمدرسة مولي علي بن راشدإقليم: شفشاون 153 06/09/01أقدمية 16 سنةسوليمان الهراس 05996S)مزدوجشفشاون )البلدية

م/م علل بن عبد ا _باب 

تازة

الثانوية التأهيلية المام إقليم: شفشاون

الشادلي للتعليم الصيل

216/09/96إقليم: شفشاون 149 04/09/01أقدمية 16 سنةمفتاح م 06423F)مزدوجشفشاون )البلدية

م/م علل بن عبد ا _باب 

تازة

الثانوية التأهيلية المام إقليم: شفشاون

الشادلي للتعليم الصيل

416/09/94إقليم: شفشاون 143 04/09/02أقدمية 16 سنةمصطفى برهون 06423F)مزدوجشفشاون )البلدية

106/09/00إقليم: شفشاونم/م المام علي _غروزيمإقليم: شفشاونم/م يوسف التليدي _تنقوب 141 17/10/00أقدمية 16 سنةبن تحايكت سعيدة 06163Y)مزدوجشفشاون )البلدية

1013/09/02إقليم: تطوانمدرسة ابن حزمإقليم: شفشاونم/م تارغة 141 13/09/02أقدمية 16 سنةعماد اصريح 05419P)مزدوجتطوان )البلدية

306/09/01إقليم: شفشاونمدرسة عبد الخالق الطريسإقليم: شفشاونم/م بني عشير 133 04/09/02أقدمية 16 سنةمصطفى السطي 05999V)مزدوجشفشاون )البلدية

مدرسة احمد البوزيدي 

_سطيحة

803/10/02عمالة: مكناسسيدي سليمان المركزإقليم: شفشاون 131 17/10/03أقدمية 16 سنةاحمد غميريس 03921L سيدي سليمان مول

الكيفان

مزدوج

605/09/03إقليم: القنيطرةم/م بني مالكإقليم: شفشاونم/م احمد الراشدي _مشات 125 24/09/04أقدمية 12 سنةبنعيدة عبد الكريم 11070Gمزدوجبني مالك

113/09/02إقليم: الحاجبدار القايد عليإقليم: شفشاونم/م احمد العالم _الماتن 109 10/09/08إلتحاق بالزوج النصيري نوال 04205Vمزدوجأيت يعزم
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

616/09/92إقليم: شفشاونمدرسة  الحسن أبي جمعةإقليم: شفشاونمدرسة الشيخ م بن عياد 108 نعمالبردعي عبد الحميد 06/10/11 05997T)مزدوجشفشاون )البلدية

105/09/08عمالة: طنجة - أصيل أحمد بوكماخإقليم: شفشاونم/م بني يجل 93 05/09/08سهام خواطري 20599P)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م الحسن اليلصوتي 

_تارية

405/10/06عمالة: طنجة - أصيلالمنارإقليم: شفشاون 91 12/09/08نجوى العموري 26906V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

413/09/01عمالة: طنجة - أصيلالمام البخاريإقليم: شفشاونمدرسة الشيخ م بن عياد 88 28/09/06إلتحاق بالزوجندى البوطي 15194P)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

416/09/98إقليم: شفشاونمدرسة الشيخ م بن عيادإقليم: شفشاونم/م يوسف التليدي _تنقوب 86 02/09/15إلتحاق بالزوجةاقروني م 06003Z)مزدوجشفشاون )البلدية

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

1102/09/09إقليم: تطوانم.م عين لحصنإقليم: شفشاون 76 07/09/09إلتحاق بالزوج                      نوال وحنين 05444Sمزدوجعين لحصن

902/09/09إقليم: تطوانمدرسة ابن الروميإقليم: شفشاونم/م ترينيس 75 02/09/09حسن بن الغازي 05636Aمزدوجبني سعيد

605/09/11إقليم: صفروم/م الكدية-المركزإقليم: شفشاونم/م تسكالة 69 05/09/11الزهرة قاضي 02432Tمزدوجأيت السبع لجرف

م/م موسى بن نصير _بني 

دركول

405/09/11إقليم: آسفيم/م احد البخاتيإقليم: شفشاون 69 05/09/11علية حليبي 13647Hمزدوجلبخاتي

102/09/10عمالة: طنجة - أصيلالرويفإقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش 67 02/09/10إلتحاق بالزوجالحسنية   موسي 15252Cمزدوجسبت الزينات

105/09/08إقليم: تاوريرتابن زهرإقليم: شفشاونم/م ترينيس 66 05/09/08إلتحاق بالزوجالجرفي سهام 04454R العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج

م/م ايبن الخطيب _بني 

بوحلو

604/09/12عمالة: طنجة - أصيلالمتنبيإقليم: شفشاون 61 04/09/12الشعيري امنية 26571F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م علل بن عبد ا _باب 

تازة

502/09/09إقليم: الرشيديةقطع   الوادإقليم: شفشاون 55 02/09/14خالد خدي 09695Mمزدوجفركلة السفلى

م/م ايبن الخطيب _بني 

بوحلو

602/09/10عمالة: طنجة - أصيلالمتنبيإقليم: شفشاون 53 05/09/13عبد الناصر المزروب 26571F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

204/09/12إقليم: وزانم م ابن طفيلإقليم: شفشاونم/م تازخت 51 04/09/12ياسين الشطبي 15030Lمزدوجسيدي رضوان

205/09/11عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبإقليم: شفشاونم/م تنغاية الغربية 51 02/09/16م الدريسي 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

1005/09/11إقليم: تطوانم.م بطارةإقليم: شفشاونم/م دار منات 51 02/09/16نجاة الدويب 05563

W

مزدوجالحمراء

205/09/11عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبإقليم: شفشاونم/م تنغاية الغربية 51 02/09/16نادية المزروب 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

17



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م سيدي الركراكي 

_أمطراس

504/09/12عمالة: طنجة - أصيلالجاحظإقليم: شفشاون 51 04/09/12إلتحاق بالزوجاحسان علش 23227

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/78إقليم: سيدي بنورالبللةإقليم: شفشاونم/م إشرحان 49 02/09/16عبد الخالق سعدي 08422Dمزدوجكدية بني دغوغ

م/م سيدي علل الحاج 

_فيفي

1004/09/12إقليم: الحاجبسيدي بوعمروإقليم: شفشاون 47 02/09/16حمزة الفقير 04222Nمزدوجرأس اجري

1102/09/14عمالة: مكناسالنزالةإقليم: شفشاونم/م بني هليل 45 02/09/14جهاد العطاري 03881Tمزدوجنزالة بني عمار

م/م عبد العالي بنشقرون 

_المنصورة

102/09/14عمالة: طنجة - أصيلالمنارإقليم: شفشاون 45 02/09/14هشام بلعادة 26906V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

402/09/14عمالة: سلالبحيرةإقليم: شفشاونم/م زدمت 45 02/09/14م الديب 27086Rمزدوجعامر

402/09/14إقليم: صفروم/م أيت حميدان-المركزإقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوق 45 02/09/14لكحال حليمة 02411Vمزدوجبئر طم طم

مدرسة احمد البوزيدي 

_سطيحة

1102/09/10إقليم: تطوانم.م عين لحصنإقليم: شفشاون 44 02/09/16إلتحاق بالزوجامهاوش مريم 05444Sمزدوجعين لحصن

103/09/13عمالة: طنجة - أصيلالسمارةإقليم: شفشاونم/م عبدا ابراهيم _امزرة 43 03/09/13لمياء المحسني 26909Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م علل بن عبد ا _باب 

تازة

403/09/13إقليم: سيدي سليمانالمركزية بني فضلإقليم: شفشاون 40 06/09/17بنجدو سارة 10935Kمزدوجعامر الشمالية

م/م الحاج احمد العسلني 

_بوزطاط

404/09/12إقليم: سيدي سليمانالمركزية بني فضلإقليم: شفشاون 39 02/09/16حسن اهلل 10935Kمزدوجعامر الشمالية

م/م أحمد المنصور الذهبي   إقليم: شفشاونم/م تازخت

السواكن  المركزية

302/09/15إقليم: العرائش 38 02/09/15الحسين بورقيبة 05835Sمزدوجالسواكن

مجموعة مدارس الحنشة إقليم: شفشاونم/م تغسوان

الفوارات

202/09/15عمالة: سل 38 02/09/15صفية فيلل 01260Uمزدوجعامر

602/09/15إقليم: العرائشمدرسة أولد مصباحإقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شيا 38 02/09/15إسراء الغلبزوري 05965Hمزدوجريصانة الجنوبية

عمالة: الصخيرات  - الرمامحةإقليم: شفشاونم/م تلنداوود

تمارة
402/09/15 38 02/09/15فاطمة خليل 01367Kمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - الحاج البهاليإقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شيا

تمارة
502/09/15 38 02/09/15زهرة زهاري 01370Nمزدوجسيدي يحيى زعير

105/09/11إقليم: شفشاونم/م المام علي _غروزيمإقليم: شفشاونم/م المصلى 37 16/09/15إلتحاق بالزوجفاطمة الدراز 06163Y)مزدوجشفشاون )البلدية

مدرسة  علي المتيوي 

_الجبهة

105/09/11عمالة: طنجة - أصيلعبد ا بن الصديقإقليم: شفشاون 36 06/09/17إلتحاق بالزوجةعليمي عبد الله 15296A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م صلح الدين اليوبي 

_سبت أسيفان

102/09/14إقليم: فجيجالطلسإقليم: شفشاون 35 02/09/14إلتحاق بالزوجطوبي سومية 10465Zمزدوجبني تادجيت

105/09/11إقليم: تطوانم.م أبو القاسم الشابيإقليم: شفشاونمدرسة الشيخ م بن عياد 34 نعمعبد المونعم بجاقل 07/09/17 22891F)مزدوجواد لو )البلدية

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: شفشاونمدرسة  الحسن أبي جمعة

سليمان للتعليم الصيل

205/09/11عمالة: طنجة - أصيل 34 نعمزينب الدريسي 06/09/17 15360V طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: شفشاونم/م توارشت

الخضراء

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
102/09/14 33 02/09/16حسن مسافي 01787S)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

م/م الشليحات المجاهدين إقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاوية

المركزية

214/02/17إقليم: العرائش 31 14/02/17حميد الشكدة 05734Gمزدوجزوادة

1005/09/11إقليم: تطوانم.م بطارةإقليم: شفشاونم/م دار منات 31 04/09/18الناجي العللي 05563

W

مزدوجالحمراء

عمالة: الصخيرات  - ابي بكر بن زهرإقليم: شفشاونم/م أناري

تمارة
1102/09/16 31 02/09/16حنان أحـوزي 01350Sمزدوجصباح

1102/09/16عمالة: مكناساولد يوسفإقليم: شفشاونم/م اولد سليمان 31 02/09/16فدوى عروبي 03879Rمزدوجنزالة بني عمار

402/09/16عمالة: الميةلسان الدين ابن الخطيبإقليم: شفشاونم/م بني بشار 31 02/09/16مريم المتقي 27199N)مزدوجعين حرودة )البلدية

1002/09/16إقليم: العرائشم/م اولد بن الصيد المركزيةإقليم: شفشاونم/م ابو عنان المريني _اتازا 31 02/09/16البعيكلي إيمان 05970Nمزدوجريصانة الجنوبية

عمالة: الصخيرات  - الرمامحةإقليم: شفشاونم/م ترزات

تمارة
302/09/16 31 02/09/16الكرناوي أسماء 01367Kمزدوجسيدي يحيى زعير

فرعية سيدي ابراهيم إقليم: شفشاونم/م بني عمران _اشوكان

بولعجول

502/09/16عمالة: سل 31 02/09/16اكرام الريضى 01257Rمزدوجعامر

502/09/16إقليم: القنيطرةأولد المالكيةإقليم: شفشاونم/م بني بشار 31 02/09/16سهام خير ا 10901Yمزدوجبنمنصور

102/09/16إقليم: النواصرم. اولد احمدإقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار 31 06/09/16يحي مهدي 18187T)مزدوجدار بوعزة )البلدية

702/09/16عمالة: طنجة - أصيلالنماءإقليم: شفشاونم/م اولد سليمان 31 02/09/16ليلى اولد مسعود 26573H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - عبد الخالق الطريسإقليم: شفشاونم/م أزغار

تمارة
202/09/16 31 02/09/16فاطمة أتزموت 23494L)مزدوجعين العودة )البلدية

1002/09/16إقليم: العرائشم/م اولد بن الصيد المركزيةإقليم: شفشاونم/م ابو عنان المريني _اتازا 31 02/09/16رشوق فاطمة الزهراء 05970Nمزدوجريصانة الجنوبية

402/09/16عمالة: سلمجموعة مدارس الجبابرةإقليم: شفشاونم/م أولسن 31 02/09/16السليماني سارة 01228Jمزدوجالسهول
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات  - النصرإقليم: شفشاونم/م أزغار

تمارة
702/09/16 31 02/09/16أسماء زوين 23798S)مزدوجعين العودة )البلدية

م/م عقبة بن نافع مركزية 

_لمدينة

813/02/17عمالة: طنجة - أصيل العزيب ابقيوإقليم: شفشاون 31 13/02/17يسرى الخطابي 15294Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

123/02/17عمالة: طنجة - أصيلالنماءإقليم: شفشاونم/م تيمارت 31 23/02/17بثينة الزوجال 26573H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

813/02/17إقليم: تطوانم.م بطارةإقليم: شفشاونم/م دكالة 31 13/02/17سناء العبوبي 05563

W

مزدوجالحمراء

128/02/17إقليم: تطوانم.م خزان لوإقليم: شفشاونم/م الشرافات 31 28/02/17مصطفى اجرير 05571Eمزدوجالواد

م/م عمر بن الخطاب 

_المودين

228/02/17إقليم: فحص - انجرةم/م الضاية البتدائيةإقليم: شفشاون 31 28/02/17بشرى التازيثي 19308Lمزدوجاجوامعة

416/02/17إقليم: تطوانم.م بني موسىإقليم: شفشاونم/م دكالة 31 16/02/17لمياء أقيور 05566Zمزدوجالحمراء

931/01/17إقليم: فحص - انجرةم/م الحومة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م توارشت 31 13/02/17رفيدة شاطر 05534Pمزدوجالقصر المجاز

130/01/17عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة الجديدةإقليم: شفشاونم/م النعيمة 31 30/01/17أميمة الحداد 20080A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

214/02/17إقليم: وزانم م عبد الكريم الخطابيإقليم: شفشاونم/م إمنكورن 31 14/02/17هنتاتي ادريس 15011Rمزدوجبني قلة

1116/03/17إقليم: تطوانم.م يعقوبشإقليم: شفشاونم/م بني ميزار 31 16/03/17      نجوى الفتاحي 05503Fمزدوجبني حرشن

201/03/17عمالة: طنجة - أصيلالنخيلإقليم: شفشاونم/م عبدا ابراهيم _امزرة 31 01/03/17دعاء ايت عامر 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

428/02/17إقليم: شفشاونم/م القلعةإقليم: شفشاونم/م المصلى 31 06/03/17نعيمة أجليان 06314Mمزدوجتلمبوط

119/03/17عمالة: طنجة - أصيلالمنارإقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود 31 19/03/17الجغرافي خديجة 26906V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

الحسن الثاني المركز ] إقليم: شفشاونالمدرسة الجماعاتية الجبهة

أمكادي[

1002/09/15إقليم: العرائش 30 06/09/17عبد الحق  شحموط 05758Hمزدوجبوجديان

602/09/15عمالة: طنجة - أصيلالسمارةإقليم: شفشاونم/م تازخت 28 02/09/15معداني 26909Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

802/09/15إقليم: صفروم/م أيت شعيب-المركزإقليم: شفشاونم/م ادريس الول _أوفاس 28 02/09/15سعيدة اخموش 02313Nمزدوجتازوطة

402/09/15عمالة: طنجة - أصيل الفتحإقليم: شفشاونم/م سيدي غانم 28 02/09/15إلتحاق بالزوجصباح عمي ادريس 20083D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

102/09/15إقليم: تطوانم.م الدشريينإقليم: شفشاونم/م متاع 28 OUMAIMA  

BOUJENNA
02/09/15إلتحاق بالزوج 05527Gمزدوجصدينة

202/09/15عمالة: طنجة - أصيل إبن زهرإقليم: شفشاونم/م أناري 28 02/09/15           سميرة دحو 15191L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

402/09/15إقليم: تطوانم.م الموردإقليم: شفشاونم/م أغبال 28 02/09/15إلتحاق بالزوجةالبقالي الطاهري م سعيد 05484Kمزدوجسوق القديم

1002/09/15إقليم: فحص - انجرةم/م كتامة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م احمداشن 28 02/09/15هشام القلعي 05536Sمزدوجالقصر المجاز

202/09/15إقليم: العرائشمدرسة المام البخاريإقليم: شفشاونم/م الحسن الوزان _أمتار 28 02/09/15إلتحاق بالزوجيسرى القليعي 05721Tمزدوجالساحل

802/09/15إقليم: سيدي سليمانالمركزية الرملإقليم: شفشاونم/م تازخت 28 02/09/15وصيل هل الحسين 10987Sمزدوجقصيبية

102/09/15إقليم: تاوناتم/م  القريشيينإقليم: شفشاونإقوران 28 02/09/15عبد المنعم وهابي 15435Bمزدوجسيدي العابد

1202/09/16إقليم: تطوانم,م بني ليثإقليم: شفشاونمدرسة يوسف بن تاشفين 28 01/01/17حميد إدريسي 05552Jمزدوجبني ليت

102/09/16إقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراءإقليم: شفشاونمدرسة يوسف بن تاشفين 28 01/01/17سومية لعريبي 18191X)مزدوجدار بوعزة )البلدية

826/01/17إقليم: تطوانم.م لشياخإقليم: شفشاونم/م بني عشير 28 06/09/17تودوت الجارية منير 05649Pمزدوجزاوية سيدي قاسم

1120/02/17إقليم: تطوانم,م بني ليثإقليم: شفشاونم/م سيدي يلصو _ لخزانة 28 06/09/17البحوتي بشرى 05552Jمزدوجبني ليت

م/م الحسن اليلصوتي 

_تارية

130/01/17عمالة: طنجة - أصيلم المكي الناصريإقليم: شفشاون 28 06/09/17م الدواس 15292

W

مزدوجبني مكادة )المقاطعة(

602/03/17إقليم: تطوانم.م الصبابإقليم: شفشاونم/م تارغة 28 06/09/17مريم الردام 05594Eمزدوجبني يدر

102/09/15إقليم: سيدي بنورالدهاهجةإقليم: شفشاونمدرسة أولد بن علل 25 04/09/18عبد الرحيم ابولرماش 08619Tمزدوجالوليدية

514/02/17إقليم: تطوانم.م الزاويةإقليم: شفشاونم/م تارغة 25 04/09/18خديجة العمراني 05607Uمزدوجالخروب

617/02/17إقليم: تطوانم.م اوشتامإقليم: شفشاونم/م بني غفار 25 04/09/18نورة السواني 05652Tمزدوجزاوية سيدي قاسم

727/01/17إقليم: تطوانم.م جبل الحبيبإقليم: شفشاونم/م الشرافات 25 05/09/18رجاء الخرباش 05489Rمزدوججبل لحبيب

306/09/17إقليم: العرائشم/م البواشتة  المركزيةإقليم: شفشاونم/م تيمارت 24 06/09/17بلل الشلي 05821Bمزدوجأولد أوشيح
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طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

1127/01/17إقليم: تطوانم.م اوراغنإقليم: شفشاونم/م بني غفار 24 04/09/18إيمان الشهبي 05553Kمزدوجبني ليت

106/09/17إقليم: وزانم م القشاشدةإقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاوية 24 06/09/17الحسن زرقوني 06400Fمزدوجزومي

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلم المكي الناصريإقليم: شفشاونم/م ابن عرضون _تلمبوط 24 06/09/17حفصة المرابط الداجيدي 15292

W

مزدوجبني مكادة )المقاطعة(

م/م سيدي علل الحاج 

_فيفي

105/09/17إقليم: شفشاونم/م سيدي غانمإقليم: شفشاون 24 05/09/17فتيحة البقالي 06204Tمزدوجفيفي

806/09/17إقليم: وزانم م لل مريمإقليم: شفشاونم/م تلنداوود 24 06/09/17فاطمة الزهراء الزيان 06404Kمزدوجزومي

206/09/17إقليم: العرائشم/م أولد بوربيع المركزيةإقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاوية 24 06/09/17عبد اللطيف الخداوي 05738Lمزدوجزوادة

306/09/17إقليم: شفشاونم/م تارغةإقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار 24 06/09/17إلياس فتح ا 06295Sمزدوجتزكان

106/09/17إقليم: شفشاونم/م سيدي يلصو _ لخزانةإقليم: شفشاونم/م القوب 24 06/09/17م بن سليمان 06170Fمزدوجباب تازة

م/م سيدي علل الحاج 

_فيفي

406/09/17إقليم: وزانم م الشراطينإقليم: شفشاون 24 06/09/17تورية التشتي 06348Zمزدوجمقريصات

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلالوحدةإقليم: شفشاونالواديين 24 06/09/17إنصاف العسري 26181G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

106/09/17إقليم: وزانم م ابن زيدونإقليم: شفشاونم/م غرانقاضي 24 06/09/17الطراف حكيمة 15079Pمزدوجسيدي أحمد الشريف

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبإقليم: شفشاونالواديين 24 06/09/17أسماء مصباح 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

406/09/17إقليم: شفشاونم/م الشرافاتإقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن 24 06/09/17عبدالدايم  خلدي 06191Dمزدوجبني دركول

305/09/17إقليم: العرائشم/م  أولد سلطان  المركزيةإقليم: شفشاونم/م أعرقوب 24 05/09/17كوثر الشرادي 05953Vمزدوجريصانة الشمالية

206/09/17عمالة: طنجة - أصيلالوحدةإقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوق 24 06/09/17مصطفى العثماني 26181G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

206/09/17إقليم: شفشاونم/م جنان النيشإقليم: شفشاونم/م بني بشار 24 06/09/17عبدالعالي أشمروان 06281Bمزدوجبني بوزرة

1005/09/17عمالة: طنجة - أصيلالوحدةإقليم: شفشاونم/م بني هليل 24 06/09/17نسرين الحضري 26181G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

406/09/17إقليم: تطوانم.م حسان بن ثابتإقليم: شفشاونم/م بني ميزار 24 06/09/17م عبو 05638Cمزدوجبني سعيد
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

206/09/17إقليم: وزانم م سيدي بوصبرإقليم: شفشاونم/م ابن خلدون _سوق الحد 24 06/09/17فاطمة شرداد 15086Xمزدوجسيدي بوصبر

506/09/17إقليم: تطوانم,م الجامع الكبيرإقليم: شفشاونم/م الحسن الوزان _أمتار 24 06/09/17ليلى اطويل 05557Pمزدوجبني ليت

506/09/17إقليم: تطوانم,م الجامع الكبيرإقليم: شفشاونم/م بورد 24 06/09/17لوبنة اطويل 05557Pمزدوجبني ليت

1106/09/17عمالة: طنجة - أصيلالرويفإقليم: شفشاونم/م تمريخت 24 06/09/17هشام موشطاش 15252Cمزدوجسبت الزينات

1106/09/17إقليم: تطوانم.م خزان لوإقليم: شفشاونم/م أناري 24 06/09/17ليلى قجاج 05571Eمزدوجالواد

406/09/17عمالة: طنجة - أصيلم المكي الناصريإقليم: شفشاونم/م تيمارت 24 06/09/17يونس طهيري 15292

W

مزدوجبني مكادة )المقاطعة(

م/م سيدي احمد الشريف 

_بني يرزين

م/م سيدي علل الحاج إقليم: شفشاون

_فيفي

105/09/17إقليم: شفشاون 24 05/09/17م البقالي 06203Sمزدوجفيفي

705/09/17إقليم: شفشاونم/م قاع اسراسإقليم: شفشاونم/م جنان النيش 24 05/09/17بشرى مخلف 06299

W

مزدوجتزكان

906/09/17إقليم: تطوانم.م بني احمايدإقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابر 24 06/09/17حفيظة البريكي 05605Sمزدوجالخروب

506/09/17إقليم: العرائشم/م ابن طفيل المركزيةإقليم: شفشاونم/م ولمسة 24 07/09/17عبد الله حجي 05962Eمزدوجريصانة الجنوبية

406/09/17إقليم: شفشاونم/م ابن عرضون _تلمبوطإقليم: شفشاونم/م الفقيه المودن _علوي 24 06/09/17عبد  اللطيف بتغراصا 06311Jمزدوجتلمبوط

506/09/17عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبإقليم: شفشاونم/م القوب 24 06/09/17المفضل الهراس 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

406/09/17عمالة: طنجة - أصيلالنماءإقليم: شفشاونم/م قلعة تنقوب 24 06/09/17رحمة الهباج 26573H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م سيدي احمد الشريف 

_بني يرزين

م/م   اعماير الطليق  إقليم: شفشاون

المركزية

705/09/17إقليم: العرائش 24 05/09/17معروفي كزارة 05840Xمزدوجالسواكن

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

206/09/17إقليم: شفشاونم/م بني غفارإقليم: شفشاون 24 06/09/17ياسين بوزكري 06301Yمزدوجتزكان

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلسيدي أحمد بن عجيبةإقليم: شفشاونم/م تازخت 24 06/09/17عبد الرحيم املل 15175U الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة البتدائية الواحةإقليم: شفشاونم/م المصلى 24 06/09/17سهام النبخوث 15179Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

905/09/17إقليم: تطوانم.م افرطنإقليم: شفشاونم/م بني هليل 24 05/09/17ابتسام فزاكة 05554Lمزدوجبني ليت
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

1006/09/17عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبإقليم: شفشاونم/م بني يجل 24 06/09/17العبوبي بشرى 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

206/09/17إقليم: وزانم م ابن زيدونإقليم: شفشاونم/م غرانقاضي 24 06/09/17قشيقش نعيمة 15079Pمزدوجسيدي أحمد الشريف

906/09/17إقليم: الحسيمةبني عمارتإقليم: شفشاونم/م بورد 24 06/09/17حموتي ملك 06685Rمزدوجبني عمارت

م/م سيدي احمد الشريف 

_بني يرزين

205/09/17إقليم: العرائشم/م أولد بوربيع المركزيةإقليم: شفشاون 24 05/09/17عبد الرحيم أمديني 05738Lمزدوجزوادة

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلعثمان بن عفانإقليم: شفشاونم/م قلعة تنقوب 24 06/09/17أسماء اغللو 26377V الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة احمد البوزيدي إقليم: شفشاونم/م إجافن

_سطيحة

106/09/17إقليم: شفشاون 24 06/09/17سعيد أحناش 06286Gمزدوجاسطيحة

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلالبركةإقليم: شفشاونم/م تارغة 24 06/09/17سارة منصوري 26375T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م سيدي احمد الشريف 

_بني يرزين

1005/09/17إقليم: تطوانم.م تازروتإقليم: شفشاون 24 05/09/17فاطمة الستيتو 05602Nمزدوجابغاغزة

206/09/17إقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوسإقليم: شفشاونم/م أزغار 24 06/09/17بنعبد الرزاق يوسف 06290Lمزدوجاسطيحة

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلالديموسإقليم: شفشاونم/م القلعة 24 06/09/17هدى الطاهري 15289Tمزدوجالعوامة

م/م ايبن الخطيب _بني 

بوحلو

606/09/17إقليم: فحص - انجرة م/م المخالد البتدائيةإقليم: شفشاون 24 06/09/17فاطمة الزهراء سليمان 05457Fمزدوجاجوامعة

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبإقليم: شفشاونم/م بني غفار 24 06/09/17خليلة الصليعي 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م عبد العالي بنشقرون 

_المنصورة

م/م سيدي احمد الشريف إقليم: شفشاون

_بني يرزين

1006/09/17إقليم: شفشاون 24 06/09/17عواطف البقالي 06207

W

مزدوجفيفي

106/09/17إقليم: وزانم م الفقيه القريإقليم: شفشاونم/م إجافن 24 06/09/17فؤاد الدراوي 06368

W

مزدوجقلعة بوقرة

م/م علي بن ميمون 

_بواحمد

506/09/17إقليم: تطوانم.م الغابةإقليم: شفشاون 24 06/09/17بشرى النفاتي 05574Hمزدوجالواد

106/09/17إقليم: وزانم م مصعب ابن عميرإقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاوية 24 06/09/17عبد الحي لمساق 15058Sمزدوجلمجاعرة

106/09/17إقليم: شفشاونم/م الشرافاتإقليم: شفشاونم/م القوب 24 06/09/17م القلل 06191Dمزدوجبني دركول

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة البتدائية الواحةإقليم: شفشاونم/م ابن خلدون _سوق الحد 24 06/09/17سكينة بوزيد 15179Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

206/09/17عمالة: طنجة - أصيلالبركةإقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابر 24 06/09/17بن موسى جهان 26375T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

106/09/17عمالة: طنجة - أصيل العزيب ابقيوإقليم: شفشاونم/م تفزة 24 06/09/17مرية الحاجي 15294Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

505/09/17إقليم: تطوانم.م عين مولتهمإقليم: شفشاونم/م بني هليل 24 05/09/17أسية الجيدي 05496Yمزدوجبني حرشن

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلالنماءإقليم: شفشاونم/م احمد الراشدي _مشات 24 06/09/17نادية عابدي 26573H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

505/09/17إقليم: تطوانم.م عين مولتهمإقليم: شفشاونم/م بني هليل 24 05/09/17سهيلة امحايني 05496Yمزدوجبني حرشن

م/م عمر بن الخطاب 

_المودين

706/09/17إقليم: تطوانم.م عين مولتهمإقليم: شفشاون 24 06/09/17اسماء العليثي 05496Yمزدوجبني حرشن

406/09/17إقليم: فحص - انجرة م/م الرمان البتدائيةإقليم: شفشاونم/م اولد سليمان 24 06/09/17حنان الكريمي 15320Bمزدوجملوسة

م/م سيدي الركراكي 

_أمطراس

306/09/17عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبإقليم: شفشاون 24 06/09/17أفاسي كوثر 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م عمر بن الخطاب 

_المودين

406/09/17إقليم: العرائشم/م  الملوك الثلثة المركزيةإقليم: شفشاون 24 06/09/17فاطمة الزهراء التليدي 05852Kمزدوجسوق الطلبة

م/م عبد العالي بنشقرون 

_المنصورة

106/09/17عمالة: طنجة - أصيل عبد الكريم الخطيبإقليم: شفشاون 24 06/09/17مريم العمراني 21699K)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

406/09/17عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاوية 24 06/09/17جلل هسكوري 15288Sمزدوجالعوامة

م/م ازغار بني تليد _  

أزغار

1106/09/17إقليم: تطوانم.م خزان لوإقليم: شفشاون 24 06/09/17وصال بن شعيب 05571Eمزدوجالواد

106/09/17إقليم: شفشاونم/م الحسن الوزان _أمتارإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 24 06/09/17م التاغي 06099Dمزدوجامتار

806/09/17إقليم: تطوانم.م يعقوبشإقليم: شفشاونم/م أناري 24 06/09/17سهيلة رحاحل 05503Fمزدوجبني حرشن

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة البتدائية الواحةإقليم: شفشاونم/م يوسف التليدي _تنقوب 24 06/09/17نجاة اغللو 15179Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م عبد العزيز بن ادريس إقليم: شفشاونم/م لهرى

_الملحة

106/09/17إقليم: شفشاون 24 06/09/17معاد الحداد 06091Vمزدوجواد ملحة

م/م عقبة بن نافع مركزية 

_لمدينة

106/09/17إقليم: شفشاونمدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: شفشاون 24 06/09/17أسيا أجحا 06006Cمزدوجباب برد

506/09/17إقليم: شفشاونم/م بني عشيرإقليم: شفشاونم/م اسوكا 24 06/09/17كنبور اسماعيل 06219Jمزدوجالدردارة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

1106/09/17إقليم: تطوانم.م افرطنإقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوس 24 06/09/17الطاهري وفاء 05554Lمزدوجبني ليت

106/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م أنوينويش البتدائيةإقليم: شفشاونم/م مختار 24 06/09/17بنور سمير 15297Bمزدوجالبحراويين

806/09/17إقليم: شفشاونم/م أمكريإقليم: شفشاونم/م القوب 24 06/09/17ياسين أجبار 06167Cمزدوجباب تازة

م/م سيدي احمد الشريف 

_بني يرزين

م/م سيدي علل الحاج إقليم: شفشاون

_فيفي

105/09/17إقليم: شفشاون 24 05/09/17المفضل الكون 06203Sمزدوجفيفي

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

_الملحة

106/09/17إقليم: شفشاون 24 06/09/17عتيكة أكدي 06091Vمزدوجواد ملحة

106/09/17إقليم: تطوانم.م الغابةإقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاوية 24 06/09/17ايونس االمحساني 05574Hمزدوجالواد

706/09/17إقليم: تطوانم,م بني ليثإقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوق 24 06/09/17خولة بنعياد المخيتر 05552Jمزدوجبني ليت

106/09/17إقليم: وزانم م القشاشدةإقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاوية 24 06/09/17عبد السلم زرقوني 06400Fمزدوجزومي

106/09/17إقليم: شفشاونم/م ابن خلدون _سوق الحدإقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاوية 24 06/09/17خالد البسعيدي 06235Bمزدوجلغدير

206/09/17إقليم: تطوانم.م لشياخإقليم: شفشاونم/م بني غفار 24 06/09/17عبد الواحد زروق 05649Pمزدوجزاوية سيدي قاسم

106/09/17إقليم: شفشاونم/م قلعة تنقوبإقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاوية 24 06/09/17مصطفى اسعيد 21040Uمزدوجتانقوب

806/09/17عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبإقليم: شفشاونم/م مختار 24 06/09/17البقالي زكرياء 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

1006/09/17إقليم: تطوانم.م تازروتإقليم: شفشاونم/م سيدي غانم 24 06/09/17إكرام شقرون 05602Nمزدوجابغاغزة

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلالوحدةإقليم: شفشاونم/م أناري 24 06/09/17نزيهة الحضري 26181G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

306/09/17إقليم: تطوانم.م هباطةإقليم: شفشاونم/م بورد 24 06/09/17لمياء ابنعيش 05493Vمزدوججبل لحبيب

1106/09/17إقليم: تطوانم.م افرطنإقليم: شفشاونم/م بني غفار 24 06/09/17حرية  أزميزم 05554Lمزدوجبني ليت

206/09/17إقليم: العرائشم/م السريمة  المركزيةإقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاوية 24 06/09/17فرح المي 05829Kمزدوجقصر بجير

106/09/17إقليم: شفشاونم/م قلعة تنقوبإقليم: شفشاونم/م أغبال 24 06/09/17نورة البقاق 21040Uمزدوجتانقوب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

418/09/17إقليم: الحسيمةم/م اربعاء تاوريرتإقليم: شفشاونم/م الفقيه المودن _علوي 24 18/09/17عزيز امين 06564Jمزدوجاربعاء تاوريرت

318/09/17إقليم: تطوانم.م بني احمايدإقليم: شفشاونم/م إموكان 24 18/09/17مفيدة الطوني 05605Sمزدوجالخروب

206/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م فدان شابو البتدائيةإقليم: شفشاونم/م القوب 24 06/09/17م الدراع 15300Eمزدوجالبحراويين

م/م سيدي احمد الشريف 

_بني يرزين

205/09/17إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: شفشاون 24 05/09/17سميرة لطفي 05969Mمزدوجريصانة الجنوبية

906/09/17إقليم: تطوانم.م لشياخإقليم: شفشاونم/م أناري 24 06/09/17فرح شقور 05649Pمزدوجزاوية سيدي قاسم

م/م موسى بن نصير _بني 

دركول

706/09/17إقليم: شفشاونم/م ابن خلدون _سوق الحدإقليم: شفشاون 24 06/09/17عبد الرحيم بوسلهام 06235Bمزدوجلغدير

206/09/17إقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوقإقليم: شفشاونم/م الفقيه المودن _علوي 24 06/09/17عبد العزيز البردعي 06177Nمزدوجبني صالح

م/م ازغار بني تليد _  

أزغار

827/11/17إقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائيةإقليم: شفشاون 24 27/11/17المنصوري مريم 05453Bمزدوجاجوامعة

106/09/17إقليم: شفشاونم/م قلعة تنقوبإقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاوية 24 06/09/17م البروزي 21040Uمزدوجتانقوب

م/م سيدي علل الحاج 

_فيفي

402/09/15إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد بلعيدإقليم: شفشاون 22 06/09/17عثمان لشهب 10971Zمزدوجأولد بن حمادي

م/م عمر بن الخطاب 

_المودين

113/02/17إقليم: فحص - انجرةم/م قصر المجاز البتدائيةإقليم: شفشاون 22 13/02/17إلتحاق بالزوجحنان اعراب 05540

W

مزدوجالقصر المجاز

306/09/17عمالة: طنجة - أصيل ابو بكر الصديقإقليم: شفشاونمدرسة يوسف بن تاشفين 22 06/09/17رشيد أورام 25678K الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

206/09/17عمالة: طنجة - أصيل ابو بكر الصديقإقليم: شفشاونمدرسة يوسف بن تاشفين 22 06/09/17عبد الله أحيتاف 25678K الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م مولي علي الشريف 

_المضيق

111/09/17إقليم: شفشاونمدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: شفشاون 22 11/09/17الفحول عواطف 06006Cمزدوجباب برد

106/09/17إقليم: شفشاونمدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: شفشاونالمدرسة الجماعاتية باب برد 22 06/09/17عبد ا استيتو 06006Cمزدوجباب برد

206/09/17إقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2إقليم: شفشاونمدرسة يوسف بن تاشفين 22 06/09/17عبد الرحيم بناصر 06345

W

مزدوجمقريصات

م/م عقبة بن نافع مركزية 

_لمدينة

806/09/17إقليم: شفشاونم/م القوبإقليم: شفشاون 21 04/09/18بلل الكوطيط 06188Aمزدوجبني دركول

402/09/16إقليم: الرشيديةالحارةإقليم: شفشاونم/م بني عمران _اشوكان 21 02/09/16إلتحاق بالزوجاسماء عثماني 09669Jمزدوجتاديغوست
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة
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للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

102/09/16عمالة: طنجة - أصيلالمام عليإقليم: شفشاونم/م أناري 21 02/09/16إلهام بوكرمــــي 21180

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

902/09/16عمالة: الميةالنهضةإقليم: شفشاونم/م دكالة 21 02/09/16إلتحاق بالزوجنصيرة بوزيان 24687H)مزدوجالمية )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الوفاقإقليم: شفشاونم/م تازخت

تمارة
102/09/16 21 02/09/16إلتحاق بالزوجلبنة الشويخ 26371Nمزدوجسيدي يحيى زعير

302/09/16إقليم: بنسليمانم/م الجبوجةإقليم: شفشاونم/م أناري 21 02/09/16إلتحاق بالزوجابتسام العسري 07825E)مزدوجالمنصورية )البلدية

102/09/16عمالة: الميةام البنينإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 21 02/09/16إلتحاق بالزوجنعيمة الغالي 26368Kمزدوجبني يخلف

402/09/16إقليم: الجديدةمدرسة الفتحإقليم: شفشاونأحمد بنهاني _بني سميح 21 02/09/16فتيحة الكزار 08094X)مزدوجلبير الجديد )البلدية

1102/09/16إقليم: القنيطرةحي السلم 1إقليم: شفشاونم/م أولسن 21 02/09/16إلتحاق بالزوجاليمني حكيمة 10858B)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

عمالة: الصخيرات  - النصرإقليم: شفشاونم/م بني بشار

تمارة
202/09/16 21 02/09/16إلتحاق بالزوجأسماء جوهري 23798S)مزدوجعين العودة )البلدية

602/09/16إقليم: صفروم/م إسباعين-المركزإقليم: شفشاونم/م ابو عنان المريني _اتازا 21 02/09/16إلتحاق بالزوججطيط حنان 02350Dمزدوجاغبالو اقورار

م/م موسى بن نصير _بني إقليم: شفشاونم/م واد امزكان _زازو

دركول

202/09/16إقليم: شفشاون 21 02/09/16أسماء مهداوي 06186Yمزدوجبني دركول

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

402/09/16إقليم: شفشاونم/م تارغةإقليم: شفشاون 21 02/09/16خديجة أوبحو 06295Sمزدوجتزكان

مجموعة مدارس سيدي عبد إقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شيا

العزيز

1102/01/17عمالة: سل 21 02/01/17إلتحاق بالزوجبوشرى راشق 01224Eمزدوجالسهول

1102/09/16إقليم: الناضورمجموعة مدارس النجاحإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 21 02/09/16لطيفة الرحماني 12384Kمزدوجايعزانن

عمالة: المضيق - مدرسة خديجة أم المؤمنينإقليم: شفشاونأحمد بنهاني _بني سميح

الفنيدق
302/09/16 21 02/09/16إلتحاق بالزوجسومية السيرجيان 05438K)مزدوجالفنيدق )البلدية

113/02/17إقليم: شفشاونم/م المصلىإقليم: شفشاونم/م احمداشن 21 13/02/17صبان إبراهيم 20573Lمزدوجالدردارة

1027/02/17إقليم: تطوانم.م حسان بن ثابتإقليم: شفشاونم/م وادي الدهب _أزغار 21 27/02/17سفيان الحسيني 05638Cمزدوجبني سعيد

108/02/17إقليم: فحص - انجرةم/م خندق الزرارع البتدائيةإقليم: شفشاونم/م أغرمالك 21 08/02/17م الغفيري 15313Uمزدوجالقصر الصغير

216/02/17عمالة: طنجة - أصيلسيدي أحمد بن عجيبةإقليم: شفشاونم/م القوارين 21 16/02/17م  اولد بن على 15175U الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج
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م/م ايبن الخطيب _بني 

بوحلو

1021/02/17عمالة: طنجة - أصيلالمام عليإقليم: شفشاون 21 21/02/17شيماء التازي 21180

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: المضيق - مدرسة سيدي أحمد بنعجيبةإقليم: شفشاونم/م تسكالة

الفنيدق
114/02/17 21 14/02/17إلتحاق بالزوجايمان بنشطاح 05428Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

1014/02/17إقليم: فحص - انجرة م/م المخالد البتدائيةإقليم: شفشاونم/م ادريس الول _أوفاس 21 22/02/17انوار اهجطان 05457Fمزدوجاجوامعة

م/م عبد العزيز بن ادريس 

_الملحة

820/02/17إقليم: تطوانم.م الصبابإقليم: شفشاون 21 20/02/17إلتحاق بالزوجاللغا فاطمة 05594Eمزدوجبني يدر

117/02/17إقليم: فحص - انجرةم/م كتامة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م ابن طفيل _بني وكتة 21 17/02/17إلياس البشير 05536Sمزدوجالقصر المجاز

مدرسة  علي المتيوي إقليم: شفشاونم/م أعرقوب

_الجبهة

107/03/17إقليم: شفشاون 21 07/03/17 مريم أولد العربي علي 06132Pمزدوجمتيوة

822/02/17إقليم: تطوانم.م هباطةإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 21 22/02/17يحيى البقالي 05493Vمزدوججبل لحبيب

1129/03/17عمالة: طنجة - أصيلالرويفإقليم: شفشاونم/م بني ميزار 21 29/03/17سعاد اليعكوبي 15252Cمزدوجسبت الزينات

714/02/17إقليم: تطوانم.م عين سنادإقليم: شفشاونم/م إمنكورن 21 14/02/17بنصار م 05501Dمزدوجبني حرشن

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلالرويفإقليم: شفشاونم/م أمكري 21 02/09/18فدوى الغازي 15252Cمزدوجسبت الزينات

106/09/17إقليم: وزانم م ابن زيدونإقليم: شفشاونم/م قلعة تنقوب 21 04/09/18احمد عليلو 15079Pمزدوجسيدي أحمد الشريف

406/09/17إقليم: فحص - انجرة م/م الرمان البتدائيةإقليم: شفشاونم/م بورد 21 04/09/18هناء حمدان 15320Bمزدوجملوسة

1006/09/17إقليم: شفشاونم/م تارغةإقليم: شفشاونم/م بورد 21 04/09/18النمري عبد العزيز 06295Sمزدوجتزكان

206/09/17إقليم: وزانم م لل مريمإقليم: شفشاونم/م بني عشير 21 04/09/18فاطمة هللي 06404Kمزدوجزومي

506/09/17عمالة: طنجة - أصيلالديموسإقليم: شفشاونم/م أعرقوب 21 04/09/18زكرياء لعثماني 15289Tمزدوجالعوامة

306/09/17عمالة: طنجة - أصيلالديموسإقليم: شفشاونم/م بورد 21 04/09/18خريش سميرة 15289Tمزدوجالعوامة

1006/09/17إقليم: تطوانم.م بني احمايدإقليم: شفشاونم/م أعرقوب 21 04/09/18زكرياء رضا 05605Sمزدوجالخروب

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلالديموسإقليم: شفشاونم/م سيدي موسى _ماكو 21 04/09/18حسناء الدحمان 15289Tمزدوجالعوامة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلالخربإقليم: شفشاونم/م سيدي موسى _ماكو 21 04/09/18كوثر الشريب 25176P الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م علي بن ميمون 

_بواحمد

506/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م امليش البتدائيةإقليم: شفشاون 21 04/09/18إكرام الدوييب 15311Sمزدوجالقصر الصغير

1006/09/17إقليم: شفشاونم/م ترينيسإقليم: شفشاونم/م بورد 21 06/09/18المرابط م 06305Cمزدوجتاسيفت

706/09/17إقليم: تطوانم.م لشياخإقليم: شفشاونم/م إجافن 21 06/09/18هناء نايت علي 05649Pمزدوجزاوية سيدي قاسم

206/09/17إقليم: تطوانم.م اولد علي المنصورإقليم: شفشاونم/م إجافن 21 04/09/18إمساتن عزيزة 05581Rمزدوجأولد علي منصور

422/11/17إقليم: العرائشم/م المام مالك المركزإقليم: شفشاونم/م بورد 21 04/09/18م الحماري 05761Lمزدوجبوجديان

306/09/17إقليم: وزانم م لل مريمإقليم: شفشاونم/م ابن خلدون _سوق الحد 21 04/09/18عبد العالي الوافي 06404Kمزدوجزومي

1104/09/18عمالة: طنجة - أصيلالرويفإقليم: شفشاونم/م إشرحان 21 04/09/18طارق   افلواط 15252Cمزدوجسبت الزينات

1106/09/17إقليم: تطوانم.م اولد علي المنصورإقليم: شفشاونم/م تنغاية الغربية 20 05/09/18أحمد العسلوني 05581Rمزدوجأولد علي منصور

902/09/16عمالة: طنجة - أصيلم المكي الناصريإقليم: شفشاونمدرسة يوسف بن تاشفين 18 01/01/17إلتحاق بالزوجبثينة كروط 15292

W

مزدوجبني مكادة )المقاطعة(

1014/02/17إقليم: تطوانم.م حسان بن ثابتإقليم: شفشاونم/م غرانقاضي 18 06/09/17اسماعيل ايت حمو 05638Cمزدوجبني سعيد

521/02/17إقليم: تطوانم.م الزيناتإقليم: شفشاونم/م سيدي يلصو _ لخزانة 18 06/09/17إلتحاق بالزوجاسعاد الحائك 05625Nمزدوجزينات

م/م الحسن اليلصوتي 

_تارية

914/02/17عمالة: طنجة - أصيلالبريديةإقليم: شفشاون 18 06/09/17نورا البيض 15262Nمزدوجحد الغربية

م/م الحسن اليلصوتي 

_تارية

922/02/17عمالة: طنجة - أصيلالبريديةإقليم: شفشاون 18 06/09/17الراجي عائشة 15262Nمزدوجحد الغربية

320/02/17عمالة: طنجة - أصيلم المكي الناصريإقليم: شفشاونم/م تارغة 18 06/09/17إلتحاق بالزوجةخالد المسفوتي 15292

W

مزدوجبني مكادة )المقاطعة(

م/م الحسن اليلصوتي 

_تارية

617/02/17إقليم: فحص - انجرةم/م فدان شابو البتدائيةإقليم: شفشاون 18 06/09/17م سعيد العافية 15300Eمزدوجالبحراويين

1103/04/17عمالة: طنجة - أصيلالرويفإقليم: شفشاونم/م تارغة 18 06/09/17عبدالرزاق الخلوفي 15252Cمزدوجسبت الزينات

531/01/17عمالة: طنجة - أصيلم المكي الناصريإقليم: شفشاونم/م قاع اسراس 18 07/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء العاقل الفقيه 15292

W

مزدوجبني مكادة )المقاطعة(
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الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م مولي عبد السلم إقليم: شفشاونم/م ترينيس

المركزية

131/01/17إقليم: العرائش 18 06/09/17عادل الصروخ 05893Eمزدوجتازروت

413/03/17عمالة: طنجة - أصيليعقوب المنصور 2إقليم: شفشاونم/م تاسيفت 18 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم عبد القوي 26008U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: المضيق - مدرسة سيدي أحمد بنعجيبةإقليم: شفشاونم/م غرانقاضي

الفنيدق
809/03/17 18 06/09/17إلتحاق بالزوججميلة السوري 05428Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

م/م علل بن عبد ا _باب إقليم: شفشاونم/م كرداد

تازة

106/09/17إقليم: شفشاون 18 06/09/17إلتحاق بالزوجالكركري مريم 06158Tمزدوجباب تازة

202/09/14إقليم: تاوناتم/م  كلزإقليم: شفشاونم/م تلريحان 17 04/09/18عبد الواحد عدلني 15531Fمزدوجكلز

1002/09/14إقليم: القنيطرةمشرع احضرإقليم: شفشاونم/م ابو عنان المريني _اتازا 17 04/09/18ليتوسي حسناء 11144Mمزدوجمولي بوسلهام

702/09/17إقليم: تطوانم.م الزيناتإقليم: شفشاونم/م أمكري 17 02/09/17إلتحاق بالزوجكوثر برغوث 05625Nمزدوجزينات

704/09/18إقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوسإقليم: شفشاونم/م تلتفراط 17 04/09/18عبد الصمد شهبون 06290Lمزدوجاسطيحة

504/09/18إقليم: تطوانم.م العليقإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 17 04/09/18جمال أبري 05498Aمزدوجبني حرشن

204/09/18إقليم: شفشاونم/م المصلىإقليم: شفشاونم/م النعيمة 17 04/09/18فاطمة أبزيك 20573Lمزدوجالدردارة

504/09/18إقليم: شفشاونم/م القوبإقليم: شفشاونم/م عبدا ابراهيم _امزرة 17 04/09/18م احسيسن 06188Aمزدوجبني دركول

م/م إبراهيم الروداني - 

بوحنين

504/09/18إقليم: شفشاونم/م بني عشيرإقليم: شفشاون 17 04/09/18أحقين عبد الكريم 06219Jمزدوجالدردارة

404/09/18إقليم: شفشاونم/م القوبإقليم: شفشاونم/م تازخت 17 04/09/18عبد الحي أزيار 06188Aمزدوجبني دركول

604/09/18إقليم: تطوانم.م حسان بن ثابتإقليم: شفشاونم/م إموكان 17 04/09/18منار اشخيخم 05638Cمزدوجبني سعيد

504/09/18إقليم: فحص - انجرةم/م لشهبة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م الحسن الوزان _أمتار 17 04/09/18رفيقة أشيخان 15308Nمزدوجالقصر الصغير

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

104/09/18إقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوقإقليم: شفشاون 17 04/09/18الخليل أكذي 06177Nمزدوجبني صالح

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

_المنصورة

104/09/18إقليم: شفشاون 17 04/09/18م البقالي 06073Aمزدوجالمنصورة

104/09/18إقليم: شفشاونم/م ترينيسإقليم: شفشاونم/م أغرمالك 17 04/09/18التاويل م 06305Cمزدوجتاسيفت
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الجهة الصلية : 
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طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

104/09/18إقليم: شفشاونأزغار موسىإقليم: شفشاونم/م ابو عنان المريني _اتازا 17 04/09/18عبد الكريم التمساني 06102Gمزدوجامتار

504/09/18إقليم: شفشاونم/م تيمارتإقليم: شفشاونم/م ابن طفيل _بني وكتة 17 04/09/18خالد الحداد 06080Hمزدوجالمنصورة

204/09/18إقليم: شفشاونم/م الحسن اليلصوتي _تاريةإقليم: شفشاونم/م تازخت 17 04/09/18خليل الحساني 06211Aمزدوجالدردارة

704/09/18إقليم: شفشاونم/م قلعة تنقوبإقليم: شفشاونم/م تازخت 17 04/09/18الخاضر الحضري 21040Uمزدوجتانقوب

204/09/18إقليم: وزانم م احمد أمينإقليم: شفشاونم/م تلتفراط 17 04/09/18عبد ا الزناغي 06356Hمزدوجعين بيضاء

704/09/18إقليم: تطوانم.م فج الريحإقليم: شفشاونم/م ولمسة 17 05/09/18شادية السطي 05597Hمزدوجابغاغزة

104/09/18إقليم: شفشاونالمدرسة الجماعاتية باب بردإقليم: شفشاونم/م 11 يناير _ بورح 17 04/09/18سامية الشطون 25794Lمزدوجباب برد

1004/09/18إقليم: تطوانم.م اوراغنإقليم: شفشاونم/م لهرى 17 04/09/18عواطف العزوزي 05553Kمزدوجبني ليت

704/09/18إقليم: تطوانم.م بغاغزةإقليم: شفشاونم/م عبدا ابراهيم _امزرة 17 04/09/18رشيد العسري 05596Gمزدوجابغاغزة

104/09/18إقليم: وزانم م الفقيه القريإقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن 17 04/09/18العربي العمراني 06368

W

مزدوجقلعة بوقرة

1004/09/18إقليم: تطوانم.م يعقوبشإقليم: شفشاونم/م إشرحان 17 04/09/18هناء  الغلبزوري 05503Fمزدوجبني حرشن

804/09/18عمالة: طنجة - أصيلالرويفإقليم: شفشاونم/م تازخت 17 04/09/18المصطفى الغيوبي 15252Cمزدوجسبت الزينات

104/09/18إقليم: وزانم م الفقيه القريإقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش 17 04/09/18الفشتالي خالد 06368

W

مزدوجقلعة بوقرة

104/09/18إقليم: شفشاونم/م سيدي غانمإقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش 17 04/09/18القيسي خالد 06204Tمزدوجفيفي

404/09/18إقليم: تطوانم.م جبل الحبيبإقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود 17 04/09/18لبنى المجدوبي 05489Rمزدوججبل لحبيب

1104/09/18إقليم: وزانم م بني ايتناإقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن 17 04/09/18أحمد المحرر 06364Sمزدوجعين بيضاء

504/09/18إقليم: شفشاونم/م اولد سليمانإقليم: شفشاونم/م عبدا ابراهيم _امزرة 17 04/09/18ام المرابط 06082Kمزدوجبني أحمد  الغربية

204/09/18إقليم: تطوانم.م اشروظةإقليم: شفشاونم/م أ مول 17 04/09/18فاطمة المريني 05640Eمزدوجبني سعيد
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م ابي العلء المعري 

_أمطيل

604/09/18إقليم: فحص - انجرة م/م المخالد البتدائيةإقليم: شفشاون 17 04/09/18م النورتي 05457Fمزدوجاجوامعة

704/09/18إقليم: فحص - انجرةم/م الضاية البتدائيةإقليم: شفشاونم/م زدمت 17 04/09/18وصال أمغار 19308Lمزدوجاجوامعة

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

204/09/18إقليم: وزانم م المنفلوطيإقليم: شفشاون 17 04/09/18رشيد امنينو 15003Gمزدوجمصمودة

704/09/18إقليم: شفشاونم/م احمد العالم _الماتنإقليم: شفشاونم/م تازخت 17 04/09/18المفضل أولد عبد الرحمن 06195Hمزدوجبني دركول

204/09/18إقليم: شفشاونم/م احمد العالم _الماتنإقليم: شفشاونم/م النعيمة 17 04/09/18مليكة برهون 06195Hمزدوجبني دركول

204/09/18إقليم: شفشاونم/م المصلىإقليم: شفشاونم/م أغرمالك 17 04/09/18بوالحجاج م 20573Lمزدوجالدردارة

104/09/18إقليم: وزانم م بني كولشإقليم: شفشاونم/م المجاهدين _تمروت 17 04/09/18مصطفى بوشلوش 06378Gمزدوجقلعة بوقرة

204/09/18إقليم: تطوانم.م اوراغنإقليم: شفشاونم/م لهرى 17 04/09/18نجمة تيال 05553Kمزدوجبني ليت

م/م إبراهيم الروداني - 

بوحنين

504/09/18إقليم: شفشاونم/م بني عشيرإقليم: شفشاون 17 04/09/18جلل أقرادة 06219Jمزدوجالدردارة

م/م إبراهيم الروداني - 

بوحنين

204/09/18إقليم: شفشاونالمدرسة الجماعاتية الجبهةإقليم: شفشاون 17 04/09/18عبد الكريم حمي 26486Nمزدوجمتيوة

م/م إبراهيم الروداني - 

بوحنين

205/09/18إقليم: شفشاونم/م توارشتإقليم: شفشاون 17 05/09/18نور الدين زيطان 06236Cمزدوجلغدير

204/09/18إقليم: شفشاونم/م الحسن اليلصوتي _تاريةإقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن 17 04/09/18م صرحان 06211Aمزدوجالدردارة

م/م موسى بن نصير _بني إقليم: شفشاونم/م بني بشار

دركول

504/09/18إقليم: شفشاون 17 04/09/18إيمان عردون 06186Yمزدوجبني دركول

م/م مولي عبد السلم إقليم: شفشاونم/م ابو عنان المريني _اتازا

المركزية

1004/09/18إقليم: العرائش 17 04/09/18كطوعي رجاء 05893Eمزدوجتازروت

204/09/18إقليم: شفشاونم/م تارغةإقليم: شفشاونم/م تغسوان 17 04/09/18ياسين مرصو 06295Sمزدوجتزكان

904/09/18إقليم: تطوانم.م جبل الحبيبإقليم: شفشاونم/م ولمسة 17 04/09/18سناء اعبود 05489Rمزدوججبل لحبيب

127/01/17إقليم: تطوانم.م افران عليإقليم: شفشاونم/م تاسيفت 16 06/09/17إلتحاق بالزوجةرشيد  السلماني 05639Dمزدوجبني سعيد

م/م علل بن عبد ا _باب إقليم: شفشاونم/م كرداد

تازة

206/09/17إقليم: شفشاون 16 06/09/17إلتحاق بالزوجالزبيدة دعاء 06158Tمزدوجباب تازة
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طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

1006/09/17إقليم: تطوانم.م بني موسىإقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوس 16 06/09/17إلتحاق بالزوجرجاء النوروتي 05566Zمزدوجالحمراء

406/09/17إقليم: تطوانم.م امرسانإقليم: شفشاونم/م مختار 16 06/09/17إلتحاق بالزوجةالدريسي عبد ا 05486Mمزدوجسوق القديم

506/09/17إقليم: وزانم م الشراطينإقليم: شفشاونم/م ابن خلدون _سوق الحد 16 06/09/17إلتحاق بالزوجليلى المبارك 06348Zمزدوجمقريصات

1106/09/17عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: شفشاونم/م بني غفار 16 06/09/17إلتحاق بالزوجةم ارويضي 15288Sمزدوجالعوامة

506/09/17إقليم: تطوانم.م الموردإقليم: شفشاونم/م ابن خلدون _سوق الحد 16 06/09/17إلتحاق بالزوججميلة المساوي 05484Kمزدوجسوق القديم

106/09/17عمالة: طنجة - أصيل اجزنايةإقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوس 16 06/09/17إلتحاق بالزوجةمحسن الشهب 15217P)مزدوجكزناية )البلدية

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

الفنيدق
406/09/17 16 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم الشرقاوي 20407F)مزدوجالفنيدق )البلدية

908/02/17إقليم: فحص - انجرةم/م امليش البتدائيةإقليم: شفشاونم/م ترينيس 15 04/09/18أسامة النمري 15311Sمزدوجالقصر الصغير

730/01/17إقليم: تطوانم.م امرسانإقليم: شفشاونم/م غرانقاضي 15 04/09/18إلتحاق بالزوجدينة الشعيري 05486Mمزدوجسوق القديم

113/02/17إقليم: تطوانم.م اشروظةإقليم: شفشاونم/م مختار 15 05/09/18عمار قلوت 05640Eمزدوجبني سعيد

324/02/17إقليم: شفشاونم/م ترينيسإقليم: شفشاونم/م مختار 15 05/09/18فيصل  جبلي 06305Cمزدوجتاسيفت

م/م الحاج احمد العسلني 

_بوزطاط

413/03/17عمالة: طنجة - أصيل الفتحإقليم: شفشاون 15 04/09/18إلتحاق بالزوجمروة علمي رحموني 20083D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

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

الفنيدق
606/09/17 15 06/09/17إلتحاق بالزوجمحمود حسناء 20407F)مزدوجالفنيدق )البلدية

502/09/17إقليم: تطوانم.م صلح الدين اليوبيإقليم: شفشاونم/م أمكري 15 02/09/17إلتحاق بالزوجغزلن ابجيو 05628Sمزدوجزينات

م/م علل بن عبد ا _باب إقليم: شفشاونم/م احمد العالم _الماتن

تازة

106/09/17إقليم: شفشاون 15 06/09/17إلتحاق بالزوجالشبلي العلمي زينب 06158Tمزدوجباب تازة

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة البتدائية الواحةإقليم: شفشاونم/م ابن خلدون _سوق الحد 15 06/09/17إلتحاق بالزوجخالصة الصباغ 15179Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/17إقليم: وزانم م سيدي بوصبرإقليم: شفشاونم/م غرانقاضي 15 24/11/17إلتحاق بالزوجسيهام روايس 15086Xمزدوجسيدي بوصبر

206/09/17عمالة: طنجة - أصيل احراريينإقليم: شفشاونم/م ترينيس 15 06/09/17إلتحاق بالزوجصفاء معداني 15232F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

806/09/17إقليم: تطوانم.م امساإقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوس 15 06/09/17إلتحاق بالزوجبنطالب نصيرة 05645Kمزدوجزاوية سيدي قاسم

406/09/17إقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاويةإقليم: شفشاونم/م أملوك 14 06/09/17سعيد المرابط 06229Vمزدوجتانقوب

عمالة: المضيق - مدرسة خديجة أم المؤمنينإقليم: شفشاونم/م تارغة

الفنيدق
1006/09/17 14 06/09/17إلتحاق بالزوجنواال استيتو 05438K)مزدوجالفنيدق )البلدية

906/09/17إقليم: شفشاونم/م جنان النيشإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 14 06/09/17الطيب حميدون 06281Bمزدوجبني بوزرة

406/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م الداهر البتدائيةإقليم: شفشاونم/م النعيمة 14 06/09/17م بنعليلو 05550Gمزدوجتغرامت

م/م ايبن الخطيب _بني 

بوحلو

306/09/17إقليم: شفشاونم/م بني غفارإقليم: شفشاون 14 06/09/17كوثر مزوز 06301Yمزدوجتزكان

206/09/17إقليم: شفشاونم/م أساكيإقليم: شفشاونم/م ترزات 14 06/09/17ياسين اهجطان 06118Zمزدوجبني رزين

306/09/17إقليم: شفشاونم/م أعرقوبإقليم: شفشاونم/م أزغار 14 06/09/17عبد العالي بوزيد 06283Dمزدوجبني بوزرة

م/م ايبن الخطيب _بني 

بوحلو

606/09/17عمالة: طنجة - أصيلالسمارةإقليم: شفشاون 14 06/09/17إلتحاق بالزوجنجلء الغداس 26909Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

406/09/17إقليم: شفشاونم/م متاعإقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار 14 06/09/17خالد الزليجي 06247Pمزدوجبني سلمان

405/09/17إقليم: شفشاونم/م ابن عرضون _تلمبوطإقليم: شفشاونم/م أ مول 14 05/09/17م حمودان 06311Jمزدوجتلمبوط

606/09/17إقليم: شفشاونم/م دكالةإقليم: شفشاونم/م حسن أحيزون _تزروت 14 06/09/17جواد بن ادريس 06199Mمزدوجبني فغلوم

806/09/17إقليم: شفشاونم/م القوبإقليم: شفشاونم/م إحجامن 14 06/09/17عبد الصمد علوش 06188Aمزدوجبني دركول

806/09/17إقليم: شفشاونم/م كردادإقليم: شفشاونم/م بني ميزار 14 06/09/17لطيفة العمارتي 06217Gمزدوجالدردارة

م/م موسى بن نصير _بني إقليم: شفشاونم/م إحجامن

دركول

306/09/17إقليم: شفشاون 14 06/09/17م برهون 06186Yمزدوجبني دركول

1006/09/17إقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاويةإقليم: شفشاونم/م تلمزالة 14 06/09/17أبو بكر العياش 06229Vمزدوجتانقوب

606/09/17إقليم: شفشاونم/م ترينيسإقليم: شفشاونم/م واد امزكان _زازو 14 06/09/17عبد العالي خرباش 06305Cمزدوجتاسيفت

م/م ادريس الحريري 

_تورارين

206/09/17إقليم: شفشاونم/م تارغةإقليم: شفشاون 14 06/09/17عبد الناصر السريفي الحراق 06295Sمزدوجتزكان
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

806/09/17إقليم: تطوانم.م إبراقنإقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن 14 06/09/17إدريس  المييوي 05657Yمزدوجزاوية سيدي قاسم

106/09/17إقليم: شفشاونم/م بني غفارإقليم: شفشاونم/م تلتفراط 14 06/09/17يوسف اطنيبر 06301Yمزدوجتزكان

1006/09/17إقليم: شفشاونم/م ولمسةإقليم: شفشاونم/م إمنكورن 14 06/09/17الكتامي اسماعيل 18756Lمزدوجمتيوة

106/09/17إقليم: العرائشم/م اولد بن الصيد المركزيةإقليم: شفشاونم/م تسكالة 14 06/09/17عبدالكريم أزروال 05970Nمزدوجريصانة الجنوبية

106/09/17إقليم: وزانم م اللوكوسإقليم: شفشاونم/م اسوكا 14 06/09/17م البراقي 06327Bمزدوجابريكشة

606/09/17إقليم: شفشاونم/م القوبإقليم: شفشاونم/م ترزات 14 06/09/17اقريقز عمر 06188Aمزدوجبني دركول

م/م صلح الدين اليوبي إقليم: شفشاونم/م ابن طفيل _بني وكتة

_سبت أسيفان

106/09/17إقليم: شفشاون 14 06/09/17عبد الله أخريف 06254Xمزدوجبني سلمان

806/09/17إقليم: تطوانمدرسة الحمراء - الرينفيإقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابر 14 06/09/17إلتحاق بالزوجلطيفة عيدون 05561Uمزدوجالحمراء

106/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م الداهر البتدائيةإقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن 14 06/09/17عبداللطيف  الزروالي 05550Gمزدوجتغرامت

106/09/17إقليم: وزانم م بني ايتناإقليم: شفشاونم/م أملوك 14 06/09/17م رواء 06364Sمزدوجعين بيضاء

م/م إبراهيم الروداني - 

بوحنين

م/م الخراشفة 2 المركزية  إقليم: شفشاون

عامرعين الحنة

206/09/17إقليم: العرائش 14 06/09/17سفيان العيساوي 05961Dمزدوجريصانة الشمالية

1006/09/17إقليم: شفشاونم/م تارغةإقليم: شفشاونم/م لهرى 14 06/09/17م مشروح 06295Sمزدوجتزكان

406/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م الحمومي البتدائيةإقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن 14 06/09/17إسماعيل  أكدي 15325Gمزدوجملوسة

106/09/17إقليم: تطوانم.م الحدادينإقليم: شفشاونأزغار موسى 14 06/09/17إلتحاق بالزوجهاجر المعاشي 21304Fمزدوجالسحتريين

م/م ابي العلء المعري 

_أمطيل

306/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائيةإقليم: شفشاون 14 06/09/17المصطفى أمسيح 15316Xمزدوجملوسة

106/09/17إقليم: شفشاونم/م ترزاتإقليم: شفشاونم/م أملوك 14 06/09/17جواد الكروت 06268Mمزدوجبني منصور

م/م احمد الشرقاوي 

_تاسميلت

406/09/17إقليم: تطوانم.م إهللإقليم: شفشاون 14 06/09/17م ابن الطاهر العلمي 05572Fمزدوجالواد

206/09/17إقليم: وزانم م مصعب ابن عميرإقليم: شفشاونم/م وادي الدهب _أزغار 14 06/09/17الشريف الكدوشي 15058Sمزدوجلمجاعرة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

306/09/17إقليم: تطوانم.م تزغارنإقليم: شفشاونم/م تلريحان 14 06/09/17عمر بنقاسم 05637Bمزدوجبني سعيد

606/09/17إقليم: وزانم/م الوحدةإقليم: شفشاونم/م تمريخت 14 06/09/17عبد المومن فرياخ 06399Eمزدوجزومي

606/09/17إقليم: شفشاونم/م القوبإقليم: شفشاونم/م أزغار 14 06/09/17جمال  البطاح 06188Aمزدوجبني دركول

506/09/17إقليم: شفشاونم/م ازغار بني تليد _  أزغارإقليم: شفشاونم/م حسن أحيزون _تزروت 14 06/09/17عبد ا مفتاح 06231Xمزدوجتانقوب

406/09/17إقليم: تطوانم.م إهللإقليم: شفشاونم/م الفقيه المودن _علوي 14 06/09/17اسامة حجاج 05572Fمزدوجالواد

706/09/17إقليم: شفشاونم/م المجاهدين _تمروتإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 14 06/09/17يونس أجندوز 06043Tمزدوجتمروت

م/م احمد الشرقاوي 

_تاسميلت

206/09/17إقليم: شفشاونم/م توارشتإقليم: شفشاون 14 06/09/17عبد الفتاح البوزكاوي 06236Cمزدوجلغدير

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

306/09/17إقليم: شفشاونم/م ازغار بني تليد _  أزغارإقليم: شفشاون 14 06/09/17عبد العالي البكاري 06231Xمزدوجتانقوب

506/09/17إقليم: شفشاونم/م متاعإقليم: شفشاونم/م اسوكا 14 06/09/17م أولد بن حمان 06247Pمزدوجبني سلمان

106/09/17إقليم: شفشاونالواديينإقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار 14 06/09/17بلل اليوبي العمراني 06249Sمزدوجبني سلمان

506/09/17إقليم: شفشاونم/م تارغةإقليم: شفشاونم/م القوارين 14 06/09/17عادل الزوبير 06295Sمزدوجتزكان

306/09/17إقليم: تطوانم.م إبراقنإقليم: شفشاونم/م تازخت 14 06/09/17ياسين لكحل 05657Yمزدوجزاوية سيدي قاسم

1106/09/17إقليم: تطوانم.م تاقة عامرإقليم: شفشاونم/م إجافن 14 06/09/17نادية هرندو الشويخ 19947Fمزدوجبني يدر

206/09/17إقليم: شفشاونم/م الحسن اليلصوتي _تاريةإقليم: شفشاونم/م بني عمران _اشوكان 14 06/09/17م علي مصباح 06211Aمزدوجالدردارة

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

206/09/17إقليم: شفشاونمدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: شفشاون 14 06/09/17كريم احيان 06006Cمزدوجباب برد

106/09/17إقليم: شفشاونم/م المجاهدين _تمروتإقليم: شفشاونم/م عبدا ابراهيم _امزرة 14 06/09/17عبد ا خرشيش 06043Tمزدوجتمروت

م/م صلح الدين اليوبي 

_سبت أسيفان

806/09/17إقليم: تطوانم.م اشروظةإقليم: شفشاون 14 06/09/17وسيمة العسري 05640Eمزدوجبني سعيد

م/م علي بن ميمون 

_بواحمد

عمالة: المضيق - مدرسة ابن النفيسإقليم: شفشاون

الفنيدق
906/09/17 14 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة البقالي 05429A)مزدوجالفنيدق )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م ابي العلء المعري 

_أمطيل

1006/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م عين بوخلفة البتدائيةإقليم: شفشاون 14 06/09/17فؤاد غدان 05551Hمزدوجتغرامت

906/09/17إقليم: شفشاونم/م 20غشت _العناصرإقليم: شفشاونم/م واد امزكان _زازو 14 06/09/17فريد بناصر 06015Mمزدوجباب برد

1206/09/17إقليم: تطوانم.م إدمامن السفلىإقليم: شفشاونم/م أولسن 14 06/09/17البغوري زكرياء 19632Nمزدوجالواد

202/09/17عمالة: طنجة - أصيلعبد ا بن الصديقإقليم: شفشاونم/م أمكري 14 02/09/17إلتحاق بالزوجسكينة وموسى 15296A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

106/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م لشهبة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م احمد الراشدي _مشات 14 06/09/17إلتحاق بالزوجشيماء الحضري 15308Nمزدوجالقصر الصغير

506/09/17إقليم: تطوانم.م إبراقنإقليم: شفشاونم/م القوارين 14 06/09/17انس   عراب 05657Yمزدوجزاوية سيدي قاسم

606/09/17إقليم: تطوانم.م إبراقنإقليم: شفشاونم/م تيمارت 14 06/09/17م أمهاوش 05657Yمزدوجزاوية سيدي قاسم

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

_المودين

406/09/17إقليم: شفشاون 14 06/09/17الجباري م صالح 06182Uمزدوجبني صالح

205/09/17عمالة: طنجة - أصيلعبد ا بن الصديقإقليم: شفشاونم/م بني هليل 14 05/09/17إلتحاق بالزوجصارة المريني 15296A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

106/09/17إقليم: شفشاونم/م اسوكاإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 14 06/09/17العلمي عبدالمومن 06270Pمزدوجبني منصور

205/09/17إقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوسإقليم: شفشاونم/م بني هليل 14 05/09/17خديجة قجون 06290Lمزدوجاسطيحة

عمالة: المضيق - مدرسة أغطاسإقليم: شفشاونم/م النعيمة

الفنيدق
206/09/17 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد الله أخريف 25745H)مزدوجالفنيدق )البلدية

206/09/17إقليم: تطوانم.م بغاغزةإقليم: شفشاونم/م النعيمة 14 06/09/17م مسقال 05596Gمزدوجابغاغزة

106/09/17إقليم: شفشاونم/م الحسن اليلصوتي _تاريةإقليم: شفشاونم/م تلنداوود 14 06/09/17عائشة شهبون 06211Aمزدوجالدردارة

1106/09/17إقليم: تطوانم.م بني احمايدإقليم: شفشاونم/م المجاهدين _تمروت 14 06/09/17سهيلة البكاري 05605Sمزدوجالخروب

506/09/17إقليم: شفشاونم/م دكالةإقليم: شفشاونم/م إموكان 14 06/09/17م الغماري 06199Mمزدوجبني فغلوم

106/09/17إقليم: شفشاونم/م بني ميزارإقليم: شفشاونم/م تلريحان 14 06/09/17م الرباب 06083Lمزدوجبني أحمد  الغربية

906/09/17إقليم: تطوانم.م عين مولتهمإقليم: شفشاونم/م ابن عرضون _تلمبوط 14 06/09/17هاجر حمان 05496Yمزدوجبني حرشن
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ترتيب
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إنتقال
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المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

م/م ادريس الحريري إقليم: شفشاون

_تورارين

806/09/17إقليم: شفشاون 14 06/09/17عصام البقالي 06197Kمزدوجبني فغلوم

م/م احمد الشرقاوي 

_تاسميلت

1006/09/17إقليم: شفشاونم/م ابن عرضون _تلمبوطإقليم: شفشاون 14 06/09/17حسن الزاوية 06311Jمزدوجتلمبوط

606/09/17إقليم: تطوانم.م إهللإقليم: شفشاونم/م تفزة 14 06/09/17سكينة صواف 05572Fمزدوجالواد

206/09/17إقليم: شفشاونم/م بني غفارإقليم: شفشاونم/م أملوك 14 06/09/17عبد المولى حمود 06301Yمزدوجتزكان

م/م سيدي بوحاجة 

_لمواصيف

1006/09/17إقليم: شفشاونم/م بني يجلإقليم: شفشاون 14 06/09/17عبد ا عباد 06200Nمزدوجبني فغلوم

906/09/17إقليم: تطوانم.م عين مولتهمإقليم: شفشاونم/م أناري 14 06/09/17هدى المجاهد 05496Yمزدوجبني حرشن

1206/09/17إقليم: فحص - انجرةفرعية واد المرسىإقليم: شفشاونم/م أساكي 14 06/09/17سفيان الرباج 05543Zمزدوجتغرامت

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

_المضيق

606/09/17إقليم: شفشاون 14 06/09/17أحمد أبزوت 06109Pمزدوجبني رزين

706/09/17إقليم: تطوانم.م إحكم- اشويبنإقليم: شفشاونم/م مختار 14 06/09/17أسهام عصام 05651Sمزدوجزاوية سيدي قاسم

806/09/17إقليم: شفشاونم/م مختارإقليم: شفشاونم/م أزغار 14 06/09/17مشطاط اسماعيل 06310Hمزدوجتاسيفت

606/09/17إقليم: شفشاونم/م ترينيسإقليم: شفشاونم/م أملوك 14 06/09/17يوسف المودن 06305Cمزدوجتاسيفت

106/09/17إقليم: شفشاونم/م ترينيسإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 14 06/09/17يوسف مشطاط 06305Cمزدوجتاسيفت

م/م احمد الشرقاوي 

_تاسميلت

م/م عقبة بن نافع مركزية إقليم: شفشاون

_لمدينة

106/09/17إقليم: شفشاون 14 06/09/17عبد السلم اولد احميدو 06010Gمزدوجباب برد

806/09/17إقليم: وزانم م محليلإقليم: شفشاونم/م لهرى 14 06/09/17سيدي يحيى قادري 15088Zمزدوجسيدي بوصبر

1006/09/17إقليم: شفشاونم/م ابن عرضون _تلمبوطإقليم: شفشاونم/م أولسن 14 06/09/17عياد م 06311Jمزدوجتلمبوط

506/09/17إقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاويةإقليم: شفشاونأحمد بنهاني _بني سميح 14 06/09/17رشيد ابزيك 06229Vمزدوجتانقوب

م/م ابي العلء المعري 

_أمطيل

306/09/17إقليم: شفشاونم/م ترينيسإقليم: شفشاون 14 06/09/17م العمراني 06305Cمزدوجتاسيفت

306/09/17إقليم: تطوانم.م اشروظةإقليم: شفشاونم/م تلريحان 14 06/09/17عزالدين أشراو 05640Eمزدوجبني سعيد
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الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل
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المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

206/09/17إقليم: شفشاونم/م كردادإقليم: شفشاونم/م الفقيه المودن _علوي 14 06/09/17عبد الواحد الهبطي 06217Gمزدوجالدردارة

306/09/17إقليم: تطوانم.م حسان بن ثابتإقليم: شفشاونإقوران 14 06/09/17عمرأزيار 05638Cمزدوجبني سعيد

506/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م خندق الزرارع البتدائيةإقليم: شفشاونم/م ادريس الول _أوفاس 14 06/09/17عبدالعظيم البابوري 15313Uمزدوجالقصر الصغير

206/09/17إقليم: شفشاونمدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: شفشاونم/م أولسن 14 06/09/17اعليلوش عبد اللطيف 06006Cمزدوجباب برد

805/09/17إقليم: شفشاونم/م ابن عرضون _تلمبوطإقليم: شفشاونم/م أ مول 14 05/09/17علي الهراس 06311Jمزدوجتلمبوط

806/09/17إقليم: تطوانم.م الحزومرييشإقليم: شفشاونم/م تازخت 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد الصمد القرنيفة 21312Pمزدوجالسحتريين

906/09/17إقليم: وزانم م احمد أمينإقليم: شفشاونم/م بني ميزار 14 06/09/17عبد المنعم أمراني 06356Hمزدوجعين بيضاء

106/09/17إقليم: تطوانم.م إبراقنإقليم: شفشاونم/م اسوكا 14 06/09/17مراد الجيدي 05657Yمزدوجزاوية سيدي قاسم

م/م المغرب العربي إقليم: شفشاونم/م تفزة

_الدردارة

306/09/17إقليم: شفشاون 14 06/09/17إلتحاق بالزوجلبنى الهراس 06218Hمزدوجالدردارة

1006/09/17إقليم: شفشاونم/م إجافنإقليم: شفشاونم/م زدمت 14 06/09/17الفريهمات أناس 06287Hمزدوجاسطيحة

م/م عبد العالي بنشقرون إقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش

_المنصورة

106/09/17إقليم: شفشاون 14 06/09/17سعيد الريفي 06073Aمزدوجالمنصورة

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

_فيفي

1006/09/17إقليم: شفشاون 14 06/09/17قربال محسن 06203Sمزدوجفيفي

205/09/17عمالة: طنجة - أصيلاشراقة السفلىإقليم: شفشاونم/م جنان النيش 14 05/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء أقشار 24284Vمزدوجحجر النحل

م/م سيدي م جمعون 

_داروتان

206/09/17إقليم: وزانم م محليلإقليم: شفشاون 14 06/09/17عبد الكريم بنحلبو 15088Zمزدوجسيدي بوصبر

806/09/17إقليم: فحص - انجرة م/م الرمان البتدائيةإقليم: شفشاونم/م القوارين 14 06/09/17يوسف مورو 15320Bمزدوجملوسة

506/09/17إقليم: شفشاونم/م جنان النيشإقليم: شفشاونم/م تلتفراط 14 06/09/17عثمان افوزار 06281Bمزدوجبني بوزرة

206/09/17إقليم: وزانم م سد الوحدةإقليم: شفشاونم/م تمريخت 14 06/09/17ربيع الخطري 15051Jمزدوجلمجاعرة

106/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م الداهر البتدائيةإقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن 14 06/09/17م  حمود 05550Gمزدوجتغرامت
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206/09/17إقليم: تطوانم.م اشروظةإقليم: شفشاونم/م بني ميزار 14 06/09/17زهير بنعياد 05640Eمزدوجبني سعيد

205/09/17إقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوسإقليم: شفشاونم/م بني هليل 14 05/09/17سلوى القاسمي 06290Lمزدوجاسطيحة

105/09/17إقليم: شفشاونالواديينإقليم: شفشاونم/م أ مول 14 05/09/17ياسين النورتي 06249Sمزدوجبني سلمان

806/09/17إقليم: تطوانم.م إحكم- اشويبنإقليم: شفشاونم/م ترزات 14 06/09/17اولد عبدالرزاق عبد اللطيف 05651Sمزدوجزاوية سيدي قاسم

1106/09/17إقليم: تطوانم.م الهرارزةإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 14 06/09/17م ارشوق 05603Pمزدوجابغاغزة

506/09/17إقليم: تطوانم.م تازروتإقليم: شفشاونم/م مختار 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةبنشخطير م 05602Nمزدوجابغاغزة

606/09/17إقليم: تطوانم.م خزان لوإقليم: شفشاونم/م تلتفراط 14 06/09/17ايوب فوزي المراني 05571Eمزدوجالواد

م/م سيدي م جمعون 

_داروتان

306/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م بوعباد السفلى البتدائيةإقليم: شفشاون 14 06/09/17أيوب ركيك 19941Zمزدوجالقصر المجاز

م/م عمر بن الخطاب 

_المودين

706/09/17إقليم: تطوانم.م حسان بن ثابتإقليم: شفشاون 14 06/09/17أسماء وبيجي 05638Cمزدوجبني سعيد

م/م سيدي الركراكي إقليم: شفشاونم/م ترزات

_أمطراس

806/09/17إقليم: شفشاون 14 06/09/17الفتات جواد 06248Rمزدوجبني دركول

406/09/17إقليم: وزانم م المام الجزوليإقليم: شفشاونم/م النعيمة 14 06/09/17عبد الخالق بوغيدي 15062

W

مزدوجتروال

306/09/17إقليم: شفشاونم/م ازغار بني تليد _  أزغارإقليم: شفشاونإقوران 14 06/09/17هشام عقار 06231Xمزدوجتانقوب

906/09/17إقليم: شفشاونم/م متاعإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 14 06/09/17عادل القزيني 06247Pمزدوجبني سلمان

806/09/17إقليم: شفشاونم/م تارغةإقليم: شفشاونم/م بني بشار 14 06/09/17نبيل تفرستان 06295Sمزدوجتزكان

206/09/17إقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاويةإقليم: شفشاونم/م 20غشت _العناصر 14 06/09/17الدرا ق حكيمة 06229Vمزدوجتانقوب

206/09/17عمالة: طنجة - أصيل الفتحإقليم: شفشاونم/م 20غشت _العناصر 14 06/09/17إلتحاق بالزوجعيا د زينب 20083D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

706/09/17إقليم: تطوانم.م إبراقنإقليم: شفشاونم/م ادريس الول _أوفاس 14 06/09/17هشام الفايق 05657Yمزدوجزاوية سيدي قاسم

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

106/09/17إقليم: شفشاونم/م مواسإقليم: شفشاون 14 06/09/17م الشرف الجباري 06095Zمزدوجواد ملحة
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606/09/17إقليم: وزانالبعاجينإقليم: شفشاونم/م بني يجل 14 06/09/17بوبوه سكينة 20563Aمزدوجاسجن

م/م الخراشفة 2 المركزية  إقليم: شفشاونم/م ادريس الول _أوفاس

عامرعين الحنة

306/09/17إقليم: العرائش 14 06/09/17عزيز جيدة 05961Dمزدوجريصانة الشمالية

106/09/17إقليم: شفشاونم/م دكالةإقليم: شفشاونم/م وادي الدهب _أزغار 14 06/09/17عبد ا الشيخي 06199Mمزدوجبني فغلوم

506/09/17إقليم: شفشاونم/م بني يجلإقليم: شفشاونم/م تسكالة 14 06/09/17عبد العزيز الغلل 06200Nمزدوجبني فغلوم

عمالة: المضيق - مدرسة أغطاسإقليم: شفشاونم/م جنان النيش

الفنيدق
105/09/17 14 05/09/17إلتحاق بالزوجفدوى الغوري 25745H)مزدوجالفنيدق )البلدية

206/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م أنوينويش البتدائيةإقليم: شفشاونم/م دكالة 14 06/09/17مليكة زيزي العلوي 15297Bمزدوجالبحراويين

م/م صلح الدين اليوبي 

_سبت أسيفان

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبإقليم: شفشاون 14 06/09/17إلتحاق بالزوجإكرام الفرون 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

406/09/17إقليم: شفشاونم/م أمكريإقليم: شفشاونم/م توارشت 14 06/09/17إلتحاق بالزوجنادية الرويضي 06167Cمزدوجباب تازة

عمالة: المضيق - مدرسة ابن النفيسإقليم: شفشاونم/م تلنداوود

الفنيدق
606/09/17 14 06/09/17إلتحاق بالزوجابتسام الغناي 05429A)مزدوجالفنيدق )البلدية

1106/09/17إقليم: وزانم م بني ايتناإقليم: شفشاونم/م أولسن 14 06/09/17زوبير كرمون 06364Sمزدوجعين بيضاء

عمالة: المضيق - مدرسة خديجة أم المؤمنينإقليم: شفشاونم/م بني يجل

الفنيدق
406/09/17 14 06/09/17إلتحاق بالزوجالمبارك هاجر 05438K)مزدوجالفنيدق )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة خديجة أم المؤمنينإقليم: شفشاونم/م ترينيس

الفنيدق
306/09/17 14 06/09/17إلتحاق بالزوججهان ابوستة 05438K)مزدوجالفنيدق )البلدية

306/09/17إقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شياإقليم: شفشاونم/م بني عمران _اشوكان 14 06/09/17عيد العالي اعليلوش 06019Sمزدوجباب برد

106/09/17إقليم: وزانم م كراينوإقليم: شفشاونم/م ابن طفيل _بني وكتة 14 06/09/17شراف الحساني 06386Rمزدوجزومي

م/م عمر بن الخطاب 

_المودين

206/09/17إقليم: وزانم م المنفلوطيإقليم: شفشاون 14 06/09/17زهور رهمون 15003Gمزدوجمصمودة

306/09/17إقليم: شفشاونم/م إجافنإقليم: شفشاونم/م واد امزكان _زازو 14 06/09/17يوسف البقالي العساوي 06287Hمزدوجاسطيحة

506/09/17إقليم: وزانم م سد الوحدةإقليم: شفشاونم/م القوارين 14 06/09/17عبد المغيث ابعيز 15051Jمزدوجلمجاعرة

906/09/17إقليم: شفشاونم/م تارغةإقليم: شفشاونم/م زدمت 14 06/09/17أعزيبي عادل 06295Sمزدوجتزكان
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

1006/09/17إقليم: شفشاونم/م زدمتإقليم: شفشاونم/م القوارين 14 06/09/17اسماعيل بريمي 18834

W

مزدوجبني سميح

م/م احمد الشرقاوي 

_تاسميلت

م/م عقبة بن نافع مركزية إقليم: شفشاون

_لمدينة

106/09/17إقليم: شفشاون 14 06/09/17جواد استيتو 06010Gمزدوجباب برد

306/09/17عمالة: طنجة - أصيلالمستقبلإقليم: شفشاونم/م أناري 14 06/09/17إلتحاق بالزوجبثينة الورياغلي الخطابي 20079Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

206/09/17إقليم: وزانم م القشاشدةإقليم: شفشاونم/م الفقيه المودن _علوي 14 06/09/17احمد المعروفي 06400Fمزدوجزومي

1105/09/17إقليم: تطوانم.م الهرارزةإقليم: شفشاونم/م جنان النيش 14 05/09/17 ريام الفوكور 05603Pمزدوجابغاغزة

م/م سيدي بوحاجة 

_لمواصيف

1006/09/17إقليم: شفشاونم/م بني يجلإقليم: شفشاون 14 06/09/17أيوب الفاضلي 06200Nمزدوجبني فغلوم

106/09/17إقليم: شفشاونم/م ازغار بني تليد _  أزغارإقليم: شفشاونم/م نودارت 14 06/09/17الهاشمي عبد العزيز 06231Xمزدوجتانقوب

1206/09/17إقليم: تطوانم.م إدمامن السفلىإقليم: شفشاونم/م متاع 14 06/09/17نصير المناصرة 19632Nمزدوجالواد

1006/09/17إقليم: تطوانم.م إبراقنإقليم: شفشاونم/م أولسن 14 06/09/17خليد م 05657Yمزدوجزاوية سيدي قاسم

1106/09/17إقليم: تطوانم.م الزاويةإقليم: شفشاونم/م ادريس الول _أوفاس 14 06/09/17سفيان بنياسين 05607Uمزدوجالخروب

106/09/17إقليم: شفشاونالمدرسة الجماعاتية باب بردإقليم: شفشاونم/م أولسن 14 06/09/17خرشيش لحسن 25794Lمزدوجباب برد

306/09/17إقليم: وزانم م مصعب ابن عميرإقليم: شفشاونم/م الحسن الوزان _أمتار 14 06/09/17كريمة العيساوي 15058Sمزدوجلمجاعرة

406/09/17إقليم: شفشاونم/م 11 يناير _ بورحإقليم: شفشاونم/م أولسن 14 06/09/17مخلوف عبد المنعم 06008Eمزدوجباب برد

م/م عمر بن الخطاب 

_المودين

م/م علل بن عبد ا _باب إقليم: شفشاون

تازة

606/09/17إقليم: شفشاون 14 06/09/17إلتحاق بالزوجنجمة افزاز 06158Tمزدوجباب تازة

1106/09/17إقليم: تطوانم.م بني احمايدإقليم: شفشاونم/م متاع 14 06/09/17طارق العبودي 05605Sمزدوجالخروب

م/م عبد الرحمان الصحراوي 

_ تلوان

806/09/17إقليم: شفشاونم/م مختارإقليم: شفشاون 14 06/09/17أنس اسقيلي 06310Hمزدوجتاسيفت

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

206/09/17إقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاويةإقليم: شفشاون 14 06/09/17حمزة النادي 06229Vمزدوجتانقوب

106/09/17إقليم: شفشاونم/م ازغار بني تليد _  أزغارإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 14 06/09/17م الطالب 06231Xمزدوجتانقوب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

306/09/17إقليم: شفشاونم/م ازغار بني تليد _  أزغارإقليم: شفشاونم/م 11 يناير _ بورح 14 06/09/17مريم امصمود 06231Xمزدوجتانقوب

م/م احمد الشرقاوي 

_تاسميلت

906/09/17إقليم: شفشاونم/م جنان النيشإقليم: شفشاون 14 06/09/17محسن السطي 06281Bمزدوجبني بوزرة

م/م سيدي الركراكي إقليم: شفشاونم/م اصفارن

_أمطراس

906/09/17إقليم: شفشاون 14 06/09/17العمراني أشرف 06248Rمزدوجبني دركول

106/09/17إقليم: وزانم م المنفلوطيإقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن 14 06/09/17محجوب  لمنيعي 15003Gمزدوجمصمودة

1006/09/17إقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوقإقليم: شفشاونم/م بني بشار 14 06/09/17يونس هرون 06177Nمزدوجبني صالح

206/09/17إقليم: شفشاونم/م إجافنإقليم: شفشاونالواديين 14 06/09/17سعاد أفيلل 06287Hمزدوجاسطيحة

106/09/17إقليم: شفشاونم/م القوارينإقليم: شفشاونم/م حسن أحيزون _تزروت 14 06/09/17م المرابط 06133Rمزدوجمتيوة

م/م عبد الرحمان الصحراوي 

_ تلوان

806/09/17إقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاويةإقليم: شفشاون 14 06/09/17عبد الحكيم ميمون 06229Vمزدوجتانقوب

406/09/17إقليم: شفشاونم/م المصلىإقليم: شفشاونم/م وادي الدهب _أزغار 14 06/09/17عصام بلمين 20573Lمزدوجالدردارة

1106/09/17عمالة: طنجة - أصيل البديعإقليم: شفشاونم/م بني غفار 14 06/09/17إلتحاق بالزوجخلود  بضهو 20081B)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

106/09/17إقليم: شفشاونم/م بني ميزارإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 14 06/09/17إلياس الريفي 06083Lمزدوجبني أحمد  الغربية

306/09/17إقليم: شفشاونم/م توارشتإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 14 06/09/17عادل مصباح 06236Cمزدوجلغدير

306/09/17إقليم: فحص - انجرة م/م المخالد البتدائيةإقليم: شفشاونم/م ادريس الول _أوفاس 14 06/09/17طارق الغلبزوري 05457Fمزدوجاجوامعة

1106/09/17إقليم: تطوانم.م تاقة عامرإقليم: شفشاونم/م تيمارت 14 06/09/17نزار الدغمي 19947Fمزدوجبني يدر

906/09/17إقليم: تطوانم.م إبراقنإقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن 14 06/09/17إبراهيم  الشريب 05657Yمزدوجزاوية سيدي قاسم

م/م سيدي بوحاجة 

_لمواصيف

م/م صلح الدين اليوبي إقليم: شفشاون

_سبت أسيفان

106/09/17إقليم: شفشاون 14 06/09/17عبد الرحيم البوني 06254Xمزدوجبني سلمان

106/09/17إقليم: شفشاونم/م توارشتإقليم: شفشاونم/م تلمزالة 14 06/09/17إبراهيم أقيور 06236Cمزدوجلغدير

206/09/17إقليم: شفشاونم/م ازغار بني تليد _  أزغارإقليم: شفشاونم/م تلمزالة 14 06/09/17عبد الله التليذي 06231Xمزدوجتانقوب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

306/09/17إقليم: شفشاونم/م ترينيسإقليم: شفشاونم/م ترزات 14 06/09/17الهبطي المصطفى 06305Cمزدوجتاسيفت

506/09/17إقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاويةإقليم: شفشاونم/م نودارت 14 06/09/17مهدي عمر 06229Vمزدوجتانقوب

م/م عبد العالي بنشقرون إقليم: شفشاونأحمد بنهاني _بني سميح

_المنصورة

206/09/17إقليم: شفشاون 14 06/09/17بلل العساوي 06073Aمزدوجالمنصورة

306/09/17إقليم: شفشاونم/م إجافنإقليم: شفشاونم/م واد امزكان _زازو 14 06/09/17سعيد بواتو 06287Hمزدوجاسطيحة

106/09/17إقليم: شفشاونم/م القوارينإقليم: شفشاونم/م حسن أحيزون _تزروت 14 06/09/17خالد عزوز 06133Rمزدوجمتيوة

106/09/17إقليم: العرائشم/م اولد بن الصيد المركزيةإقليم: شفشاونم/م تسكالة 14 06/09/17المصطفى البودالي 05970Nمزدوجريصانة الجنوبية

106/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م دهار الخروب البتدائيةإقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شيا 14 06/09/17ليلى أجندوز 05539Vمزدوجالقصر المجاز

306/09/17إقليم: شفشاونم/م الحسن الوزان _أمتارإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 14 06/09/17عبدالخالق بهلول 06099Dمزدوجامتار

206/09/17إقليم: تطوانم.م اولد علي المنصورإقليم: شفشاونأحمد بنهاني _بني سميح 14 06/09/17عدنان الراشدي 05581Rمزدوجأولد علي منصور

406/09/17إقليم: تطوانم.م إهللإقليم: شفشاونم/م الفقيه المودن _علوي 14 06/09/17يحيى اكدي 05572Fمزدوجالواد

706/09/17إقليم: تطوانم.م خزان لوإقليم: شفشاونم/م اسوكا 14 06/09/17لطفي الفرون 05571Eمزدوجالواد

306/09/17عمالة: طنجة - أصيلالمستقبلإقليم: شفشاونم/م اولد سليمان 14 06/09/17إلتحاق بالزوجبشرى الحداد 20079Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

706/09/17إقليم: تطوانم.م إدمامن السفلىإقليم: شفشاونم/م الهادي امغوس _تكموت 14 06/09/17عبد الباسط هادي 19632Nمزدوجالواد

206/09/17إقليم: فحص - انجرةفرعية واد المرسىإقليم: شفشاونم/م أساكي 14 06/09/17بلل الذيب 05543Zمزدوجتغرامت

205/09/17إقليم: شفشاونم/م كردادإقليم: شفشاونم/م أ مول 14 05/09/17م العربي الحماري 06217Gمزدوجالدردارة

1006/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م امليش البتدائيةإقليم: شفشاونم/م تلتفراط 14 06/09/17م الجباري 15311Sمزدوجالقصر الصغير

206/09/17إقليم: وزانم م كراينوإقليم: شفشاونم/م أساكي 14 06/09/17هشام متوكل 06386Rمزدوجزومي

106/09/17إقليم: شفشاونم/م القوارينإقليم: شفشاونم/م حسن أحيزون _تزروت 14 06/09/17عماد بضهو 06133Rمزدوجمتيوة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
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للتعيين

المديرية القليمية 
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

106/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م تغرامت البتدائيةإقليم: شفشاونم/م بني بشار 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةتوفيق البوشتي 05546Cمزدوجتغرامت

706/09/17إقليم: وزانواد الذهبإقليم: شفشاونم/م دكالة 14 06/09/17إلتحاق بالزوجإيمان العسيلي 15019Zمزدوجبني قلة

606/09/17إقليم: تطوانم.م لشياخإقليم: شفشاونم/م تيمارت 14 06/09/17مراد شعيريش 05649Pمزدوجزاوية سيدي قاسم

206/09/17إقليم: تطوانم.م إحكم- اشويبنإقليم: شفشاونم/م احمد باحنيني _اجواون 14 06/09/17معاد الشقاف 05651Sمزدوجزاوية سيدي قاسم

306/09/17إقليم: تطوانم.م إبراقنإقليم: شفشاونم/م أغبال 14 06/09/17م الزرقي 05657Yمزدوجزاوية سيدي قاسم

418/09/17إقليم: وزانم م سيدي الصوفيإقليم: شفشاونم/م احمد باحنيني _اجواون 14 18/09/17حمزة بلفيضة 15092Dمزدوجسيدي بوصبر

718/09/17إقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزيةإقليم: شفشاونم/م سيدي موسى _ماكو 14 18/09/17إلتحاق بالزوجسناء بالة 05816

W

مزدوجأولد أوشيح

1019/09/17إقليم: تطوانم.م فج الريحإقليم: شفشاونم/م النعيمة 14 19/09/17المهدي الصالحي 05597Hمزدوجابغاغزة

406/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م فدان شابو البتدائيةإقليم: شفشاونم/م احمد الراشدي _مشات 14 06/09/17فطيمة البازي 15300Eمزدوجالبحراويين

606/09/17إقليم: شفشاونم/م بني غفارإقليم: شفشاونم/م أغرمالك 14 06/09/17م النوار الوزاني الطيبي 06301Yمزدوجتزكان

106/09/17إقليم: وزانم م المام الجزوليإقليم: شفشاونم/م دار منات 14 06/09/17هشومة قاديري 15062

W

مزدوجتروال

205/09/17إقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوسإقليم: شفشاونم/م أ مول 14 05/09/17عبد العزيز حمودان 06290Lمزدوجاسطيحة

206/09/17عمالة: طنجة - أصيلبدريونإقليم: شفشاونم/م ترينيس 14 06/09/17إلتحاق بالزوجمليكة بوشطب 15151T)مزدوجكزناية )البلدية

م/م صلح الدين اليوبي 

_سبت أسيفان

606/09/17إقليم: تطوانم.م صلح الدين اليوبيإقليم: شفشاون 14 06/09/17إلتحاق بالزوجالبزراتي الشافية 05628Sمزدوجزينات

1006/09/17إقليم: العرائشم/م القدس المركزيةإقليم: شفشاونم/م ولمسة 13 06/09/17عزيز دوحى 05906Uمزدوجبني كرفط

306/09/17إقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاويةإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 13 06/09/17علي الرندي 06229Vمزدوجتانقوب

306/09/17إقليم: شفشاونم/م إجافنإقليم: شفشاونم/م أعرقوب 12 06/09/17الزبير الفريهمات 06287Hمزدوجاسطيحة

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة البتدائية الواحةإقليم: شفشاونالمدرسة الجماعاتية باب برد 12 06/09/17إلتحاق بالزوجالبوحديدي فرح 15179Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل
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الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

106/09/17إقليم: شفشاونم/م بني ميزارإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 12 06/09/17نبيل ناس ادريس 06083Lمزدوجبني أحمد  الغربية

206/09/17إقليم: تطوانم.م الحدادينإقليم: شفشاونم/م بني غفار 12 04/09/18إلتحاق بالزوجفزاكة رجاء 21304Fمزدوجالسحتريين

104/09/18إقليم: شفشاونم/م تارغةإقليم: شفشاونم/م أناري 12 04/09/18إلتحاق بالزوجخديجة المسيح 06295Sمزدوجتزكان

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

204/09/18إقليم: شفشاونم/م يوسف التليدي _تنقوبإقليم: شفشاون 12 04/09/18إلتحاق بالزوجحسناء زيطان 06224Pمزدوجتانقوب

227/01/17عمالة: طنجة - أصيل عبد الكريم الخطيبإقليم: شفشاونم/م يوسف التليدي _تنقوب 11 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء بن القائد عبدا 21699K)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

906/09/17إقليم: العرائشم/م عين منصور المركزيةإقليم: شفشاونم/م توارشت 11 04/09/18وصال بن باها 05915Dمزدوجبني كرفط

206/09/17إقليم: شفشاونم/م يوسف التليدي _تنقوبإقليم: شفشاونم/م كرداد 11 04/09/18إلتحاق بالزوجةازهر بلوراق 06224Pمزدوجتانقوب

م/م عبد الرحمان الصحراوي 

_ تلوان

106/09/17إقليم: شفشاونم/م دكالةإقليم: شفشاون 11 04/09/18عبد ا العوفي 06199Mمزدوجبني فغلوم

م/م الحاج احمد العسلني 

_بوزطاط

506/09/17إقليم: شفشاونم/م القلعةإقليم: شفشاون 11 04/09/18إلتحاق بالزوجسمية أخريبش 06314Mمزدوجتلمبوط

م/م ازغار بني تليد _  

أزغار

1006/09/17إقليم: العرائشم/م المكزليين المركزيةإقليم: شفشاون 11 04/09/18مصعب الجميلي 05871Fمزدوجعياشة

406/09/17إقليم: تطوانم.م بغاغزةإقليم: شفشاونم/م إمنكورن 11 04/09/18أريفي جواد 05596Gمزدوجابغاغزة

م/م ازغار بني تليد _  

أزغار

806/09/17إقليم: شفشاونم/م بني غفارإقليم: شفشاون 11 04/09/18أشرف القلعي 06301Yمزدوجتزكان

106/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م القصر الصغير البتدائيةإقليم: شفشاونم/م المصلى 11 04/09/18إلتحاق بالزوجالدراز بهيجة 15305Kمزدوجالقصر الصغير

م/م عبد العزيز بن ادريس 

_الملحة

106/09/17إقليم: شفشاونم/م تنغاية الغربيةإقليم: شفشاون 11 04/09/18إلتحاق بالزوجهاجر العافية 06172Hمزدوجباب تازة

506/09/17إقليم: شفشاونم/م ترينيسإقليم: شفشاونبني م 11 04/09/18الياس مرزوق 06305Cمزدوجتاسيفت

606/09/17إقليم: شفشاونم/م ترينيسإقليم: شفشاونبني م 11 04/09/18م أمصمود 06305Cمزدوجتاسيفت

506/09/17إقليم: شفشاونم/م الحسن الوزان _أمتارإقليم: شفشاونم/م إجافن 11 04/09/18يونس اطرشلي 06099Dمزدوجامتار

206/09/17عمالة: طنجة - أصيل الندلسإقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاوية 11 04/09/18إلتحاق بالزوجاسماء احمامو 19633P)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م سيدي احمد الشريف 

_بني يرزين

206/09/17إقليم: وزانم م سيدي الصوفيإقليم: شفشاون 11 04/09/18زكرياء الجايي 15092Dمزدوجسيدي بوصبر

106/09/17إقليم: شفشاونم/م اولد سليمانإقليم: شفشاونم/م تفزة 11 04/09/18يوسف الكرتاتي 06082Kمزدوجبني أحمد  الغربية

906/09/17إقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبنإقليم: شفشاونبني م 11 04/09/18صرحان عبد السلم 06264Hمزدوجبني منصور

406/09/17إقليم: تطوانم.م بغاغزةإقليم: شفشاونم/م بني هليل 11 04/09/18منصف شقور 05596Gمزدوجابغاغزة

806/09/17إقليم: تطوانم.م اشروظةإقليم: شفشاونم/م أناري 11 04/09/18 عثمان  المفضل 05640Eمزدوجبني سعيد

106/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م بين الويدان البتدائيةإقليم: شفشاونم/م أناري 11 04/09/18سعد احسيسن 05547Dمزدوجتغرامت

م/م ازغار بني تليد _  

أزغار

506/09/17إقليم: وزانم م محليلإقليم: شفشاون 11 04/09/18عبد النبي عمراني زريفي 15088Zمزدوجسيدي بوصبر

906/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م عيدادة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن 11 04/09/18ازيار عبد البارئ 05458Gمزدوجاجوامعة

506/09/17إقليم: شفشاونم/م تنغاية الغربيةإقليم: شفشاونم/م بورد 11 فاطمة  الزهراء  بن ابراهيم  

السبيطري
04/09/18إلتحاق بالزوج 06172Hمزدوجباب تازة

806/09/17إقليم: شفشاونم/م 20غشت _العناصرإقليم: شفشاونم/م عبدا ابراهيم _امزرة 11 04/09/18أنوار بناصر 06015Mمزدوجباب برد

1006/09/17إقليم: تطوانم.م بطارةإقليم: شفشاونم/م كرداد 11 04/09/18إلتحاق بالزوجنزيهة امغود 05563

W

مزدوجالحمراء

1006/09/17إقليم: تطوانم.م إهللإقليم: شفشاونم/م بني يجل 11 04/09/18م فرون 05572Fمزدوجالواد

806/09/17إقليم: تطوانم.م الحزومرييشإقليم: شفشاونم/م سيدي يلصو _ لخزانة 11 04/09/18إلتحاق بالزوجنبيلة بنحازم 21312Pمزدوجالسحتريين

م/م موسى بن نصير _بني 

دركول

1015/09/17إقليم: تطوانم.م امساإقليم: شفشاون 11 04/09/18إلتحاق بالزوجنزيهة الجبلي 05645Kمزدوجزاوية سيدي قاسم

م/م عمر بن الخطاب 

_المودين

706/09/17إقليم: تطوانم.م العليقإقليم: شفشاون 11 04/09/18أسية العليثي 05498Aمزدوجبني حرشن

806/09/17إقليم: تطوانم.م ثلثاء بني يدرإقليم: شفشاونم/م اولد سليمان 11 04/09/18مريم أجغبي 05591Bمزدوجبني يدر

م/م علي بن ميمون 

_بواحمد

عمالة: المضيق - مدرسة أغطاسإقليم: شفشاون

الفنيدق
1006/09/17 11 04/09/18إلتحاق بالزوجةبلل اضرضور 25745H)مزدوجالفنيدق )البلدية

118/09/17إقليم: وزانم م محليلإقليم: شفشاونم/م تفزة 11 04/09/18م بنيس 15088Zمزدوجسيدي بوصبر
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

718/09/17إقليم: العرائشم/م أمزورة المركزيةإقليم: شفشاونم/م الحسن الوزان _أمتار 11 04/09/18زكرياء با أحمد 05861Vمزدوجعياشة

1118/09/17إقليم: تطوانم.م تاملوتإقليم: شفشاونم/م أناري 11 04/09/18م رحيمي 24431Eمزدوجأولد علي منصور

105/09/17إقليم: وزانم م سيدي الصوفيإقليم: شفشاونم/م توارشت 11 04/09/18فاطمة بوخالفة 15092Dمزدوجسيدي بوصبر

مدرسة احمد البوزيدي 

_سطيحة

306/09/17عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبإقليم: شفشاون 10 04/09/18إلتحاق بالزوجمهدي عواطف 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

1004/09/18إقليم: شفشاونم/م تارغةإقليم: شفشاونم/م أ مول 10 04/09/18إلتحاق بالزوجزكية طيو 06295Sمزدوجتزكان

304/09/18إقليم: شفشاونم/م الشرافاتإقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود 9 04/09/18إلتحاق بالزوجفدوى بن سعيد 06191Dمزدوجبني دركول

504/09/18إقليم: شفشاونم/م أمكريإقليم: شفشاونم/م تغسوان 9 04/09/18إلتحاق بالزوجاسية البقالي القاسمي 06167Cمزدوجباب تازة

404/09/18عمالة: طنجة - أصيل العزيب ابقيوإقليم: شفشاونأحمد بنهاني _بني سميح 9 04/09/18إلتحاق بالزوجفائزة اليوسفي 15294Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/18إقليم: شفشاونم/م كردادإقليم: شفشاونم/م لهرى 9 04/09/18إلتحاق بالزوجخليصة بنقاسم 06217Gمزدوجالدردارة

204/09/18إقليم: شفشاونم/م سيدي يلصو _ لخزانةإقليم: شفشاونم/م تغسوان 9 04/09/18إلتحاق بالزوجكوثر بنيوسف 06170Fمزدوجباب تازة

504/09/18إقليم: شفشاونم/م أمكريإقليم: شفشاونم/م 11 يناير _ بورح 9 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة ريان 06167Cمزدوجباب تازة

م/م الحاج احمد العسلني إقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شيا

_بوزطاط

304/09/18إقليم: شفشاون 9 04/09/18إلتحاق بالزوجريان مديحة 06171Gمزدوجباب تازة

304/09/18إقليم: شفشاونم/م يوسف التليدي _تنقوبإقليم: شفشاونم/م تغسوان 8 04/09/18إلتحاق بالزوجحميدة أعراس 06224Pمزدوجتانقوب

204/09/18إقليم: شفشاونم/م الحسن اليلصوتي _تاريةإقليم: شفشاونم/م أ مول 8 04/09/18إلتحاق بالزوجكوثر أعطار 06211Aمزدوجالدردارة

104/09/18إقليم: شفشاونم/م توارشتإقليم: شفشاونم/م تسكالة 8 04/09/18إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم الخواجة 06236Cمزدوجلغدير

304/09/18إقليم: وزانم م الشراطينإقليم: شفشاونم/م تازخت 8 04/09/18إلتحاق بالزوجةم العزيبي 06348Zمزدوجمقريصات

104/09/18عمالة: طنجة - أصيلالرشادإقليم: شفشاونم/م النعيمة 8 04/09/18إلتحاق بالزوجفطوم القاسمي 15180Z الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

204/09/18إقليم: شفشاونم/م يوسف التليدي _تنقوبإقليم: شفشاونم/م أ مول 8 04/09/18إلتحاق بالزوجفدوى تحايكت 06224Pمزدوجتانقوب
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

104/09/18إقليم: شفشاونم/م ابن خلدون _سوق الحدإقليم: شفشاونم/م أغرمالك 8 04/09/18إلتحاق بالزوجإيمان داود 06235Bمزدوجلغدير

204/09/18عمالة: طنجة - أصيلأبي حيان التوحيديإقليم: شفشاونم/م النعيمة 8 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة زرقوني 15183C)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م عقبة بن نافع مركزية 

_لمدينة

304/09/18إقليم: شفشاونم/م سيدي يلصو _ لخزانةإقليم: شفشاون 8 04/09/18إلتحاق بالزوجبهية يحيى 06170Fمزدوجباب تازة

1104/09/18إقليم: تطوانم.م  إفرطن - توغناتنإقليم: شفشاونم/م ولمسة 7 06/09/18فاطمة الزهراء شقرون 24432Fمزدوجأولد علي منصور

104/09/18إقليم: شفشاونم/م تمريختإقليم: شفشاونم/م أملوك 7 04/09/18سعد ابردعي 06110Rمزدوجبني رزين

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

_بني يرزين

704/09/18إقليم: شفشاون 7 04/09/18هاجر ابن تحايكت 06207

W

مزدوجفيفي

304/09/18إقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاويةإقليم: شفشاونم/م تلريحان 7 04/09/18م علي ابن يحيى 06229Vمزدوجتانقوب

204/09/18إقليم: شفشاونإزلجامإقليم: شفشاونم/م اسوكا 7 04/09/18بن يعقوب أيمن 06018Rمزدوجباب برد

204/09/18إقليم: شفشاونم/م احمد العالم _الماتنإقليم: شفشاونأزغار موسى 7 04/09/18إلتحاق بالزوجةعبد الباسط أجبار 06195Hمزدوجبني دركول

604/09/18إقليم: شفشاونم/م بني غفارإقليم: شفشاونم/م إشرحان 7 04/09/18فردوس   أجبار 06301Yمزدوجتزكان

204/09/18إقليم: شفشاونم/م تمريختإقليم: شفشاونم/م وادي الدهب _أزغار 7 04/09/18محسن أجندوز 06110Rمزدوجبني رزين

104/09/18إقليم: شفشاونم/م زدمتإقليم: شفشاونإقوران 7 04/09/18عماد اجويرة 18834

W

مزدوجبني سميح

1004/09/18إقليم: شفشاونم/م بني غفارإقليم: شفشاونم/م أساكي 7 04/09/18سفيان أحجام 06301Yمزدوجتزكان

404/09/18إقليم: شفشاونأحمد بنهاني _بني سميحإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 7 04/09/18يوسف أحناش 06122Dمزدوجبني سميح

204/09/18إقليم: شفشاونم/م احمداشنإقليم: شفشاونم/م تلريحان 7 04/09/18محسن أدردوش 06111Sمزدوجبني رزين

104/09/18إقليم: شفشاونأزغار موسىإقليم: شفشاونم/م ابو عنان المريني _اتازا 7 04/09/18م ارثمي 06102Gمزدوجامتار

م/م سيدي بوحاجة 

_لمواصيف

704/09/18إقليم: شفشاونم/م احمد الراشدي _مشاتإقليم: شفشاون 7 22/09/18م أزيات 06023

W

مزدوجباب برد

م/م عقبة بن نافع مركزية إقليم: شفشاونم/م تلريحان

_لمدينة

304/09/18إقليم: شفشاون 7 04/09/18عبدالكريم استيتو 06010Gمزدوجباب برد
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الجهة الصلية : 
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م عقبة بن نافع مركزية إقليم: شفشاونم/م أولسن

_لمدينة

304/09/18إقليم: شفشاون 7 04/09/18أسماء استيتو 06010Gمزدوجباب برد

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

104/09/18إقليم: وزانم م تملةإقليم: شفشاون 7 04/09/18رشيد استيتيتو 06389Uمزدوجزومي

104/09/18إقليم: شفشاونم/م أساكيإقليم: شفشاونم/م تلمزالة 7 04/09/18نبيل أشراط 06118Zمزدوجبني رزين

204/09/18إقليم: شفشاونم/م تمريختإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 7 04/09/18سمير البركاني 06110Rمزدوجبني رزين

م/م ابي العلء المعري إقليم: شفشاونم/م تلمزالة

_أمطيل

104/09/18إقليم: شفشاون 7 04/09/18البرودي عزيز 06258Bمزدوجبني سلمان

104/09/18إقليم: شفشاونم/م بني صدراتإقليم: شفشاونم/م حسن أحيزون _تزروت 7 04/09/18هيبة البقالي 06124Fمزدوجبني سميح

م/م سيدي احمد الشريف إقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش

_بني يرزين

504/09/18إقليم: شفشاون 7 04/09/18البقالي بشرى 06207

W

مزدوجفيفي

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

_بني يرزين

104/09/18إقليم: شفشاون 7 04/09/18لبنى البقالي القاسمي 06207

W

مزدوجفيفي

104/09/18إقليم: شفشاونم/م تسكالةإقليم: شفشاونم/م احمد باحنيني _اجواون 7 04/09/18م الجباري 06075Cمزدوجالمنصورة

704/09/18إقليم: فحص - انجرةم/م الداهر البتدائيةإقليم: شفشاونم/م وادي الدهب _أزغار 7 04/09/18عبد العالي الجباري 05550Gمزدوجتغرامت

704/09/18إقليم: وزانم م قلعة بني روتنإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 7 04/09/18ياسين الحاضري 06358Kمزدوجعين بيضاء

304/09/18إقليم: شفشاونم/م تيمارتإقليم: شفشاونم/م وادي الدهب _أزغار 7 04/09/18سعيد الحجام 06080Hمزدوجالمنصورة

204/09/18إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقودإقليم: شفشاونم/م تلريحان 7 04/09/18رضا الحجي 06094Yمزدوجواد ملحة

1004/09/18إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقودإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 7 04/09/18عبد البار الحداد 06094Yمزدوجواد ملحة

704/09/18إقليم: شفشاونم/م بوردإقليم: شفشاونم/م أغبال 7 04/09/18م سعيد الحداد 18866Fمزدوجاسطيحة

404/09/18إقليم: شفشاونم/م بني ميزارإقليم: شفشاونم/م تلمزالة 7 04/09/18نبيل الحضري 06083Lمزدوجبني أحمد  الغربية

404/09/18إقليم: وزانم.م عبد ا الشفشاونيإقليم: شفشاونم/م حسن أحيزون _تزروت 7 04/09/18اسماعيل الحماني 06393Yمزدوجزومي

204/09/18إقليم: شفشاونم/م إشرحانإقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار 7 04/09/18الخريم نعيمة 06276

W

مزدوجبني بوزرة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

104/09/18إقليم: شفشاونم/م ابن خلدون _سوق الحدإقليم: شفشاونم/م أ مول 7 04/09/18إلتحاق بالزوجشيماء الخشين 06235Bمزدوجلغدير

404/09/18إقليم: وزانم م بني ايتناإقليم: شفشاونم/م احمد باحنيني _اجواون 7 04/09/18عثمان الخلطي 06364Sمزدوجعين بيضاء

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

1004/09/18إقليم: شفشاونم/م بني يجلإقليم: شفشاون 7 04/09/18هشام الخواجة 06200Nمزدوجبني فغلوم

م/م سيدي بوحاجة 

_لمواصيف

204/09/18إقليم: وزانمولي اسماعيلإقليم: شفشاون 7 19/09/18الحسين الدراوي 06395Aمزدوجزومي

904/09/18إقليم: شفشاونم/م اصفارنإقليم: شفشاونم/م تلريحان 7 04/09/18م الدراوي 06064Rمزدوجتمروت

704/09/18إقليم: تطوانم.م تغزوتإقليم: شفشاونم/م أملوك 7 04/09/18م الدكوك 05579Nمزدوجالواد

204/09/18إقليم: فحص - انجرةفرعية امراح الدبانإقليم: شفشاونم/م أغبال 7 04/09/18عزيز الديب 05549Fمزدوجتغرامت

204/09/18إقليم: شفشاونم/م مختارإقليم: شفشاونم/م تغسوان 7 04/09/18لبنى الرامي 06310Hمزدوجتاسيفت

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

804/09/18إقليم: وزانم م الحريشةإقليم: شفشاون 7 04/09/18عبد المغيث الرشدي 15042Zمزدوجأونانة

704/09/18إقليم: شفشاونم/م اولد سليمانإقليم: شفشاونم/م اصفارن 7 04/09/18م الريفي 06082Kمزدوجبني أحمد  الغربية

404/09/18إقليم: شفشاونم/م الحسن الوزان _أمتارإقليم: شفشاونإقوران 7 04/09/18علي الريفي 06099Dمزدوجامتار

104/09/18إقليم: شفشاونم/م زاوية الحراشإقليم: شفشاونم/م تلريحان 7 04/09/18م الزرتيت 06077Eمزدوجالمنصورة

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

_بني يرزين

804/09/18إقليم: شفشاون 7 04/09/18محسن الزرغيلي 06207

W

مزدوجفيفي

304/09/18إقليم: شفشاونم/م سيدي موسى _ماكوإقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شيا 7 04/09/18إلتحاق بالزوجةالزوين رضا 06160Vمزدوجباب تازة

م/م ابي العلء المعري إقليم: شفشاونم/م اسوكا

_أمطيل

704/09/18إقليم: شفشاون 7 04/09/18السرغيني نبيل 06258Bمزدوجبني سلمان

304/09/18إقليم: فحص - انجرة م/م المخالد البتدائيةإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 7 04/09/18نبيل اسليلم 05457Fمزدوجاجوامعة

204/09/18عمالة: طنجة - أصيلالنخيلإقليم: شفشاونإزلجام 7 04/09/18إلتحاق بالزوجالشيخي سعاد 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

304/09/18إقليم: تطوانم.م تاقة عامرإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 7 04/09/18محسن العافية 19947Fمزدوجبني يدر
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

304/09/18إقليم: وزانم م الشراطينإقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شيا 7 04/09/18إلتحاق بالزوجالعتول سارة 06348Zمزدوجمقريصات

904/09/18إقليم: شفشاونم/م لهرىإقليم: شفشاونم/م أغبال 7 04/09/18بلل العساوي 18825Lمزدوجالمنصورة

404/09/18إقليم: شفشاونم/م زاوية الحراشإقليم: شفشاونم/م احمد باحنيني _اجواون 7 04/09/18سفيان العسرية 06077Eمزدوجالمنصورة

304/09/18إقليم: تطوانم.م فج الريحإقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش 7 04/09/18العشيري خالد 05597Hمزدوجابغاغزة

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

104/09/18إقليم: شفشاونم/م تلمزالةإقليم: شفشاون 7 04/09/18نور الدين العمارتي 06149Hمزدوجووزكان

104/09/18إقليم: شفشاونم/م زدمتإقليم: شفشاونم/م اسوكا 7 04/09/18العمراني أشرف 18834

W

مزدوجبني سميح

م/م احمد الشرقاوي 

_تاسميلت

م/م ايبن الخطيب _بني إقليم: شفشاون

بوحلو

804/09/18إقليم: شفشاون 7 04/09/18م العمراني 06246Nمزدوجبني سلمان

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

904/09/18إقليم: شفشاونم/م بني عمران _اشوكانإقليم: شفشاون 7 04/09/18م الغروص 06035Jمزدوجأيونان

804/09/18إقليم: شفشاونم/م تيمارتإقليم: شفشاونم/م وادي الدهب _أزغار 7 04/09/18سعيد الغوال 06080Hمزدوجالمنصورة

204/09/18إقليم: فحص - انجرة م/م المخالد البتدائيةإقليم: شفشاونم/م الفقيه المودن _علوي 7 04/09/18رضى الغوال 05457Fمزدوجاجوامعة

404/09/18إقليم: شفشاونأحمد بنهاني _بني سميحإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 7 04/09/18خالد الفاسي 06122Dمزدوجبني سميح

م/م عقبة بن نافع مركزية 

_لمدينة

604/09/18إقليم: تطوانم.م امساإقليم: شفشاون 7 04/09/18إلتحاق بالزوجحكيمة الفحصي 05645Kمزدوجزاوية سيدي قاسم

204/09/18إقليم: شفشاونم/م لهرىإقليم: شفشاونم/م واد امزكان _زازو 7 04/09/18فيصل الفحصي 18825Lمزدوجالمنصورة

604/09/18إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقودإقليم: شفشاونم/م تلمزالة 7 04/09/18م العربي الفرون 06094Yمزدوجواد ملحة

904/09/18إقليم: شفشاونم/م تسكالةإقليم: شفشاونم/م إموكان 7 04/09/18عواطف الفغلومي 06075Cمزدوجالمنصورة

م/م ايبن الخطيب _بني إقليم: شفشاونم/م أغبال

بوحلو

404/09/18إقليم: شفشاون 7 04/09/18وليد القباعي 06246Nمزدوجبني سلمان

م/م ايبن الخطيب _بني إقليم: شفشاونإقوران

بوحلو

704/09/18إقليم: شفشاون 7 04/09/18إسماعيل القلل 06246Nمزدوجبني سلمان

704/09/18إقليم: شفشاونم/م أ مولإقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار 7 04/09/18القللوسي رحمة 06263Gمزدوجبني سلمان
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

104/09/18إقليم: شفشاونم/م الفقيه المودن _علويإقليم: شفشاون 7 04/09/18هشام الكحيل 06026Zمزدوجأيونان

304/09/18إقليم: شفشاونبني مإقليم: شفشاونم/م أملوك 7 04/09/18م الكروج 18876Sمزدوجتلمبوط

104/09/18إقليم: شفشاونم/م النعيمةإقليم: شفشاونم/م احمد باحنيني _اجواون 7 04/09/18نجيب الكطيبي 06262Fمزدوجبني سلمان

904/09/18إقليم: شفشاونم/م بني يجلإقليم: شفشاونم/م أملوك 7 04/09/18م الكوطيط 06200Nمزدوجبني فغلوم

م/م ايبن الخطيب _بني إقليم: شفشاونم/م أملوك

بوحلو

704/09/18إقليم: شفشاون 7 04/09/18بلل المجدقي 06246Nمزدوجبني سلمان

م/م سيدي م جمعون 

_داروتان

604/09/18إقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شياإقليم: شفشاون 7 04/09/18حكيمة المخروط 06019Sمزدوجباب برد

904/09/18إقليم: شفشاونأحمد بنهاني _بني سميحإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 7 04/09/18ياسين المرابط 06122Dمزدوجبني سميح

204/09/18إقليم: شفشاونم/م إجافنإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 7 04/09/18هشام المرابط 06287Hمزدوجاسطيحة

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

804/09/18إقليم: فحص - انجرةفرعية امراح الدبانإقليم: شفشاون 7 04/09/18عمر المزراوي 05549Fمزدوجتغرامت

404/09/18إقليم: تطوانم.م إدمامن السفلىإقليم: شفشاونم/م وادي الدهب _أزغار 7 04/09/18م المزكلدي 19632Nمزدوجالواد

804/09/18إقليم: تطوانم.م افرطنإقليم: شفشاونم/م احمد باحنيني _اجواون 7 04/09/18مجمد المصباحي 05554Lمزدوجبني ليت

604/09/18إقليم: شفشاونبني مإقليم: شفشاونم/م بني بشار 7 04/09/18ليلى المقدم 18876Sمزدوجتلمبوط

204/09/18إقليم: شفشاونم/م 11 يناير _ بورحإقليم: شفشاونم/م أولسن 7 04/09/18ربيعة المكوتي 06008Eمزدوجباب برد

204/09/18إقليم: شفشاونم/م أعرقوبإقليم: شفشاونم/م وادي الدهب _أزغار 7 04/09/18عصام الميموني 06283Dمزدوجبني بوزرة

104/09/18إقليم: شفشاونم/م أعرقوبإقليم: شفشاونم/م أزغار 7 04/09/18عبد الرحيم الميموني 06283Dمزدوجبني بوزرة

204/09/18إقليم: وزانم م بني ايتناإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 7 04/09/18عبد الحميد النحلي 06364Sمزدوجعين بيضاء

104/09/18إقليم: شفشاونم/م دكالةإقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار 7 04/09/18حكيمة العلوي 06199Mمزدوجبني فغلوم

م/م احمد الشرقاوي 

_تاسميلت

م/م مسعود المزياني إقليم: شفشاون

_بوكامل

104/09/18إقليم: شفشاون 7 04/09/18عثمان الهراس 06031Eمزدوجأيونان
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

404/09/18إقليم: تطوانم.م امساإقليم: شفشاونم/م 11 يناير _ بورح 7 04/09/18إلتحاق بالزوجتويبة الهراس 05645Kمزدوجزاوية سيدي قاسم

404/09/18إقليم: شفشاونم/م بني غفارإقليم: شفشاونم/م احمد باحنيني _اجواون 7 04/09/18عبد السلم الهراس 06301Yمزدوجتزكان

104/09/18إقليم: وزانم.م م بن عبد اإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 7 04/09/18م الوراصي 06379Hمزدوجزومي

104/09/18إقليم: شفشاونم/م اولد سليمانإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 7 04/09/18هشام الورياكلي 06082Kمزدوجبني أحمد  الغربية

م/م ادريس الحريري إقليم: شفشاونم/م ترزات

_تورارين

504/09/18إقليم: شفشاون 7 04/09/18رشيد اليوسفي 06197Kمزدوجبني فغلوم

م/م ايبن الخطيب _بني إقليم: شفشاونم/م نودارت

بوحلو

304/09/18إقليم: شفشاون 7 04/09/18إبراهيم أمسيح 06246Nمزدوجبني سلمان

104/09/18إقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شياإقليم: شفشاونم/م واد امزكان _زازو 7 04/09/18ايمان امصمود 06019Sمزدوجباب برد

104/09/18إقليم: شفشاونم/م زدمتإقليم: شفشاونم/م حسن أحيزون _تزروت 7 04/09/18عزيز اوعل 18834

W

مزدوجبني سميح

404/09/18إقليم: شفشاونأزغار موسىإقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار 7 04/09/18حسناء اولد بن علي 06102Gمزدوجامتار

704/09/18إقليم: شفشاونم/م أعرقوبإقليم: شفشاونم/م تغسوان 7 04/09/18جميلة أولد بن علي 06283Dمزدوجبني بوزرة

804/09/18إقليم: شفشاونم/م بني هليلإقليم: شفشاونم/م تغسوان 7 04/09/18سمية أولد بن علي 06288Jمزدوجاسطيحة

204/09/18إقليم: شفشاونم/م بني ميزارإقليم: شفشاونم/م أغبال 7 04/09/18عمر اولد عمر 06083Lمزدوجبني أحمد  الغربية

م/م احمد الشرقاوي إقليم: شفشاونم/م أغبال

_تاسميلت

104/09/18إقليم: شفشاون 7 04/09/18عبد الحي أيت أحمد 06029Cمزدوجأيونان

104/09/18إقليم: شفشاونم/م غرانقاضيإقليم: شفشاونم/م تغسوان 7 04/09/18إلتحاق بالزوجأسماء بروحو 06240Gمزدوجلغدير

404/09/18إقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاويةإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 7 04/09/18أشرف بلوراق 06229Vمزدوجتانقوب

304/09/18إقليم: شفشاونم/م تاسيفتإقليم: شفشاونإزلجام 7 04/09/18إلتحاق بالزوجبن جوبا أمينة 06303Aمزدوجتاسيفت

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

604/09/18إقليم: شفشاونم/م احمداشنإقليم: شفشاون 7 04/09/18علء الدين بن لحسن 06111Sمزدوجبني رزين

804/09/18إقليم: تطوانم.م تغزوتإقليم: شفشاونم/م إشرحان 7 04/09/18أشرف  بنعبد ا 05579Nمزدوجالواد
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204/09/18إقليم: تطوانم.م إدمامن السفلىإقليم: شفشاونم/م أغبال 7 04/09/18عبد الرحيم بنقاسم 19632Nمزدوجالواد

مدرسة احمد البوزيدي إقليم: شفشاونم/م تغسوان

_سطيحة

204/09/18إقليم: شفشاون 7 04/09/18إلتحاق بالزوجةحمزة بوخزار 06286Gمزدوجاسطيحة

204/09/18إقليم: شفشاونم/م بني غفارإقليم: شفشاونم/م ترزات 7 04/09/18هشام بوزكري 06301Yمزدوجتزكان

304/09/18إقليم: شفشاونبني مإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 7 04/09/18ياسين بوزيد 18876Sمزدوجتلمبوط

504/09/18إقليم: شفشاونم/م 11 يناير _ بورحإقليم: شفشاونم/م تلمزالة 7 04/09/18عبد الحكيم بوغلد 06008Eمزدوجباب برد

404/09/18إقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاويةإقليم: شفشاونم/م أملوك 7 04/09/18نبيل بوقالة 06229Vمزدوجتانقوب

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

_بني يرزين

404/09/18إقليم: شفشاون 7 04/09/18م تراص 06207

W

مزدوجفيفي

104/09/18إقليم: وزانم م الشرفاءإقليم: شفشاونم/م ترزات 7 04/09/18رشيد تلمبوطي 06371Zمزدوجقلعة بوقرة

104/09/18إقليم: شفشاونإزلجامإقليم: شفشاونم/م وادي الدهب _أزغار 7 04/09/18عبد الرحمان تلوان 06018Rمزدوجباب برد

204/09/18إقليم: شفشاونم/م عبدا ابراهيم _امزرةإقليم: شفشاونم/م تلريحان 7 04/09/18عباس تملكوتان 06044Uمزدوجتمروت

م/م احمد الشرقاوي إقليم: شفشاونم/م تلمزالة

_تاسميلت

404/09/18إقليم: شفشاون 7 04/09/18م جمعون 06029Cمزدوجأيونان

104/09/18إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقودإقليم: شفشاونم/م بني بشار 7 04/09/18احسان حدف 06094Yمزدوجواد ملحة

904/09/18إقليم: وزانم/م الوحدةإقليم: شفشاونم/م إشرحان 7 04/09/18عبد الكريم  حمزة 06399Eمزدوجزومي

404/09/18إقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاويةإقليم: شفشاونم/م نودارت 7 04/09/18عبد المنعم حمزة 06229Vمزدوجتانقوب

204/09/18إقليم: شفشاونم/م بني ميزارإقليم: شفشاونم/م تلمزالة 7 04/09/18عبد المالك خيى 06083Lمزدوجبني أحمد  الغربية

104/09/18إقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شياإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 7 04/09/18اسماعيل إحسيوتن 06019Sمزدوجباب برد

204/09/18إقليم: شفشاونم/م اولد سليمانإقليم: شفشاونم/م تلريحان 7 04/09/18عبدالسلم دحمان 06082Kمزدوجبني أحمد  الغربية

304/09/18إقليم: وزانم.م م بن عبد اإقليم: شفشاونم/م اصفارن 7 04/09/18بلل رشيد 06379Hمزدوجزومي
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604/09/18إقليم: شفشاونم/م الشرافاتإقليم: شفشاونم/م تغسوان 7 04/09/18إلتحاق بالزوجفدوى ريان 06191Dمزدوجبني دركول

604/09/18إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقودإقليم: شفشاونم/م أساكي 7 04/09/18هشام زري 06094Yمزدوجواد ملحة

504/09/18إقليم: شفشاونم/م ابو عنان المريني _اتازاإقليم: شفشاونم/م نودارت 7 04/09/18م زيطان 06104Jمزدوجامتار

104/09/18إقليم: شفشاونم/م دار مناتإقليم: شفشاونم/م اسوكا 7 04/09/18زيطان عثمان 18852Rمزدوجبني سلمان

304/09/18إقليم: شفشاونم/م غرانقاضيإقليم: شفشاونم/م أ مول 7 04/09/18إلتحاق بالزوجمحاسن سكاجة 06240Gمزدوجلغدير

204/09/18إقليم: شفشاونم/م إشرحانإقليم: شفشاونم/م إمنكورن 7 04/09/18حسناء سليمان 06276

W

مزدوجبني بوزرة

704/09/18إقليم: شفشاونم/م ابن طفيل _بني وكتةإقليم: شفشاونم/م بني بشار 7 04/09/18يسرى سليمي 06271Rمزدوجبني منصور

1004/09/18إقليم: وزانم م سد الوحدةإقليم: شفشاونم/م وادي الدهب _أزغار 7 04/09/18م شهاب 15051Jمزدوجلمجاعرة

604/09/18إقليم: فحص - انجرةم/م دوقشير البتدائيةإقليم: شفشاونم/م تلمزالة 7 04/09/18شواق زكرياء 05538Uمزدوجالقصر المجاز

104/09/18إقليم: وزانم/م الوحدةإقليم: شفشاونم/م نودارت 7 04/09/18عبد الحفيظ صبابي 06399Eمزدوجزومي

204/09/18إقليم: شفشاونم/م بني غفارإقليم: شفشاونم/م الهادي امغوس _تكموت 7 04/09/18ضيف الهام 06301Yمزدوجتزكان

104/09/18إقليم: وزانم م اللوكوسإقليم: شفشاونم/م الفقيه المودن _علوي 7 04/09/18رشيد عباسي 06327Bمزدوجابريكشة

804/09/18إقليم: شفشاونم/م الحسن الوزان _أمتارإقليم: شفشاونم/م احمداشن 7 04/09/18السعدية عزارو 06099Dمزدوجامتار

104/09/18إقليم: شفشاونم/م الحسن الوزان _أمتارإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 7 04/09/18م عزوز 06099Dمزدوجامتار

م/م الخراشفة 2 المركزية  إقليم: شفشاونم/م ادريس الول _أوفاس

عامرعين الحنة

304/09/18إقليم: العرائش 7 04/09/18حفيظة عزوز 05961Dمزدوجريصانة الشمالية

604/09/18إقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبنإقليم: شفشاونم/م وادي الدهب _أزغار 7 04/09/18م عزوز 06264Hمزدوجبني منصور

604/09/18إقليم: شفشاونم/م الحسن الوزان _أمتارإقليم: شفشاونم/م ابو عنان المريني _اتازا 7 04/09/18عزوز فؤاد 06099Dمزدوجامتار

م/م عقبة بن نافع مركزية إقليم: شفشاونم/م أولسن

_لمدينة

304/09/18إقليم: شفشاون 7 04/09/18أسية عياد 06010Gمزدوجباب برد
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104/09/18إقليم: شفشاونم/م 11 يناير _ بورحإقليم: شفشاونم/م احمد باحنيني _اجواون 7 04/09/18بلل عياد 06008Eمزدوجباب برد

404/09/18إقليم: وزانم م بني ايتناإقليم: شفشاونم/م أملوك 7 04/09/18عبد الرفيع فتحي 06364Sمزدوجعين بيضاء

804/09/18إقليم: شفشاونم/م ابو عنان المريني _اتازاإقليم: شفشاونم/م أملوك 7 04/09/18أيوب أنقار 06104Jمزدوجامتار

204/09/18إقليم: وزانم م اللوكوسإقليم: شفشاونم/م ترزات 7 04/09/18عزالدين فكاك 06327Bمزدوجابريكشة

304/09/18إقليم: وزانم م ابن منظورإقليم: شفشاونم/م اسوكا 7 04/09/18قاسمي م 15063Xمزدوجتروال

504/09/18إقليم: تطوانم.م امساإقليم: شفشاونم/م الهادي امغوس _تكموت 7 04/09/18إلتحاق بالزوجسهام كحلون 05645Kمزدوجزاوية سيدي قاسم

304/09/18إقليم: العرائشم/م الطواجنة المركزيةإقليم: شفشاونم/م بني ميزار 7 04/09/18جواد كنسي 05974Tمزدوجريصانة الجنوبية

804/09/18إقليم: شفشاونم/م لهرىإقليم: شفشاونم/م واد امزكان _زازو 7 04/09/18كعبال عبد اللطيف 18825Lمزدوجالمنصورة

904/09/18إقليم: شفشاونم/م تيمارتإقليم: شفشاونم/م واد امزكان _زازو 7 04/09/18عبد العالي كعبال 06080Hمزدوجالمنصورة

804/09/18إقليم: تطوانم.م بني احمايدإقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود 7 04/09/18إلتحاق بالزوجدعاء كعريش 05605Sمزدوجالخروب

م/م مولي عبد السلم إقليم: شفشاونم/م ابو عنان المريني _اتازا

المركزية

104/09/18إقليم: العرائش 7 04/09/18كنون عبد الحي 05893Eمزدوجتازروت

804/09/18إقليم: فحص - انجرةفرعية امراح الدبانإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 7 04/09/18م ماهر 05549Fمزدوجتغرامت

م/م احمد الشرقاوي 

_تاسميلت

م/م عقبة بن نافع مركزية إقليم: شفشاون

_لمدينة

204/09/18إقليم: شفشاون 7 04/09/18زكرياء مخلوف 06010Gمزدوجباب برد

204/09/18إقليم: شفشاونم/م تسكالةإقليم: شفشاونم/م أولسن 7 04/09/18فردوس مزين 06075Cمزدوجالمنصورة

504/09/18إقليم: وزانم م عبد ا الهبطيإقليم: شفشاونم/م اسوكا 7 04/09/18منسوم فيصل 06383Mمزدوجزومي

304/09/18إقليم: شفشاونم/م إشرحانإقليم: شفشاونم/م اسوكا 7 04/09/18مهدي انس 06276

W

مزدوجبني بوزرة

504/09/18إقليم: تطوانم.م تاقة عامرإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 7 04/09/18محسن ميدان 19947Fمزدوجبني يدر

304/09/18إقليم: شفشاونم/م سيدي موسى _ماكوإقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود 7 04/09/18إلتحاق بالزوجةعثمان ميمون 06160Vمزدوجباب تازة
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704/09/18إقليم: شفشاونم/م ادريس الول _أوفاسإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 7 04/09/18م نهاري 06114Vمزدوجبني رزين

104/09/18إقليم: شفشاونم/م إجافنإقليم: شفشاونم/م اسوكا 7 04/09/18هرندو اشويخ محسن 06287Hمزدوجاسطيحة

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

104/09/18إقليم: العرائشم/م تازروت  المركزيةإقليم: شفشاون 7 04/09/18اشرف ولع 05895Gمزدوجتازروت

604/09/18إقليم: شفشاونم/م تغسوانإقليم: شفشاونم/م ولمسة 7 04/09/18حسناء يرو 06105Kمزدوجامتار

1004/09/18إقليم: شفشاونم/م إشرحانإقليم: شفشاونم/م ترزات 7 04/09/18سعد بن موسى 06276

W

مزدوجبني بوزرة

م/م ابي العلء المعري 

_أمطيل

104/09/18إقليم: فحص - انجرةم/م حسانة البتدائيةإقليم: شفشاون 7 04/09/18إلتحاق بالزوجلمياء احجاوج 15306Lمزدوجالقصر الصغير

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

1104/09/18إقليم: تطوانم.م تاملوتإقليم: شفشاون 7 04/09/18خالد بوصابون 24431Eمزدوجأولد علي منصور

م/م صلح الدين اليوبي 

_سبت أسيفان

804/09/18إقليم: شفشاونم/م إشرحانإقليم: شفشاون 7 04/09/18البقالي يوسف 06276

W

مزدوجبني بوزرة

704/09/18إقليم: وزانافراوةإقليم: شفشاونم/م تفزة 7 04/09/18عبد الصمد الداجو 15045Cمزدوجأونانة

704/09/18إقليم: العرائشمدرسة أولد مصباحإقليم: شفشاونم/م أ مول 6 04/09/18إلتحاق بالزوججمعة السبيسب 05965Hمزدوجريصانة الجنوبية

404/09/18إقليم: شفشاونم/م احمد الراشدي _مشاتإقليم: شفشاونم/م تازخت 6 04/09/18نبيلة السفياني 06023

W

مزدوجباب برد

م/م علل بن عبد ا _باب 

تازة

102/09/15عمالة: مكناسيوسف بن تاشفينإقليم: شفشاون 28 02/09/15م شكري 03967L)المازيغيةمكناس )البلدية

م/م أبو بكر الصديق 

البتدائية

516/09/93إقليم: تطوانمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: فحص - انجرة 163 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد الكريم الحسيني 25747K)مزدوجتطوان )البلدية

316/09/96إقليم: تطوانمدرسة ابناء الشهداءإقليم: فحص - انجرةم/م بوعباد السفلى البتدائية 159 16/09/99أقدمية 16 سنةنافع أشرقي 05415K)مزدوجتطوان )البلدية

316/09/94إقليم: تطوانمدرسة واد المخازنإقليم: فحص - انجرةم/م كتامة البتدائية 157 06/09/00أقدمية 16 سنةالعزاوي رشيد 05408C)مزدوجتطوان )البلدية

616/09/96إقليم: تطوانمدرسة الشريف أمزيانإقليم: فحص - انجرةم/م كتامة البتدائية 153 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد السلم شيبان 05414J)مزدوجتطوان )البلدية

م/م بني حلو السفلى 

البتدائية

مدرسة م عبد الكريم إقليم: فحص - انجرة

الخطابي

216/09/92إقليم: تطوان 149 04/09/02أقدمية 16 سنةالبقالي رضوان 05413H)مزدوجتطوان )البلدية

216/09/93عمالة: طنجة - أصيلعزيب الحاج قدورإقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائية 147 06/09/01أقدمية 16 سنةمراد دروزي 15213K طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج
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بالمؤسسة
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416/09/93عمالة: طنجة - أصيلالملإقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائية 147 06/09/01أقدمية 16 سنةفطيمة نسل 21181X طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

316/09/93عمالة: طنجة - أصيلالملإقليم: فحص - انجرة م/م الرمان البتدائية 141 06/09/00أقدمية 16 سنةبنصر نور الدين 21181X طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/97عمالة: طنجة - أصيلالحسن الولإقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائية 133 06/09/03أقدمية 16 سنةم الشمسي 15135A طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/96عمالة: طنجة - أصيلبدريونإقليم: فحص - انجرة م/م الرمان البتدائية 129 06/09/04أقدمية 12 سنةالبرينسي عبد السلم 15151T)مزدوجكزناية )البلدية

806/09/01إقليم: تطوانم.م الدشريينإقليم: فحص - انجرةفرعية امراح الدبان 129 04/09/02أقدمية 16 سنةعثمان الصيد الوهابي 05527Gمزدوجصدينة

816/09/98عمالة: طنجة - أصيلسجلماسةإقليم: فحص - انجرةم/م دوقشير البتدائية 107 02/09/06أقدمية 12 سنةرشيد أمزو 15164G الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

1016/09/98عمالة: طنجة - أصيلالسمارةإقليم: فحص - انجرةم/م بوعباد السفلى البتدائية 103 02/09/09الوزاني سكينة 26909Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

1016/09/98عمالة: طنجة - أصيلالسمارةإقليم: فحص - انجرةم/م بوعباد السفلى البتدائية 97 02/09/10لوديي كمال 26909Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

107/09/04عمالة: طنجة - أصيل الداخلةإقليم: فحص - انجرةم/م الحمومي البتدائية 87 02/09/09إلتحاق بالزوجاللوزي إحسان 15184D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

806/09/01عمالة: طنجة - أصيلالمنارإقليم: فحص - انجرةم/م الحومة البتدائية 77 27/10/11سامي ممجد 26906V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

116/09/96إقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م الضاية البتدائية 74 04/09/18عبد النبي الخنفري 05453Bمزدوجاجوامعة

109/10/06عمالة: طنجة - أصيلالتقدمإقليم: فحص - انجرةم/م فدان شابو البتدائية 61 20/09/14إلتحاق بالزوجصافية بورحان 26911A الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

601/01/10عمالة: طنجة - أصيلالسمارةإقليم: فحص - انجرةم/م بوعباد السفلى البتدائية 55 02/09/14ايمان  السيتل 26909Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

809/12/11عمالة: طنجة - أصيلالخيرإقليم: فحص - انجرةم/م الحومة البتدائية 54 02/09/15خديجة التليدي 21700L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

713/09/02عمالة: طنجة - أصيلفاطمة الفهريةإقليم: فحص - انجرةم/م فدان شابو البتدائية 44 06/09/17إلتحاق بالزوجةأحمد علي موسى 15133Y طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

121/09/04عمالة: طنجة - أصيلسيدي أحمد بن عجيبةإقليم: فحص - انجرةم/م اجوانب البتدائية 44 10/09/18إلتحاق بالزوجةشوقي عادل 15175U الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/09عمالة: طنجة - أصيل ابو بكر الصديقإقليم: فحص - انجرة م/م الرمان البتدائية 44 02/09/15قلش عبد العظيم 25678K الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

404/09/12عمالة: طنجة - أصيل20 غشتإقليم: فحص - انجرةم/م خندق الزرارع البتدائية 44 04/09/15سارة بيديري 15188H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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605/09/11إقليم: تطوانم.م بني حرشانإقليم: فحص - انجرةم/م بين الويدان البتدائية 41 07/09/16القانوني وفاء 05495Xمزدوجبني حرشن

عمالة: المضيق - مدرسة سيدي أحمد بنعجيبةإقليم: فحص - انجرةم/م بين الويدان البتدائية

الفنيدق
918/02/08 40 02/09/16إلتحاق بالزوجةسمير وزنو 05428Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

101/01/12عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة الجديدةإقليم: فحص - انجرةم/م فدان شابو البتدائية 38 02/09/14إلتحاق بالزوجةادريــــــــــــــــــــــــــــــس النية 20080A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

505/09/11عمالة: طنجة - أصيلالتقدمإقليم: فحص - انجرةم/م امليش البتدائية 37 02/09/15إلتحاق بالزوجزينب عسري 26911A الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/14عمالة: طنجة - أصيلالتقدمإقليم: فحص - انجرةم/م لشهبة البتدائية 37 02/09/14إلتحاق بالزوجاحموم مريم 26911A الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

105/09/11عمالة: طنجة - أصيل  الخلصإقليم: فحص - انجرةمدرسة بني واسين البتدائية 36 06/09/17سعاد الكحط 25435

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/12عمالة: طنجة - أصيلالتقدمإقليم: فحص - انجرةم/م فدان شابو البتدائية 35 02/09/15إلتحاق بالزوجمريم المنصوري 26911A الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

201/01/10عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة البتدائية الواحةإقليم: فحص - انجرة م/م الرمان البتدائية 30 06/09/17عبد العزيز الفايق 15179Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/14عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة الجديدةإقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائية 30 06/09/17مليكة بوزرواطة 20080A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

102/09/14إقليم: النواصرم. 11 ينايرإقليم: فحص - انجرة م/م الرمان البتدائية 30 06/09/17شريفة  اكيسن 26108C)مزدوجدار بوعزة )البلدية

104/09/12إقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائيةإقليم: فحص - انجرة م/م الرمان البتدائية 29 02/09/16يسرى الزكاف 15316Xمزدوجملوسة

103/09/13عمالة: طنجة - أصيلسيدي قاسمإقليم: فحص - انجرةم/م لشهبة البتدائية 28 02/09/16إلتحاق بالزوجالشلي لطيفة 26908X)مزدوجكزناية )البلدية

902/09/15عمالة: طنجة - أصيليعقوب المنصور 2إقليم: فحص - انجرةم/م امليش البتدائية 28 06/09/17يونس بوطريقة 26008U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

302/09/15عمالة: طنجة - أصيلابن سعيد المغربيإقليم: فحص - انجرة م/م الرمان البتدائية 28 04/09/17خالد العمراني 15196S)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

902/09/16عمالة: طنجة - أصيلالبركةإقليم: فحص - انجرةم/م الضاية البتدائية 28 06/09/17الناصر سمية 26375T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

230/01/17إقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م عيدادة البتدائية 28 06/09/17م ادريسي 05453Bمزدوجاجوامعة

905/09/11عمالة: طنجة - أصيلمدار البحرينإقليم: فحص - انجرةم/م حسانة البتدائية 26 06/09/17إلتحاق بالزوجةام الحجوي 27029D)مزدوجكزناية )البلدية

1004/09/12عمالة: طنجة - أصيلالجبيلةإقليم: فحص - انجرةم/م أنوينويش البتدائية 26 06/09/17إلتحاق بالزوجالفلوس غفران 15215M طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

61



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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902/09/15عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبإقليم: فحص - انجرةم/م امليش البتدائية 26 05/09/17فاطمة الزهراء بن السيد 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

202/09/16عمالة: طنجة - أصيل ابو بكر الصديقإقليم: فحص - انجرةمدرسة بني واسين البتدائية 25 04/09/18اميمة زري 25678K الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/97إقليم: فحص - انجرةم/م فدان شابو البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م بوعباد السفلى البتدائية 24 06/09/17قاسم بناني 15300Eمزدوجالبحراويين

102/09/14عمالة: طنجة - أصيلم المكي الناصريإقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائية 24 06/09/17موسى العصري 15292

W

مزدوجبني مكادة )المقاطعة(

206/09/17عمالة: طنجة - أصيلالعوامةإقليم: فحص - انجرةم/م الحومة البتدائية 24 06/09/17خديجة الغريب 26779G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلم المكي الناصريإقليم: فحص - انجرةم/م دهار الخروب البتدائية 24 06/09/17سارة الصاضقي 15292

W

مزدوجبني مكادة )المقاطعة(

306/09/17عمالة: طنجة - أصيلعبد ا بن الصديقإقليم: فحص - انجرة م/م الزميج البتدائية 24 06/09/17نورية الحداد 15296A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

504/09/17عمالة: طنجة - أصيلالسمارةإقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائية 24 06/09/17نادية اللحياني 26909Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

106/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م فدان شابو البتدائيةإقليم: فحص - انجرة م/م المخالد البتدائية 24 06/09/17م الضعيف 15300Eمزدوجالبحراويين

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلالوحدةإقليم: فحص - انجرةم/م دهار الخروب البتدائية 24 06/09/17هدى الصاضقي 26181G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: فحص - انجرة م/م المخالد البتدائية 24 06/09/17أنيسة السقال 15288Sمزدوجالعوامة

806/09/17عمالة: طنجة - أصيلالمام عليإقليم: فحص - انجرة م/م المخالد البتدائية 24 06/09/17سناء الكنوني 21180

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

708/11/17إقليم: العرائشم/م أمزورة المركزيةإقليم: فحص - انجرة م/م المخالد البتدائية 24 08/11/17القطراني الزهرة 05861Vمزدوجعياشة

102/09/15إقليم: فحص - انجرةم/م فدان شابو البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م أنوينويش البتدائية 23 04/09/18هاجر اليونسي 15300Eمزدوجالبحراويين

402/09/16عمالة: طنجة - أصيلسيدي أحمد بن عجيبةإقليم: فحص - انجرةم/م الداهر البتدائية 21 KAOUTAR TAHOUNI02/09/16 15175U الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

1102/09/15عمالة: طنجة - أصيلالرويفإقليم: فحص - انجرةم/م قصر المجاز البتدائية 18 06/09/17خالد الصمدي 15252Cمزدوجسبت الزينات

عمالة: المضيق - مدرسة ابن النفيسإقليم: فحص - انجرةفرعية واد المرسى

الفنيدق
306/09/17 17 06/09/17إلتحاق بالزوجخديجة افقيرن 05429A)مزدوجالفنيدق )البلدية

906/09/17عمالة: طنجة - أصيل الفتحإقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائية 15 06/09/17إلتحاق بالزوجروشدي أمل 20083D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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106/09/17عمالة: طنجة - أصيلالتقدمإقليم: فحص - انجرةم/م اكنوان البتدائية 15 06/09/17إلتحاق بالزوجسارة ايت جامع 26911A الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/01عمالة: طنجة - أصيلالمام الشاذليإقليم: فحص - انجرةم/م فدان شابو البتدائية 14 06/09/17إلتحاق بالزوجمراحة  فاطمة الزهراء 26778F الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

401/01/12إقليم: فحص - انجرةم/م خندق الزرارع البتدائيةإقليم: فحص - انجرة م/م المخالد البتدائية 14 06/09/17المصباحي البشير 15313Uمزدوجالقصر الصغير

206/09/17عمالة: طنجة - أصيل الفتحإقليم: فحص - انجرةم/م لشهبة البتدائية 14 06/09/17إلتحاق بالزوجالكرتات سارة 20083D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

606/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م اكنوان البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م كتامة البتدائية 14 06/09/17سمية بولعيش 15315

W

مزدوجالقصر الصغير

306/09/17عمالة: طنجة - أصيلالمام الشاذليإقليم: فحص - انجرةم/م اكنوان البتدائية 14 06/09/17إلتحاق بالزوجشيماء نجدي العاقل 26778F الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

506/09/17إقليم: فحص - انجرة م/م الرمان البتدائيةإقليم: فحص - انجرة م/م المخالد البتدائية 14 06/09/17لطيفة مرحوم 15320Bمزدوجملوسة

1004/09/18إقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م القصر الصغير البتدائية 8 04/09/18إلتحاق بالزوجوظيفة بنعلي 05453Bمزدوجاجوامعة

704/09/18إقليم: فحص - انجرةم/م بوعباد السفلى البتدائيةإقليم: فحص - انجرةفرعية واد المرسى 7 04/09/18بن عليلو خديجة 19941Zمزدوجالقصر المجاز

304/09/18عمالة: طنجة - أصيل احراريينإقليم: فحص - انجرةم/م خندق الزرارع البتدائية 7 04/09/18إلتحاق بالزوجةم كروم 15232F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م 11 يناير مليانة 

المركزية

116/09/88إقليم: العرائشمدرسة التوحيدإقليم: العرائش 215 16/09/88أقدمية 16 سنةم الجباري 05684C)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

121/09/83إقليم: العرائشمدرسة سيدي بلعباسإقليم: العرائشم/م السريمة  المركزية 189 16/09/97أقدمية 16 سنةأحمد قشيتل 05696R)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

مدرسة الشهيد م إقليم: العرائشم/م  الفريحيين المركزية

الزرقطوني

101/10/83إقليم: العرائش 183 16/09/95أقدمية 16 سنةسعيد العلقاوي 05698T)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

321/09/83عمالة: طنجة - أصيلالعرفانإقليم: العرائش م/م الهياطة 181 16/09/96أقدمية 16 سنةأحمد بولحفة 25434V طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م 11 يناير مليانة 

المركزية

116/09/93إقليم: العرائشمدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: العرائش 179 16/09/94أقدمية 16 سنةخاو نجية 05685D)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

مدرسة م الخامس إقليم: العرائشالخراشفة المركز

المختلطة

117/09/90إقليم: العرائش 173 16/09/97أقدمية 16 سنةالصفاي الحسن 05715L)مزدوجالعرائش )البلدية

117/09/84عمالة: طنجة - أصيل الربيعإقليم: العرائشم/م البواشتة  المركزية 171 16/09/99أقدمية 16 سنةم الغرباوي 26572G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

117/09/90إقليم: العرائشمدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: العرائشم/م عين معسكر  المركزية 171 16/09/97أقدمية 16 سنةعبد الله المسلي 05685D)مزدوجالقصر الكبير )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 
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طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م القضي عياض 

-انكارجة- المركز

117/09/84إقليم: العرائشمدرسة ابن خلدون العرائشإقليم: العرائش 167 06/09/00أقدمية 16 سنةالسهولي عبد العزيز 05706B)مزدوجالعرائش )البلدية

117/09/90إقليم: العرائش   مدرسة علل بن عبد اإقليم: العرائشم/م  الملوك الثلثة المركزية 167 16/09/99أقدمية 16 سنةم الوريدي 05697S)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

116/09/92إقليم: العرائشمدرسة المهدي بن تومرتإقليم: العرائشم/م ابن طفيل المركزية 167 16/09/99أقدمية 16 سنةأحمد الوسعيدي 05703Y)مزدوجالعرائش )البلدية

116/09/94إقليم: العرائشمدرسة المام البخاريإقليم: العرائشالخراشفة المركز 165 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد المومن عواد 05721Tمزدوجالساحل

116/09/82إقليم: العرائشمدرسة المنزهإقليم: العرائشم/م عين معسكر  المركزية 165 16/09/98أقدمية 16 سنةم الحدور 05691K)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

مدرسة م الخامس إقليم: العرائشالخراشفة المركز

المختلطة

117/09/90إقليم: العرائش 165 16/09/99أقدمية 16 سنةنزهة شديد 05715L)مزدوجالعرائش )البلدية

116/09/93إقليم: العرائشمدرسة عبدالمالك السعديإقليم: العرائشالخراشفة المركز 165 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد الله تمسوري 05705A)مزدوجالعرائش )البلدية

116/09/82إقليم: العرائشمدرسة ابن زهرإقليم: العرائشم/م البواشتة  المركزية 163 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد السلم العسري 24802H)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

مدرسة المسيرة الخضراء إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزية

بالقصر الكبير

116/09/85إقليم: العرائش 163 21/09/01أقدمية 16 سنةعبد السلم الحراق 05701

W

مزدوجالقصر الكبير )البلدية(

م/م علل الفاسي  ريصانة 

المركزية

118/09/85إقليم: العرائشمدرسة المهدي بن تومرتإقليم: العرائش 161 16/09/99أقدمية 16 سنةسعيد الحسناوي 05703Y)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م علل الفاسي  ريصانة 

المركزية

116/09/92إقليم: العرائشمدرسة عبدا كنونإقليم: العرائش 161 16/09/00أقدمية 16 سنةم مراح 18552P)مزدوجالعرائش )البلدية

116/09/93إقليم: العرائشمدرسة م بلحسن الوزانيإقليم: العرائشم/م  أولد سلطان  المركزية 161 06/09/00أقدمية 16 سنةم القللي البوربيعي 18555T)مزدوجالعرائش )البلدية

316/09/93إقليم: العرائشمدرسة المعتمد بن عبادإقليم: العرائشم/م عين قطاع المركز 161 16/09/00أقدمية 16 سنةسعيد خليعشي 05704Z)مزدوجالعرائش )البلدية

416/09/94إقليم: العرائشمدرسة مولي عبدالسلمإقليم: العرائشم/م اولد بن الصيد المركزية 159 16/09/99أقدمية 16 سنةاحمد الفرجاني 05712H)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م حمزة بن عبد المطلب 

المركزية

316/09/94إقليم: العرائشمدرسة عبدالخالق الطريسإقليم: العرائش 159 06/09/00أقدمية 16 سنةم الحاضي 05719R)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م القضي عياض 

-انكارجة- المركز

مدرسة لسان الدين بن إقليم: العرائش

الخطيب

621/09/83إقليم: العرائش 159 06/09/00أقدمية 16 سنةالثواثي مصطفى 05717N)مزدوجالعرائش )البلدية

1016/09/93إقليم: العرائشمدرسة عبدالخالق الطريسإقليم: العرائشالخراشفة المركز 159 16/09/99أقدمية 16 سنةم الملكي 05719R)مزدوجالعرائش )البلدية

216/09/93إقليم: العرائشمدرسة المير مولي رشيدإقليم: العرائشم/م الموارعة المركزية 159 16/09/99أقدمية 16 سنةنبيل الساحلي 05694N)مزدوجالقصر الكبير )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 
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طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مدرسة ابن خلدون  بالقصر إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزية

الكبير

216/09/93إقليم: العرائش 159 16/09/99أقدمية 16 سنةرشيد الشدادي 05692L)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

416/09/93إقليم: العرائشمدرسة سيدي بلعباسإقليم: العرائشم/م المام مالك المركز 159 16/09/99أقدمية 16 سنةشكير الدفعة 05696R)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

217/09/91إقليم: العرائشمدرسة بئر انزرانإقليم: العرائشم/م حمان الفطواكي المركز 159 16/09/99أقدمية 16 سنةأحمد بنادي 05690J)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

 مدرسة بوغالب الحسين إقليم: العرائش م/م الهياطة

السوسي

216/09/91إقليم: العرائش 159 16/09/99أقدمية 16 سنةمصطفى بنمعزوز 18550M)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

617/09/90إقليم: العرائشمدرسة مولي عبدالسلمإقليم: العرائشالخراشفة المركز 157 06/09/00أقدمية 16 سنةمصطفى داكلي 05712H)مزدوجالعرائش )البلدية

مدرسة سيدي عيسى بن إقليم: العرائشم/م السريمة  المركزية

قاسم

116/09/98إقليم: العرائش 157 10/06/00أقدمية 16 سنةعبد الرزاف الحجام 18551N)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

516/09/94إقليم: العرائشمدرسة ابن حزمإقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركز 155 06/09/01أقدمية 16 سنةعثمان نيابو 05711G)مزدوجالعرائش )البلدية

الحسن الثاني المركز ] 

أمكادي[

216/09/94إقليم: العرائشمدرسة بئر انزرانإقليم: العرائش 155 06/09/01أقدمية 16 سنةم المتوكل 05690J)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

417/09/84إقليم: العرائشمدرسة الشهيد م الحيانيإقليم: العرائش مدرسة أولد اجميل 155 16/09/99أقدمية 16 سنةم السلوي 05699U)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

116/09/92عمالة: طنجة - أصيلالرشادإقليم: العرائشم/م تازمارت المركزية 155 16/09/98أقدمية 16 سنةرحيمو شقور 15180Z الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/93إقليم: العرائشمدرسة مولي عبدالسلمإقليم: العرائشم/م الريحيين  المركزية 155 16/09/01أقدمية 16 سنةمحسن اجويدة 05712H)مزدوجالعرائش )البلدية

116/09/93إقليم: العرائشمدرسة ابن زهرإقليم: العرائشم/م ابن رشد المركزية 155 06/09/01أقدمية 16 سنةالعثماني م لطيف 24802H)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

716/09/94إقليم: العرائشمدرسة ابن حزمإقليم: العرائشالخراشفة المركز 153 21/09/01أقدمية 16 سنةالمسعودي م العربي 05711G)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م مولي إسماعيل إقليم: العرائشم/م أولد بوربيع المركزية

المركزية

1016/09/95إقليم: العرائش 153 16/09/01أقدمية 16 سنةعبدالسلم العسري 05726Yمزدوجزوادة

م/م أحمد المنصور الذهبي   

السواكن  المركزية

مدرسة م الخامس إقليم: العرائش

المختلطة

116/09/92إقليم: العرائش 153 06/09/00أقدمية 16 سنةرشيد بوعيادي 05715L)مزدوجالعرائش )البلدية

 مدرسة بوغالب الحسين إقليم: العرائشم/م حمان الفطواكي المركز

السوسي

916/09/92إقليم: العرائش 153 04/09/02أقدمية 16 سنةعبد السلم الزباخ 18550M)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

316/09/93إقليم: العرائشمدرسة ابن حزمإقليم: العرائشمدرسة أولد صخار 153 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد الواحد الحناش 05711G)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م موسى بن نصير 

المركزية

616/09/93عمالة: طنجة - أصيلأحمد شوقيإقليم: العرائش 153 04/09/02أقدمية 16 سنةخالد بودراع 15145L طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 
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طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مدرسة المسيرة الخضراء إقليم: العرائشم/م حمان الفطواكي المركز

بالقصر الكبير

116/09/93إقليم: العرائش 153 01/09/00أقدمية 16 سنةم حميحم 05701

W

مزدوجالقصر الكبير )البلدية(

216/09/93إقليم: العرائشمدرسة عبدالخالق الطريسإقليم: العرائشم/م أولد الغماري المركزية 153 06/09/00أقدمية 16 سنةم حرفوش 05719R)مزدوجالعرائش )البلدية

716/09/91إقليم: العرائشمدرسة عبدالخالق الطريسإقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركز 153 06/09/00أقدمية 16 سنةلطيفة الزعر 05719R)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م أحمد المنصور الذهبي   

السواكن  المركزية

916/09/94إقليم: العرائشمدرسة ابن زهرإقليم: العرائش 151 06/09/02أقدمية 16 سنةرشيد الزباخ 24802H)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م مولي إسماعيل 

المركزية

عمالة: المضيق - مدرسة عبد ا إبراهيمإقليم: العرائش

الفنيدق
316/09/82 151 04/09/02أقدمية 16 سنةم الشرادي 05620H)مزدوجمرتيل )البلدية

716/09/92إقليم: العرائش مدرسة بكارةإقليم: العرائشم/م السريمة  المركزية 151 04/09/02أقدمية 16 سنةأحمد اليحياوي 05723V)مزدوجالعرائش )البلدية

116/09/85عمالة: طنجة - أصيل الربيعإقليم: العرائشمدرسة ابن حزم 151 16/09/95إلتحاق بالزوججميلة فكري 26572G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مجموعة م  أولد سعيد 

الغابة

116/09/91عمالة: فاسمدرسة الفرحإقليم: العرائش 148 06/09/01إلتحاق بالزوجةسعيد بوستا 27020U)مزدوجزواغة )المقاطعة

الحسن الثاني المركز ] 

أمكادي[

مدرسة سيدي عيسى بن إقليم: العرائش

قاسم

116/09/96إقليم: العرائش 147 17/09/01أقدمية 16 سنةنور الدين المويضي 18551N)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

216/09/96إقليم: العرائشمدرسة عبد ا الشفشاونيإقليم: العرائشم/م  صف التراولة المركزية 147 06/09/01أقدمية 16 سنةالخليل عزات 18556U)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

916/09/99إقليم: العرائشمدرسة جابر ابن حيانإقليم: العرائشم/م المام مالك المركز 147 06/09/01أقدمية 16 سنةم خرباش 24803J)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

806/09/00إقليم: العرائشمدرسة الغديرةإقليم: العرائشم/م القدس المركزية 147 06/09/01أقدمية 16 سنةبشرى السبتاوي 05725X)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م أولد علي مدنة 

المركزية

416/09/94إقليم: العرائشمدرسة وادي الذهبإقليم: العرائش 145 16/09/00إلتحاق بالزوجةفؤاد اسرافة 05700V)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م علل الفاسي  ريصانة 

المركزية

116/09/93إقليم: العرائش مدرسة بكارةإقليم: العرائش 145 16/09/01أقدمية 16 سنةم اليعقوبي 05723V)مزدوجالعرائش )البلدية

116/09/95إقليم: العرائشمدرسة وادي الذهبإقليم: العرائشم/م  الموارعة الرمل 143 05/09/03أقدمية 16 سنةفؤاد العلجي 05700V)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م سيدي مزوار-تاولة- 

المركزية

616/09/99إقليم: العرائشمدرسة الغديرةإقليم: العرائش 143 16/09/00أقدمية 16 سنةحكيم احميدة 05725X)مزدوجالعرائش )البلدية

مدرسة المسيرة الخضراء إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزية

القشاشرة

1016/09/96إقليم: العرائش 141 16/09/02أقدمية 16 سنةعمر بن العرب 05822Cمزدوجقصر بجير

116/09/99عمالة: طنجة - أصيلأحمد شوقيإقليم: العرائشبئر الدوار المركز 141 06/09/02أقدمية 16 سنةبشرى المعطي 15145L طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج
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الجهة الصلية : 
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طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م  إدريس  الول  

المركزية

106/09/00إقليم: العرائشمدرسة المام البخاريإقليم: العرائش 141 06/09/03أقدمية 16 سنةحسن سالم 05721Tمزدوجالساحل

316/09/96عمالة: طنجة - أصيلابي ذر الغفاريإقليم: العرائشم/م الموارعة المركزية 137 16/09/01أقدمية 16 سنةانوار خيارة 26910Z طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

916/09/97إقليم: العرائش مدرسة بكارةإقليم: العرائشمدرسة أولد صخار 137 05/09/03أقدمية 16 سنةبدر رضى 05723V)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م عمر بن الخطاب  أولد 

عمران المركزية

106/09/00عمالة: طنجة - أصيلأحمد بلفريجإقليم: العرائش 133 04/09/02إلتحاق بالزوجهدى العزواني التونسي 20596L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مدرسة سيدي عيسى بن 

قاسم

116/09/95عمالة: طنجة - أصيلحفصة أم المؤمنينإقليم: العرائش 122 16/09/97أقدمية 16 سنةفاطمة المغاري 15130V طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة سيدي عيسى بن 

قاسم

116/09/93عمالة: طنجة - أصيلالقاضي عياضإقليم: العرائش 120 24/09/01أقدمية 16 سنةإحسان الغزواني 15138D طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: المضيق - مدرسة الفقيه السراجإقليم: العرائشمدرسة المام البخاري

الفنيدق
316/09/97 120 06/09/00أقدمية 16 سنةلمياء الفاسي 23169H)مزدوجالمضيق )البلدية

مدرسة المسيرة الخضراء 

بالقصر الكبير

عمالة: الصخيرات  - المرابطينإقليم: العرائش

تمارة
216/09/91 115 04/10/07إلتحاق بالزوجفاطمة أجغلل 18420

W

مزدوجالصخيرات )البلدية(

312/09/02عمالة: مكناسعبد ا بن حذافةإقليم: العرائشم/م القدس المركزية 109 07/09/06أقدمية 12 سنةأيوب بن الطايع 03825G مولي ادريس زرهون

)البلدية(

مزدوج

116/09/97عمالة: طنجة - أصيل الندلسإقليم: العرائشمدرسة الداخلة 108 28/09/06أقدمية 12 سنةحفصة الروصي 19633P)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

216/09/97عمالة: طنجة - أصيلفاطمة الفهريةإقليم: العرائشمدرسة عبدالمالك السعدي 106 06/09/01أقدمية 16 سنةحورية فيهري 15133Y طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

316/09/80إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: العرائشم/م ابن سينا  المركزية 104 نعمإدريس الغشام 06/09/17 05747

W

مزدوجالعوامرة

م/م   اعماير الطليق  

المركزية

مجموعة م  أولد سعيد إقليم: العرائش

الغابة

421/09/83إقليم: العرائش 98 06/09/17حسن السرغيني 18936Gمزدوجزوادة

816/09/99عمالة: طنجة - أصيلالوحدةإقليم: العرائشم/م الطواجنة المركزية 83 05/09/08منى زريكي 26181G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

216/09/98عمالة: طنجة - أصيل الداخلةإقليم: العرائشمدرسة عبدالخالق الطريس 80 16/09/15فريدة الحليمي 15184D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

116/09/98إقليم: العرائشمدرسة سيدي بوأحمدإقليم: العرائشمدرسة معاد بن جبل 78 نعمبشرى الطاهري 06/09/17 05687F)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

106/09/00إقليم: العرائشمدرسة معاد بن جبلإقليم: العرائشمدرسة سيدي بوأحمد 76 نعماالصفا رشيدة 06/09/17 05718P)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م   اعماير الطليق  

المركزية

1015/09/05عمالة: طنجة - أصيلبدريونإقليم: العرائش 54 06/09/17الحمودي اكرام 15151T)مزدوجكزناية )البلدية
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طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

307/09/04عمالة: مكناساعرب الصباحإقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية 53 03/09/13حنان سروت 03910Zمزدوجمهاية

م/م سيدي مزوار-تاولة- 

المركزية

101/01/10عمالة: طنجة - أصيلبدريونإقليم: العرائش 53 03/09/13م الحراق 15151T)مزدوجكزناية )البلدية

م/م الشليحات المجاهدين 

المركزية

403/09/11إقليم: العرائشم/م السريمة  المركزيةإقليم: العرائش 48 06/09/17م منير 05829Kمزدوجقصر بجير

م/م أولد علي مدنة 

المركزية

201/03/11إقليم: الحاجبسيدي امباركإقليم: العرائش 46 05/09/17ابراهيم بوعزاوي 04189Cمزدوجلقصير

804/01/10إقليم: العرائشم/م الريحيين  المركزيةإقليم: العرائشم/م الموارعة المركزية 44 06/09/17العوني سعيد 05938Dمزدوجالساحل

207/09/04إقليم: الحسيمةترجيست 2إقليم: العرائشمدرسة المعتمد بن عباد 38 07/09/17إلتحاق بالزوجالمسرار نوال 06506

W

مزدوجتارجيست )البلدية(

مجموعة م  أولد سعيد 

الغابة

1002/09/10إقليم: العرائشمدرسة الداخلةإقليم: العرائش 38 06/09/17إلتحاق بالزوجةالزاكي العربي 05720Sمزدوجالعوامرة

807/09/05عمالة: طنجة - أصيلعبد ا بن الصديقإقليم: العرائشم/م ابن طفيل المركزية 34 06/09/17حمدي رضوان 15296A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

802/09/10عمالة: سلمدرسة الجعاونةإقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزية 32 04/09/18إلتحاق بالزوجالجنوي نجلء 01252K)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

704/09/12إقليم: القنيطرةاولد احمودوإقليم: العرائشالخراشفة المركز 31 04/09/18إلتحاق بالزوجوسيمة بوملوي 10927Bمزدوجعامر السفلية

عمالة: الصخيرات  - الحزام الخضرإقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزية

تمارة
303/09/13 31 06/09/17إلتحاق بالزوجليلى موراك 01339E)مزدوجتمارة )البلدية

102/09/16إقليم: الحاجبايت وخلفنإقليم: العرائشم/م القدس المركزية 31 02/09/16بكري يونس 04215Fمزدوجأيت ويخلفن

مدرسة بلل بن رباح إقليم: العرائشم/م  أورموت

البتدائية

1002/09/16إقليم: إفران 31 02/09/16فوزية الرملي 10742Aمزدوجواد إفران

م/م الخراشفة 2 المركزية  

عامرعين الحنة

م/م الشليحات المجاهدين إقليم: العرائش

المركزية

314/02/17إقليم: العرائش 31 06/09/17م عبيدي 05734Gمزدوجزوادة

315/02/17إقليم: شفشاونم/م تاسيفتإقليم: العرائشم/م أمزورة المركزية 31 15/02/17فطيمة الزهراء المكي  المرابط 06303Aمزدوجتاسيفت

314/02/17عمالة: طنجة - أصيل عبد الكريم الخطيبإقليم: العرائشالمشيشي المركز 31 06/09/17بشرى الزماط 21699K)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

1015/02/17إقليم: العرائشم/م تازروت  المركزيةإقليم: العرائشم/م  صف التراولة المركزية 31 06/09/17مروة اغبالو 05895Gمزدوجتازروت

م/م حمزة بن عبد المطلب 

المركزية

820/02/17إقليم: تطوانم.م تزغارنإقليم: العرائش 31 06/09/17امحيح منى 05637Bمزدوجبني سعيد
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

127/02/17عمالة: طنجة - أصيلالنخيلإقليم: العرائشم/م أمزورة المركزية 31 06/09/17ربيعة   توفيق 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

126/01/17عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: العرائشم/م  دار  الوزاري  المركزية 31 06/09/17سارة عفيف 15288Sمزدوجالعوامة

220/02/17عمالة: طنجة - أصيلالبركةإقليم: العرائشم/م القدس المركزية 31 20/02/17هدى سرحان 26375T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

415/02/17عمالة: طنجة - أصيل عبد الكريم الخطيبإقليم: العرائشالمشيشي المركز 31 06/09/17بقال  سناء 21699K)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

517/02/17عمالة: طنجة - أصيل عبد الكريم الخطيبإقليم: العرائشم/م  دار  الوزاري  المركزية 31 06/09/17نهال الطويل 21699K)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م سيدي مزوار-تاولة- 

المركزية

1022/02/17إقليم: فحص - انجرة م/م الرمان البتدائيةإقليم: العرائش 31 22/02/17بشرى  حمدان 15320Bمزدوجملوسة

1020/02/17إقليم: تطوانم.م يعقوبشإقليم: العرائشم/م القدس المركزية 31 20/02/17نجلء زكاغ 05503Fمزدوجبني حرشن

م/م الشليحات المجاهدين إقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية

المركزية

428/02/17إقليم: العرائش 31 06/09/17مليكة البرجي 05734Gمزدوجزوادة

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

102/03/17عمالة: طنجة - أصيلالمنارإقليم: العرائش 31 06/09/17بهية الصروخ 26906V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م الشليحات المجاهدين إقليم: العرائشم/م المكزليين المركزية

المركزية

528/02/17إقليم: العرائش 31 06/09/17معاشو م العربي 05734Gمزدوجزوادة

م/م حمزة بن عبد المطلب 

المركزية

313/02/17عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: العرائش 31 06/09/17سعيدة بنهمو 15288Sمزدوجالعوامة

316/03/17عمالة: طنجة - أصيلالدعيدعاتإقليم: العرائشم/م المام مالك المركز 31 06/09/17امينة غيلن 15228Bمزدوجحجر النحل

221/02/17عمالة: طنجة - أصيلالنماءإقليم: العرائشم/م المكزليين المركزية 31 06/09/17بهيجة توفيق 26573H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

624/02/17إقليم: العرائشم/م حمان الفطواكي المركزإقليم: العرائشم/م سعدانة  المركزية 31 24/02/17فاطمة الزهرة فكاك 05730Cمزدوجزوادة

م/م الخراشفة 2 المركزية  

عامرعين الحنة

102/03/17إقليم: العرائشم/م أولد بوربيع المركزيةإقليم: العرائش 31 06/09/17فاطمة الزهرة بنرحمة 05738Lمزدوجزوادة

115/02/17عمالة: طنجة - أصيلالنخيلإقليم: العرائشم/م اولد بن الصيد المركزية 31 06/09/17مريم الصمدي 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م 11 يناير مليانة 

المركزية

314/02/17عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبإقليم: العرائش 31 06/09/17كوثر بن عشوبة 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

514/02/17إقليم: تطوانم.م يعقوبشإقليم: العرائشالمشيشي المركز 31 06/09/17هند المجيدي 05503Fمزدوجبني حرشن
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م 11 يناير مليانة 

المركزية

مجموعة م  أولد سعيد إقليم: العرائش

الغابة

531/01/17إقليم: العرائش 31 06/09/17فؤاد الحنفي 18936Gمزدوجزوادة

213/02/17عمالة: طنجة - أصيل عبد ا إبراهيمإقليم: العرائشم/م عنصر الحاج المركزية 31 06/09/17علو شيماء 20082C)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م أحمد المنصور الذهبي   إقليم: العرائشم/م الطواجنة المركزية

السواكن  المركزية

1026/01/17إقليم: العرائش 31 26/01/17ايمان العزابي 05835Sمزدوجالسواكن

م/م 11 يناير مليانة 

المركزية

326/01/17إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائش 31 06/09/17حميد الجاي 05969Mمزدوجريصانة الجنوبية

م/م  إدريس  الول  

المركزية

127/02/17عمالة: طنجة - أصيلالخيرإقليم: العرائش 31 27/02/17فاطمة الزهراء الحريقي 21700L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م 11 يناير مليانة 

المركزية

826/01/17عمالة: طنجة - أصيلالسمارةإقليم: العرائش 31 06/09/17أميمة العاطفي 26909Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

114/02/17عمالة: طنجة - أصيل عبد الكريم الخطيبإقليم: العرائشم/م المكزليين المركزية 31 06/09/17امال  الديب 21699K)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

805/03/17إقليم: تطوانم.م جبل الحبيبإقليم: العرائشالمشيشي المركز 31 06/09/17فاطمة الزهراء ابنعيش 05489Rمزدوججبل لحبيب

م/م حمزة بن عبد المطلب 

المركزية

713/02/17عمالة: طنجة - أصيل عبد ا إبراهيمإقليم: العرائش 31 06/09/17بن عزايز جليلة 20082C)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

722/02/17إقليم: تطوانم.م يعقوبشإقليم: العرائشالمشيشي المركز 31 06/09/17سلمى التخشي 05503Fمزدوجبني حرشن

م/م الخراشفة 2 المركزية  

عامرعين الحنة

214/02/17إقليم: تطوانم.م بطارةإقليم: العرائش 31 06/09/17كوثر برهون 05563

W

مزدوجالحمراء

121/03/17عمالة: طنجة - أصيلالسمارةإقليم: العرائشم/م المغرب العربي المركزية 31 06/09/17فاطمة الزهراء بوجنة 26909Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م أولد علي مدنة 

المركزية

1114/02/17عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: العرائش 31 04/09/17سهام بلكوش 15288Sمزدوجالعوامة

314/02/17عمالة: طنجة - أصيل عبد الكريم الخطيبإقليم: العرائشم/م ابن رشد المركزية 31 06/09/17فاطمة الزهراء أيت فاصكى 21699K)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

215/02/17عمالة: طنجة - أصيلالنخيلإقليم: العرائشم/م اولد بن الصيد المركزية 31 06/09/17ابتسام  العمارتي 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م حمزة بن عبد المطلب 

المركزية

327/03/17عمالة: طنجة - أصيلالسمارةإقليم: العرائش 31 06/09/17نهاد شرود البكدوري 26909Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

114/03/17عمالة: طنجة - أصيلالمنارإقليم: العرائشبئر الدوار المركز 31 06/09/17 ليلى الدغمومي الصافي 26906V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - عين الروزإقليم: العرائشم/م صلح الدين اليوبي

تمارة
1002/09/14 30 06/09/17كريمة اليحيوي 01347Nمزدوجصباح
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الجهة الصلية : 
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طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

201/01/12إقليم: العرائش م/م الهياطةإقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزية 25 04/09/18فاطمة  العسري 05847Eمزدوجسوق الطلبة

402/09/16إقليم: العرائشم/م ابن سينا  المركزيةإقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركز 25 نعمم العوني 04/09/18 05944Kمزدوجالساحل

م/م عمر بن الخطاب  أولد إقليم: العرائشم/م  أولد سلطان  المركزية

عمران المركزية

502/09/15إقليم: العرائش 24 06/09/17إلتحاق بالزوجبهيجة الروان 05810Pمزدوجأولد أوشيح

513/02/17عمالة: طنجة - أصيلمدرسة السلمإقليم: العرائشالمشيشي المركز 24 06/09/17إلتحاق بالزوجنادية أعراب 24841A)مزدوجكزناية )البلدية

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

106/09/17إقليم: العرائشم/م حمان الفطواكي المركزإقليم: العرائش 24 06/09/17سلم الدعكوري 05730Cمزدوجزوادة

م/م سيدي مزوار-تاولة- 

المركزية

406/09/17إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائش 24 06/09/17عبد السلم البوحسيني 05969Mمزدوجريصانة الجنوبية

306/09/17إقليم: العرائشم/م أولد بوربيع المركزيةإقليم: العرائشم/م عين منصور المركزية 24 06/09/17أسامة النعماني 05738Lمزدوجزوادة

1006/09/17إقليم: العرائشم/م ابن طفيل المركزيةإقليم: العرائشم/م الصفصاف المركز 24 06/09/17لطيفة سبعاوي 05962Eمزدوجريصانة الجنوبية

606/09/17إقليم: العرائشم/م عين قطاع المركزإقليم: العرائشم/م عين منصور المركزية 24 06/09/17هشام نعمان 05946Mمزدوجالساحل

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

605/09/17عمالة: طنجة - أصيلالنماءإقليم: العرائش 24 06/09/17سعيدة العميري 26573H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م 11 يناير مليانة إقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية

المركزية

106/09/17إقليم: العرائش 24 06/09/17سناء بنجمل 05798Bمزدوجتطفت

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

106/09/17إقليم: العرائشبئر الدوار المركزإقليم: العرائش 24 06/09/17يونس العولة 05768Uمزدوجبوجديان

206/09/17عمالة: طنجة - أصيلم المكي الناصريإقليم: العرائشم/م تازروت  المركزية 24 06/09/17المساوي كوثر 15292

W

مزدوجبني مكادة )المقاطعة(

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

105/09/17إقليم: العرائشبئر الدوار المركزإقليم: العرائش 24 05/09/17أبي الكنوني 05768Uمزدوجبوجديان

906/09/17إقليم: العرائشم/م ابن طفيل المركزيةإقليم: العرائشم/م القدس المركزية 24 06/09/17أسماء شهداوي 05962Eمزدوجريصانة الجنوبية

1124/10/17عمالة: طنجة - أصيلالرويفإقليم: العرائشم/م القدس المركزية 24 24/10/17الهام البقالي 15252Cمزدوجسبت الزينات

م/م طــــــــــــــــردان 

المركزية

606/09/17إقليم: العرائشالمدرسة الجماعاتية لعياشةإقليم: العرائش 24 06/09/17عبد الهادي المسيني 26913Cمزدوجعياشة

م/م طــــــــــــــــردان 

المركزية

مجموعة م  أولد سعيد إقليم: العرائش

الغابة

406/09/17إقليم: العرائش 24 06/09/17شيماء الغجوان 18936Gمزدوجزوادة
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طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م طــــــــــــــــردان 

المركزية

م/م الشليحات المجاهدين إقليم: العرائش

المركزية

806/09/17إقليم: العرائش 24 06/09/17عبد الغني الكنيدي 05734Gمزدوجزوادة

م/م   اعماير الطليق  إقليم: العرائش أناسيل حدادين

المركزية

106/09/17إقليم: العرائش 24 06/09/17مولي الشريف السماحي 05840Xمزدوجالسواكن

106/09/17إقليم: العرائشم/م  أولد سلطان  المركزيةإقليم: العرائشأغليمين المركز 24 06/09/17مارية الفينيري 05953Vمزدوجريصانة الشمالية

105/09/17إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائشم/م سعدانة  المركزية 24 05/09/17الزهرة الربيعي 05969Mمزدوجريصانة الجنوبية

406/09/17إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائش   م/م خربة الحراقين 24 06/09/17عبد الحميد الغماري 05957Zمزدوجريصانة الشمالية

306/09/17إقليم: العرائشم/م السريمة  المركزيةإقليم: العرائشم/م عنصر الحاج المركزية 24 06/09/17عفاف بنقاسم 05829Kمزدوجقصر بجير

م/م   اعماير الطليق  إقليم: العرائشم/م عنصر الحاج المركزية

المركزية

206/09/17إقليم: العرائش 24 06/09/17علي بوحيى 05840Xمزدوجالسواكن

715/09/17إقليم: العرائشبئر الدوار المركزإقليم: العرائشم/م أمزواق المركزية 24 15/09/17وفاء الساهلي 05768Uمزدوجبوجديان

507/10/17إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائشم/م عين منصور المركزية 24 07/10/17سناء الكنار 05969Mمزدوجريصانة الجنوبية

م/م حمزة بن عبد المطلب 

المركزية

1113/02/17عمالة: طنجة - أصيلبدريونإقليم: العرائش 23 06/09/17إلتحاق بالزوجفردوس مدني  الحوزي 15151T)مزدوجكزناية )البلدية

م/م الشليحات المجاهدين إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزية

المركزية

1013/02/17إقليم: العرائش 23 06/09/17إلتحاق بالزوجأمال شفيق 05734Gمزدوجزوادة

116/09/92إقليم: فجيجزيري بن عطيةإقليم: العرائشمدرسة يوسف بن تاشفين 22 06/09/17الزكاري م 10488Zمزدوجبوعنان

114/02/17إقليم: فحص - انجرةم/م أنوينويش البتدائيةإقليم: العرائشم/م أمزورة المركزية 22 06/09/17إلتحاق بالزوجسهام بولغالغ 15297Bمزدوجالبحراويين

703/04/17إقليم: العرائشم/م عين معسكر  المركزيةإقليم: العرائشم/م البواشتة  المركزية 22 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم بوحسينة 05828Jمزدوجقصر بجير

مجموعة مدارس أولد عكيل إقليم: العرائشم/م أمزواق المركزية

المركزية

802/09/16عمالة: مراكش 21 02/09/16إلتحاق بالزوجسميرة شوردي 02544Pمزدوجالوداية

مجموعة م  أولد سعيد إقليم: العرائشم/م تازروت  المركزية

الغابة

802/09/16إقليم: العرائش 21 02/09/16شيماء العموري 18936Gمزدوجزوادة

302/09/16إقليم: العرائشم/م ابن طفيل المركزيةإقليم: العرائشم/م تازروت  المركزية 21 02/09/16خديجة الرغيوي 05962Eمزدوجريصانة الجنوبية

201/01/17عمالة: طنجة - أصيلالخربإقليم: العرائشم/م أولد الغماري المركزية 21 04/09/18اسماء التمسماني 25176P الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

72



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط
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التوظيف

ترتيب

الختيار
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بالتبادل

المادة
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الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

514/02/17إقليم: العرائشم/م السريمة  المركزيةإقليم: العرائشم/م  صف التراولة المركزية 21 06/09/17شيماء السلوتي 05829Kمزدوجقصر بجير

416/02/17إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائشم/م الصفصاف المركز 21 16/02/17فتيحة الطرفي 05957Zمزدوجريصانة الشمالية

915/02/17عمالة: طنجة - أصيلعثمان بن عفانإقليم: العرائشم/م أمزورة المركزية 21 06/09/17إسلم بن جلول 26377V الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

616/02/17إقليم: فحص - انجرةم/م الياسمين البتدائيةإقليم: العرائشالمشيشي المركز 21 16/02/17م مهدي 26348Nمزدوجاجوامعة

221/02/17إقليم: تطوانم.م امرسانإقليم: العرائشم/م تجــــــــــــزرت المركزية 21 21/02/17إلتحاق بالزوجنهــــاد   أعـــراس 05486Mمزدوجسوق القديم

121/02/17عمالة: طنجة - أصيلابن سعيد المغربيإقليم: العرائشم/م أمزورة المركزية 21 06/09/17إلتحاق بالزوجبشرى بنعلي 15196S)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

1018/02/17إقليم: العرائشم/م  الموارعة الرملإقليم: العرائشم/م أمزورة المركزية 21 18/02/17إلتحاق بالزوجحياة بنجللي 05756Fمزدوجالعوامرة

م/م الخراشفة 2 المركزية  

عامرعين الحنة

1020/02/17إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائش 21 06/09/17فاطمة الزهراء الخمالي 05957Zمزدوجريصانة الشمالية

م/م الخراشفة 2 المركزية  

عامرعين الحنة

1017/02/17إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائش 21 06/09/17عائشة السلموني 05957Zمزدوجريصانة الشمالية

م/م حمزة بن عبد المطلب 

المركزية

320/02/17عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: العرائش 21 06/09/17عبد الحكيم ميمون 15288Sمزدوجالعوامة

م/م الخراشفة 2 المركزية  

عامرعين الحنة

216/02/17إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائش 21 06/09/17فرجي  مروة 05957Zمزدوجريصانة الشمالية

514/02/17عمالة: طنجة - أصيلالسمارةإقليم: العرائشم/م اولد بن الصيد المركزية 21 14/02/17إلتحاق بالزوجمروى خضور 26909Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

915/02/17إقليم: العرائشم/م البواشتة  المركزيةإقليم: العرائشم/م  صف التراولة المركزية 21 06/09/17صفاء السعداني 05821Bمزدوجأولد أوشيح

م/م 11 يناير مليانة 

المركزية

1126/01/17إقليم: تطوانم.م امرسانإقليم: العرائش 21 06/09/17إلتحاق بالزوجصفاء برقاد 05486Mمزدوجسوق القديم

313/02/17إقليم: وزانم م الزيتونإقليم: العرائشم/م  صف التراولة المركزية 21 06/09/17حبيبة العرفاوي 15037Uمزدوجسيدي رضوان

1015/02/17إقليم: تطوانم.م عين مولتهمإقليم: العرائشم/م القدس المركزية 21 15/02/17نعيمة أسكين 05496Yمزدوجبني حرشن

217/02/17عمالة: طنجة - أصيلالمام عليإقليم: العرائشم/م  دار  الوزاري  المركزية 21 06/09/17شيماء الكامل 21180

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

الحسن الثاني المركز ] 

أمكادي[

317/02/17إقليم: العرائشم/م السريمة  المركزيةإقليم: العرائش 21 06/09/17جميلة أعراب 05829Kمزدوجقصر بجير
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428/02/17عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: العرائشم/م  أورموت 21 06/03/17كوثر طالبي 15288Sمزدوجالعوامة

101/03/17عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: العرائشم/م سيدي بوصفرة 21 06/09/17إلتحاق بالزوجالزهرة الحمودي 15288Sمزدوجالعوامة

228/02/17إقليم: العرائشم/م ابن رشد المركزيةإقليم: العرائش أناسيل حدادين 21 01/03/17نعيمة المنصوري 05794Xمزدوجتطفت

228/02/17عمالة: طنجة - أصيلالبوغازإقليم: العرائشم/م عين حديد المركزية 21 06/09/17إلتحاق بالزوجنسرين الخطابي 15163F الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

228/02/17عمالة: طنجة - أصيل ابن حنبلإقليم: العرائش 21 28/02/17إلتحاق بالزوجمريم الخطيب 15197T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

601/03/17إقليم: العرائشم/م  الملوك الثلثة المركزيةإقليم: العرائشالعزيب السفلي المركز 21 06/09/17سكينة العلوي 05852Kمزدوجسوق الطلبة

م/م   اعماير الطليق  إقليم: العرائشالعزيب السفلي المركز

المركزية

401/03/17إقليم: العرائش 21 06/09/17سوسان أيت الطاهر 05840Xمزدوجالسواكن

415/02/17عمالة: طنجة - أصيل 18نونبرإقليم: العرائشم/م عين حديد المركزية 21 06/09/17إلتحاق بالزوجحنان الحرش 15199V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

703/03/17إقليم: العرائشم/م السريمة  المركزيةإقليم: العرائشالعزيب السفلي المركز 21 06/09/17سكينة كيندي 05829Kمزدوجقصر بجير

1003/03/17إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائشم/م القدس المركزية 21 06/09/17زينب العميري 05969Mمزدوجريصانة الجنوبية

م/م علل الفاسي  ريصانة 

المركزية

م/م القضي عياض -انكارجة- إقليم: العرائش

المركز

128/02/17إقليم: العرائش 21 02/03/17إلتحاق بالزوجليلى المزراوي 05936Bمزدوجالساحل

م/م علل الفاسي  ريصانة إقليم: العرائشم/م شفراوش المركزية

المركزية

701/03/17إقليم: العرائش 21 01/03/17إنصاف الحنوني 05951Tمزدوجريصانة الشمالية

م/م علل الفاسي  ريصانة إقليم: العرائشم/م المكزليين المركزية

المركزية

801/03/17إقليم: العرائش 21 06/09/17منى العبيد 05951Tمزدوجريصانة الشمالية

928/02/17إقليم: العرائشم/م  أولد سلطان  المركزيةإقليم: العرائشم/م المام مالك المركز 21 06/09/17مريم العسري 05953Vمزدوجريصانة الشمالية

1001/03/17إقليم: تطوانم.م تازروتإقليم: العرائشالمشيشي المركز 21 06/09/17ضناء مياح 05602Nمزدوجابغاغزة

م/م  إدريس  الول  

المركزية

113/02/17إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائش 21 06/09/17لبنى أشرورو 05969Mمزدوجريصانة الجنوبية

م/م   اعماير الطليق  إقليم: العرائشالعزيب السفلي المركز

المركزية

401/03/17إقليم: العرائش 21 06/09/17ايمان السياعلي 05840Xمزدوجالسواكن

122/02/17عمالة: طنجة - أصيل الفتحإقليم: العرائشم/م عين منصور المركزية 21 22/02/17إلتحاق بالزوجرجاء الجزار 20083D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م موسى بن نصير إقليم: العرائشم/م المام مالك المركز

المركزية

521/02/17إقليم: العرائش 21 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم العطار 05745Uمزدوجالعوامرة

م/م علل الفاسي  ريصانة إقليم: العرائشم/م سعدانة  المركزية

المركزية

1024/02/17إقليم: العرائش 21 24/02/17رحيمة الغجوان 05951Tمزدوجريصانة الشمالية

م/م الخراشفة 2 المركزية  

عامرعين الحنة

108/02/17إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائش 21 06/09/17فؤاد بكور 05957Zمزدوجريصانة الشمالية

113/02/17عمالة: طنجة - أصيلابن سعيد المغربيإقليم: العرائشم/م الموارعة المركزية 21 06/09/17إلتحاق بالزوجحنان قصير 15196S)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م الخراشفة 2 المركزية  

عامرعين الحنة

120/02/17إقليم: فحص - انجرةم/م الحومة البتدائيةإقليم: العرائش 21 06/09/17إلتحاق بالزوجشيماء العكادي 05534Pمزدوجالقصر المجاز

م/م الخراشفة 2 المركزية  

عامرعين الحنة

120/02/17إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائش 21 06/09/17صلح الدين الفللي 05957Zمزدوجريصانة الشمالية

213/02/17عمالة: طنجة - أصيلفاطمة الفهريةإقليم: العرائشم/م الطواجنة المركزية 21 06/09/17إلتحاق بالزوجفردوس اعليلش 15133Y طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

712/02/17عمالة: طنجة - أصيل  الخلصإقليم: العرائشالمشيشي المركز 21 06/09/17السعدية جبون 25435

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

م/م حمزة بن عبد المطلب 

المركزية

213/02/17عمالة: طنجة - أصيلعثمان بن عفانإقليم: العرائش 21 06/09/17عزيزة    نجاري 26377V الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م   اعماير الطليق  إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزية

المركزية

520/02/17إقليم: العرائش 21 06/09/17شيماء العيساوي 05840Xمزدوجالسواكن

م/م حمزة بن عبد المطلب 

المركزية

115/02/17إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائش 21 06/09/17جهاد شاكر 05957Zمزدوجريصانة الشمالية

830/03/17إقليم: العرائشم/م سيدي بوصفرةإقليم: العرائشم/م  دار  الوزاري  المركزية 21 06/09/17المجاهد حسنية 05772Yمزدوجبوجديان

م/م   اعماير الطليق  إقليم: العرائشالعزيب السفلي المركز

المركزية

407/04/17إقليم: العرائش 21 06/09/17سعيدة اشريقي 05840Xمزدوجالسواكن

م/م حمزة بن عبد المطلب 

المركزية

126/01/17عمالة: طنجة - أصيلمبروكةإقليم: العرائش 21 06/09/17إلتحاق بالزوجصفاء الريسوني 15195R)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م   اعماير الطليق  إقليم: العرائشم/م  دار  الوزاري  المركزية

المركزية

717/04/17إقليم: العرائش 21 06/09/17الطاهرة الحراق 05840Xمزدوجالسواكن

م/م علل الفاسي  ريصانة إقليم: العرائشم/م المام مالك المركز

المركزية

622/02/17إقليم: العرائش 21 06/09/17هند الحمدي 05951Tمزدوجريصانة الشمالية

126/04/17عمالة: طنجة - أصيلسيدي بوعراقيةإقليم: العرائشالمشيشي المركز 21 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الشريف 15202Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م الخراشفة 2 المركزية  

عامرعين الحنة

217/02/17إقليم: تطوانم.م يعقوبشإقليم: العرائش 21 20/02/17يوسف فراكة 05503Fمزدوجبني حرشن
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة
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للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

102/09/14عمالة: طنجة - أصيلسيدي أحمد بن عجيبةإقليم: العرائشم/م الريحيين  المركزية 20 06/09/17إلتحاق بالزوجاخريف بشرى 15175U الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

1022/02/17إقليم: تطوانم.م إخداشنإقليم: العرائشم/م الريحيين  المركزية 20 06/09/17إلتحاق بالزوجنورا  أمهاوش 21303Eمزدوجالسحتريين

125/02/17عمالة: طنجة - أصيل احراريينإقليم: العرائشم/م المغرب العربي المركزية 20 06/09/17إلتحاق بالزوجشيماء  قجار 15232F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

531/01/17إقليم: تطوانم.م الحدادينإقليم: العرائشم/م المكزليين المركزية 19 06/09/17إلتحاق بالزوجهاجر بادي 21304Fمزدوجالسحتريين

313/02/17عمالة: طنجة - أصيلالمام عليإقليم: العرائشمدرسة أولد مصباح 18 06/09/17معاد بروحو 21180

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

928/02/17إقليم: العرائشم/م  صف التراولة المركزيةإقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية 18 06/09/17كوثر قروش 05806Kمزدوجتطفت

1013/02/17إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزيةإقليم: العرائشم/م عين قطاع المركز 18 06/09/17إلتحاق بالزوجبديعة العلوي 05754Dمزدوجالعوامرة

م/م الشليحات المجاهدين 

المركزية

1213/02/17إقليم: تطوانم.م ثلثاء بني يدرإقليم: العرائش 18 06/09/17يوسف بن رقية 05591Bمزدوجبني يدر

م/م الشليحات المجاهدين إقليم: العرائشأغليمين المركز

المركزية

106/09/17إقليم: العرائش 18 06/09/17إلتحاق بالزوجسناء السكتاني 05734Gمزدوجزوادة

م/م موسى بن نصير إقليم: العرائشم/م القدس المركزية

المركزية

424/10/17إقليم: العرائش 18 24/10/17إلتحاق بالزوجالحراق  نادية 05745Uمزدوجالعوامرة

206/09/17إقليم: العرائشم/م أولد الغماري المركزيةإقليم: العرائشم/م عين منصور المركزية 18 06/09/17إلتحاق بالزوجمحجوبة قرواش 05751Aمزدوجالعوامرة

م/م عمر بن الخطاب  أولد إقليم: العرائش أناسيل حدادين

عمران المركزية

615/09/17إقليم: العرائش 18 16/09/17إلتحاق بالزوجةعبد الله الغازي 05810Pمزدوجأولد أوشيح

م/م سيدي مزوار-تاولة- 

المركزية

1006/09/17إقليم: العرائشمدرسة أولد صخارإقليم: العرائش 17 06/09/17إلتحاق بالزوجسناء اريفي 05752Bمزدوجالعوامرة

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

م/م أحمد المنصور الذهبي   إقليم: العرائش

السواكن  المركزية

906/09/17إقليم: العرائش 17 06/09/17إلتحاق بالزوجلبنى الشدادي 05835Sمزدوجالسواكن

م/م  إدريس  الول  إقليم: العرائشم/م الصفصاف المركز

المركزية

104/09/18إقليم: العرائش 17 04/09/18عائشة اليونسي 05903Rمزدوجبني كرفط

م/م  إدريس  الول  إقليم: العرائشم/م شفراوش المركزية

المركزية

904/09/18إقليم: العرائش 17 04/09/18عبد الرحيم القادري 05903Rمزدوجبني كرفط

م/م أولد علي مدنة إقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية

المركزية

1004/09/18إقليم: العرائش 17 04/09/18منى ابويرطى 05857Rمزدوجسوق الطلبة

م/م  إدريس  الول  إقليم: العرائشم/م سعدانة  المركزية

المركزية

104/09/18إقليم: العرائش 17 04/09/18منية أغوثان 05903Rمزدوجبني كرفط
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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المديرية القليمية رمزها

للتعيين
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جماعة التعيين

504/09/18إقليم: العرائشم/م  أولد سلطان  المركزيةإقليم: العرائشالعزيب السفلي المركز 17 04/09/18إحسان اليزيدي 05953Vمزدوجريصانة الشمالية

م/م سيدي مزوار-تاولة- 

المركزية

م/م 11 يناير مليانة إقليم: العرائش

المركزية

504/09/18إقليم: العرائش 17 04/09/18الزهور لمريني 05798Bمزدوجتطفت

م/م   اعماير الطليق  إقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية

المركزية

304/09/18إقليم: العرائش 17 04/09/18فاطمة الزهرة بن يشو 05840Xمزدوجالسواكن

304/09/18إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائشم/م القدس المركزية 17 04/09/18بلل الحراق 05957Zمزدوجريصانة الشمالية

704/09/18إقليم: العرائشم/م ابن رشد المركزيةإقليم: العرائشالعزيب السفلي المركز 17 04/09/18فاطمة بوعجاج 05794Xمزدوجتطفت

104/09/18إقليم: العرائشم/م القدس المركزيةإقليم: العرائشم/م سعدانة  المركزية 17 04/09/18زهور شدلي 05906Uمزدوجبني كرفط

204/09/18إقليم: العرائشبئر الدوار المركزإقليم: العرائشم/م عين حديد المركزية 17 04/09/18فتيحة الهبرة 05768Uمزدوجبوجديان

م/م طــــــــــــــــردان 

المركزية

م/م علل الفاسي  ريصانة إقليم: العرائش

المركزية

704/09/18إقليم: العرائش 17 04/09/18يوسف بوكزو 05951Tمزدوجريصانة الشمالية

م/م 11 يناير مليانة إقليم: العرائشم/م عين منصور المركزية

المركزية

604/09/18إقليم: العرائش 17 04/09/18شيماء البراهيمي 05798Bمزدوجتطفت

م/م سيدي مزوار-تاولة- 

المركزية

804/09/18إقليم: العرائشم/م ابن رشد المركزيةإقليم: العرائش 17 04/09/18احمد عشاب 05794Xمزدوجتطفت

م/م تزروت  -القلة- 

المركزية

104/09/18إقليم: العرائشم/م ابن رشد المركزيةإقليم: العرائش 17 04/09/18عبد العزيز السربوت 05794Xمزدوجتطفت

م/م تزروت  -القلة- 

المركزية

م/م 11 يناير مليانة إقليم: العرائش

المركزية

1004/09/18إقليم: العرائش 17 04/09/18فاطمة سنوني 05798Bمزدوجتطفت

104/09/18إقليم: العرائشم/م  أولد سلطان  المركزيةإقليم: العرائشم/م عين حديد المركزية 17 04/09/18رشيدة المحضي 05953Vمزدوجريصانة الشمالية

804/09/18إقليم: العرائشبئر الدوار المركزإقليم: العرائشم/م  أورموت 17 04/09/18سناء اجديوي 05768Uمزدوجبوجديان

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

604/09/18إقليم: العرائشم/م ابن رشد المركزيةإقليم: العرائش 17 04/09/18مريم الهراسي 05794Xمزدوجتطفت

مدرسة المزرعة بنين إقليم: العرائشمدرسة وادي الذهب

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
307/09/04 16 17/09/18اجردي جواد 01529L مرس السلطان

)المقاطعة(

مزدوج

706/09/17إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزيةإقليم: العرائشم/م القدس المركزية 16 06/09/17إلتحاق بالزوجالزهرة بنرحمة 05754Dمزدوجالعوامرة

106/09/17إقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزيةإقليم: العرائشالعزيب السفلي المركز 16 06/09/17إلتحاق بالزوجوفاء الموفيد 05816

W

مزدوجأولد أوشيح
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

806/09/17إقليم: العرائشم/م ابن طفيل المركزيةإقليم: العرائشم/م القدس المركزية 16 06/09/17إلتحاق بالزوجاعويشة الكريوي 05962Eمزدوجريصانة الجنوبية

106/09/17إقليم: العرائش وادي المخازن المركزيةإقليم: العرائشم/م شفراوش المركزية 16 06/09/17إلتحاق بالزوجآسية العبودي 05845Cمزدوجسوق الطلبة

106/09/17إقليم: العرائشم/م  الملوك الثلثة المركزيةإقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية 16 06/09/17إلتحاق بالزوجةمصطفى الصحراوي 05852Kمزدوجسوق الطلبة

806/09/17إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائشم/م عين حديد المركزية 16 06/09/17إلتحاق بالزوجشيماء أعراس 05957Zمزدوجريصانة الشمالية

106/09/17إقليم: العرائش مدرسة أولد اجميلإقليم: العرائش   م/م خربة الحراقين 16 06/09/17إلتحاق بالزوجإكرام بقالي 05838Vمزدوجالسواكن

م/م القضي عياض -انكارجة- إقليم: العرائشم/م الصفصاف المركز

المركز

506/09/17إقليم: العرائش 16 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة كرطوش 05936Bمزدوجالساحل

106/09/17إقليم: العرائشم/م البناندة  المركزيةإقليم: العرائشم/م الصفصاف المركز 16 06/09/17إلتحاق بالزوجبشرى البراق 05831Mمزدوجقصر بجير

424/10/17إقليم: العرائش م/م الهياطةإقليم: العرائشم/م القدس المركزية 16 24/10/17إلتحاق بالزوجحنان بوجريفن 05847Eمزدوجسوق الطلبة

م/م طــــــــــــــــردان 

المركزية

106/09/17إقليم: العرائشم/م ابن طفيل المركزيةإقليم: العرائش 16 06/09/17إلتحاق بالزوجخديجة فقير 05962Eمزدوجريصانة الجنوبية

106/09/17إقليم: العرائشم/م  الفريحيين المركزيةإقليم: العرائشم/م عين حديد المركزية 16 06/09/17إلتحاق بالزوجةبليه العربي 05727Zمزدوجزوادة

305/09/17إقليم: العرائشمدرسة أولد مصباحإقليم: العرائشم/م أمزواق المركزية 16 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم بوجديان 05965Hمزدوجريصانة الجنوبية

م/م   اعماير الطليق  إقليم: العرائشم/م عنصر الحاج المركزية

المركزية

106/09/17إقليم: العرائش 16 06/09/17إلتحاق بالزوجالكبيش نبيلة 05840Xمزدوجالسواكن

205/09/17عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبإقليم: العرائشم/م سعدانة  المركزية 16 06/09/17إلتحاق بالزوجأسماء بنمسعودة 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

306/09/17إقليم: العرائشم/م السريمة  المركزيةإقليم: العرائشم/م عنصر الحاج المركزية 16 06/09/17إلتحاق بالزوجسناء العكال 05829Kمزدوجقصر بجير

105/09/17إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: العرائشم/م سعدانة  المركزية 15 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الطعام 05747

W

مزدوجالعوامرة

306/09/17إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: العرائشم/م الصفصاف المركز 15 06/09/17إلتحاق بالزوجماجدولين الكناوي 05747

W

مزدوجالعوامرة

106/09/17إقليم: العرائشم/م البواشتة  المركزيةإقليم: العرائشم/م الصفصاف المركز 15 06/09/17إلتحاق بالزوجحياة ودان 05821Bمزدوجأولد أوشيح

405/09/17إقليم: العرائشم/م ابن طفيل المركزيةإقليم: العرائشم/م سعدانة  المركزية 15 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم ترنكيل 05962Eمزدوجريصانة الجنوبية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

406/09/17إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائش 15 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة البوعناني 05969Mمزدوجريصانة الجنوبية

106/09/17إقليم: العرائشم/م  صف التراولة المركزيةإقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية 15 06/09/17إلتحاق بالزوجسناء اكريش 05806Kمزدوجتطفت

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

424/10/17إقليم: العرائشم/م حمان الفطواكي المركزإقليم: العرائش 15 24/10/17إلتحاق بالزوجالحميدي سمية 05730Cمزدوجزوادة

806/09/17إقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزيةإقليم: العرائشم/م صفهارالمركزية 15 06/09/17إلتحاق بالزوجحنان بحراث 05816

W

مزدوجأولد أوشيح

106/09/17إقليم: العرائش وادي المخازن المركزيةإقليم: العرائشم/م الصفصاف المركز 15 06/09/17إلتحاق بالزوجبشرى الزعيم 05845Cمزدوجسوق الطلبة

206/09/17إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: العرائشم/م عنصر الحاج المركزية 15 06/09/17إلتحاق بالزوجةشكشوك فؤاد 05747

W

مزدوجالعوامرة

م/م تزروت  -القلة- 

المركزية

م/م   اعماير الطليق  إقليم: العرائش

المركزية

106/09/17إقليم: العرائش 15 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد المالك الناصري 05840Xمزدوجالسواكن

806/09/17إقليم: العرائشبئر الدوار المركزإقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية 14 06/09/17الصحراوي هشام 05768Uمزدوجبوجديان

105/09/17إقليم: العرائشم/م اولد بن الصيد المركزيةإقليم: العرائشم/م سعدانة  المركزية 14 06/09/17كريمة دعلي 05970Nمزدوجريصانة الجنوبية

106/09/17إقليم: العرائشم/م اولد بن الصيد المركزيةإقليم: العرائشم/م تجــــــــــــزرت المركزية 14 06/09/17ايمان الحدادي 05970Nمزدوجريصانة الجنوبية

106/09/17إقليم: العرائشم/م اولد بن الصيد المركزيةإقليم: العرائشم/م الصفصاف المركز 14 06/09/17زكية  بعيوة 05970Nمزدوجريصانة الجنوبية

206/09/17إقليم: العرائشم/م اولد بن الصيد المركزيةإقليم: العرائشم/م الصفصاف المركز 14 06/09/17الحسن الستوتي 05970Nمزدوجريصانة الجنوبية

205/09/17إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائشم/م سعدانة  المركزية 14 06/09/17أيوب حوري 05969Mمزدوجريصانة الجنوبية

406/09/17عمالة: طنجة - أصيلالسمارةإقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية 14 06/09/17إلتحاق بالزوجزيوت منال 26909Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

906/09/17إقليم: العرائشم/م  أولد سلطان  المركزيةإقليم: العرائشم/م تجــــــــــــزرت المركزية 14 06/09/17العالية محسن 05953Vمزدوجريصانة الشمالية

106/09/17إقليم: العرائش وادي المخازن المركزيةإقليم: العرائشالعزيب السفلي المركز 14 06/09/17إلتحاق بالزوجعائشة البكري 05845Cمزدوجسوق الطلبة

706/09/17إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائشم/م عين منصور المركزية 14 06/09/17حياة النالي 05969Mمزدوجريصانة الجنوبية

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلسيدي قاسمإقليم: العرائشم/م عين منصور المركزية 14 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة موكي 26908X)مزدوجكزناية )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م علل الفاسي  ريصانة إقليم: العرائشم/م تجــــــــــــزرت المركزية

المركزية

406/09/17إقليم: العرائش 14 06/09/17عواطف الميلودي 05951Tمزدوجريصانة الشمالية

م/م علل الفاسي  ريصانة إقليم: العرائشم/م عين منصور المركزية

المركزية

1006/09/17إقليم: العرائش 14 06/09/17غفران الودكي 05951Tمزدوجريصانة الشمالية

م/م سيدي مزوار-تاولة- 

المركزية

106/09/17إقليم: العرائشبئر الدوار المركزإقليم: العرائش 14 06/09/17حليمة نبيه 05768Uمزدوجبوجديان

1006/09/17إقليم: العرائشم/م  صف التراولة المركزيةإقليم: العرائشم/م عين منصور المركزية 14 06/09/17 حفصة اشراقة 05806Kمزدوجتطفت

606/09/17إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائشم/م عين منصور المركزية 14 06/09/17أحمد النوينة 05969Mمزدوجريصانة الجنوبية

1006/09/17إقليم: العرائشم/م  صف التراولة المركزيةإقليم: العرائشأمكادي بني يسف المركزية 14 06/09/17بسمة الشلح 05806Kمزدوجتطفت

م/م عمر بن الخطاب  أولد إقليم: العرائشم/م عين حديد المركزية

عمران المركزية

106/09/17إقليم: العرائش 14 06/09/17إلتحاق بالزوجهند يعكوبي 05810Pمزدوجأولد أوشيح

م/م سيدي مزوار-تاولة- 

المركزية

م/م 11 يناير مليانة إقليم: العرائش

المركزية

506/09/17إقليم: العرائش 14 06/09/17حياة كمرة 05798Bمزدوجتطفت

م/م تزروت  -القلة- 

المركزية

706/09/17إقليم: العرائشم/م  دار  الوزاري  المركزيةإقليم: العرائش 14 07/09/17انصاف البوحي 05799Cمزدوجتطفت

206/09/17إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائشم/م تجــــــــــــزرت المركزية 14 06/09/17أسماء  الوهابي 05957Zمزدوجريصانة الشمالية

م/م علل الفاسي  ريصانة إقليم: العرائشأغليمين المركز

المركزية

306/09/17إقليم: العرائش 14 06/09/17نورة طلحة 05951Tمزدوجريصانة الشمالية

م/م تزروت  -القلة- 

المركزية

م/م 11 يناير مليانة إقليم: العرائش

المركزية

806/09/17إقليم: العرائش 14 06/09/17هناء الهراسي 05798Bمزدوجتطفت

1006/09/17إقليم: العرائشم/م  أولد سلطان  المركزيةإقليم: العرائشم/م شفراوش المركزية 14 06/09/17بشرى البو 05953Vمزدوجريصانة الشمالية

م/م تزروت  -القلة- 

المركزية

م/م 11 يناير مليانة إقليم: العرائش

المركزية

806/09/17إقليم: العرائش 14 06/09/17سناء السباعي 05798Bمزدوجتطفت

607/09/17إقليم: العرائشم/م  صف التراولة المركزيةإقليم: العرائشم/م الصف المركزية 14 07/09/17سارة بومعزة 05806Kمزدوجتطفت

106/09/17إقليم: العرائشم/م  الملوك الثلثة المركزيةإقليم: العرائشأغليمين المركز 14 06/09/17إلتحاق بالزوجابتسام زين 05852Kمزدوجسوق الطلبة

106/09/17إقليم: العرائشم/م سيدي بوصفرةإقليم: العرائشأمكادي بني يسف المركزية 14 06/09/17شيماء الهردة 05772Yمزدوجبوجديان

206/09/17إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزيةإقليم: العرائشم/م شفراوش المركزية 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةزكرياء المنصوري 05754Dمزدوجالعوامرة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م تزروت  -القلة- 

المركزية

306/09/17إقليم: العرائشبئر الدوار المركزإقليم: العرائش 14 06/09/17هاجر بورودي 05768Uمزدوجبوجديان

506/09/17إقليم: العرائشم/م الصفصاف المركزإقليم: العرائش   م/م خربة الحراقين 14 06/09/17أحمد القدحي 05911Zمزدوجبني كرفط

306/09/17إقليم: العرائشم/م المام مالك المركزإقليم: العرائشأمكادي بني يسف المركزية 14 06/09/17زهور الموساوي 05761Lمزدوجبوجديان

م/م 11 يناير مليانة إقليم: العرائشأمكادي بني يسف المركزية

المركزية

506/09/17إقليم: العرائش 14 06/09/17امجد مطهري 05798Bمزدوجتطفت

406/09/17إقليم: العرائشم/م أولد بوربيع المركزيةإقليم: العرائشم/م تجــــــــــــزرت المركزية 14 06/09/17إلتحاق بالزوجنجلء المسياح 05738Lمزدوجزوادة

606/09/17إقليم: العرائشم/م الطواجنة المركزيةإقليم: العرائش   م/م خربة الحراقين 14 06/09/17الصحراوي وصال 05974Tمزدوجريصانة الجنوبية

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

106/09/17إقليم: العرائشم/م حمان الفطواكي المركزإقليم: العرائش 14 06/09/17إلتحاق بالزوجكريمة اترارة 05730Cمزدوجزوادة

106/09/17إقليم: العرائشم/م  صف التراولة المركزيةإقليم: العرائشم/م صفهارالمركزية 14 06/09/17عبد الهادي اليونسي 05806Kمزدوجتطفت

م/م أحمد المنصور الذهبي   إقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية

السواكن  المركزية

106/09/17إقليم: العرائش 14 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة الزهرة الريسوني 05835Sمزدوجالسواكن

506/09/17إقليم: العرائشم/م المام مالك المركزإقليم: العرائشأمكادي بني يسف المركزية 14 06/09/17وفاء الحراق 05761Lمزدوجبوجديان

106/09/17إقليم: العرائشم/م المام مالك المركزإقليم: العرائشأمكادي بني يسف المركزية 14 06/09/17اليونسي كوثر 05761Lمزدوجبوجديان

806/09/17إقليم: العرائشم/م اولد بن الصيد المركزيةإقليم: العرائشم/م  أورموت 14 06/09/17السعدي كمال 05970Nمزدوجريصانة الجنوبية

506/09/17إقليم: العرائشم/م المام مالك المركزإقليم: العرائشم/م عنصر الحاج المركزية 14 06/09/17البقالي احمد 05761Lمزدوجبوجديان

م/م 11 يناير مليانة إقليم: العرائشأمكادي بني يسف المركزية

المركزية

206/09/17إقليم: العرائش 14 06/09/17شيماء اليونسي 05798Bمزدوجتطفت

506/09/17إقليم: العرائشم/م  صف التراولة المركزيةإقليم: العرائشأغليمين المركز 14 06/09/17مديحة قبيلي 05806Kمزدوجتطفت

1006/09/17إقليم: العرائشالعزيب السفلي المركزإقليم: العرائشأمكادي بني يسف المركزية 14 06/09/17ايمان العزاوي 05765Rمزدوجبوجديان

م/م   اعماير الطليق  إقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية

المركزية

106/09/17إقليم: العرائش 14 06/09/17إلتحاق بالزوجبنداود هاجر 05840Xمزدوجالسواكن

م/م علل الفاسي  ريصانة إقليم: العرائشأغليمين المركز

المركزية

706/09/17إقليم: العرائش 14 06/09/17مريمة المنصوري 05951Tمزدوجريصانة الشمالية
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م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

506/09/17إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائش 14 06/09/17الهام عمران 05957Zمزدوجريصانة الشمالية

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

206/09/17إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائش 14 06/09/17سكينة زكري 05969Mمزدوجريصانة الجنوبية

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

805/09/17إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائش 14 06/09/17ماجدة الصفر 05969Mمزدوجريصانة الجنوبية

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

م/م مولي عبد السلم إقليم: العرائش

المركزية

105/09/17إقليم: العرائش 14 05/09/17سمية ملول 05893Eمزدوجتازروت

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

105/09/17إقليم: العرائشم/م سيدي بوصفرةإقليم: العرائش 14 06/09/17خولة اقريخو 05772Yمزدوجبوجديان

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

م/م مولي عبد السلم إقليم: العرائش

المركزية

105/09/17إقليم: العرائش 14 05/09/17ليلى أبو العيش 05893Eمزدوجتازروت

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

205/09/17إقليم: العرائشم/م سيدي بوصفرةإقليم: العرائش 14 06/09/17فاطمة الشاوي 05772Yمزدوجبوجديان

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

206/09/17إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائش 14 06/09/17فاطمة الزهرة الوهبي 05969Mمزدوجريصانة الجنوبية

224/10/17إقليم: العرائشم/م القدس المركزيةإقليم: العرائشم/م سعدانة  المركزية 14 24/10/17خالد حمداش 05906Uمزدوجبني كرفط

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةإقليم: العرائشم/م القدس المركزية

الفنيدق
1124/10/17 14 24/10/17إلتحاق بالزوجةم اورياغل 20407F)مزدوجالفنيدق )البلدية

424/10/17إقليم: وزانم م أمزوإقليم: العرائشم/م القدس المركزية 14 24/10/17يوسف التلمساني 06334Jمزدوجاسجن

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلالسمارةإقليم: العرائشم/م تجــــــــــــزرت المركزية 14 06/09/17إلتحاق بالزوجحياة بركاكي 26909Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

806/09/17إقليم: العرائشم/م الطواجنة المركزيةإقليم: العرائشم/م تجــــــــــــزرت المركزية 14 06/09/17خولة بوعصيد 05974Tمزدوجريصانة الجنوبية

م/م طــــــــــــــــردان 

المركزية

306/09/17إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائش 14 06/09/17فاطمة لوديني 05969Mمزدوجريصانة الجنوبية

م/م طــــــــــــــــردان 

المركزية

906/09/17عمالة: طنجة - أصيلالمام عليإقليم: العرائش 14 06/09/17إلتحاق بالزوجهند السلوتي 21180

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

م/م 11 يناير مليانة إقليم: العرائشم/م أمزواق المركزية

المركزية

705/09/17إقليم: العرائش 14 06/09/17سلوى حرتال 05798Bمزدوجتطفت

705/09/17إقليم: تطوانمدرسة الحمراء - الرينفيإقليم: العرائشم/م أمزواق المركزية 14 06/09/17إلتحاق بالزوجوداد السباعي 05561Uمزدوجالحمراء

905/09/17إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائشم/م أمزواق المركزية 14 06/09/17المهدي القدميري 05957Zمزدوجريصانة الشمالية
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1006/09/17إقليم: العرائشم/م سيدي بوصفرةإقليم: العرائشم/م الصف المركزية 14 07/09/17احمد المللي 05772Yمزدوجبوجديان

815/09/17إقليم: العرائشم/م حمان الفطواكي المركزإقليم: العرائش م/م الهياطة 14 15/09/17إلتحاق بالزوجسكينة العباس 05730Cمزدوجزوادة

427/11/17إقليم: العرائشم/م القدس المركزيةإقليم: العرائشم/م عنصر الحاج المركزية 14 27/11/17سعيد الطويل 05906Uمزدوجبني كرفط

205/09/17إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائشم/م سعدانة  المركزية 14 06/09/17مريم بنمسعودة 05969Mمزدوجريصانة الجنوبية

906/09/17إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائشأغليمين المركز 13 06/09/17سكينة النمالي 05969Mمزدوجريصانة الجنوبية

1102/09/14إقليم: القنيطرةالضريسةإقليم: العرائشمدرسة  الهيايضة 12 26/09/17فرحات أيت عيسى 11049Jمزدوجعرباوة

1006/09/17إقليم: العرائشم/م أمزورة المركزيةإقليم: العرائشم/م تجــــــــــــزرت المركزية 12 06/09/17آسية الخشاني 05861Vمزدوجعياشة

206/09/17عمالة: طنجة - أصيل البديعإقليم: العرائشم/م شفراوش المركزية 12 06/09/17إلتحاق بالزوجعواطف المريني 20081B)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

404/09/18إقليم: العرائشم/م أولد الغماري المركزيةإقليم: العرائشم/م سعدانة  المركزية 11 04/09/18إلتحاق بالزوجحنان الحاجي 05751Aمزدوجالعوامرة

م/م   اعماير الطليق  إقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية

المركزية

204/09/18إقليم: العرائش 10 04/09/18إلتحاق بالزوجماجدة الرويشي 05840Xمزدوجالسواكن

204/09/18إقليم: العرائشم/م البواشتة  المركزيةإقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية 10 04/09/18إلتحاق بالزوجسناء الخطيب 05821Bمزدوجأولد أوشيح

704/09/18إقليم: العرائشم/م حمان الفطواكي المركزإقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية 10 04/09/18إلتحاق بالزوجنادية بنكرينة 05730Cمزدوجزوادة

504/09/18إقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزيةإقليم: العرائشالعزيب السفلي المركز 9 04/09/18إلتحاق بالزوجرحمة لزراق 05816

W

مزدوجأولد أوشيح

404/09/18إقليم: العرائشم/م عين معسكر  المركزيةإقليم: العرائش   م/م خربة الحراقين 9 04/09/18إلتحاق بالزوجهدى ويشو 05828Jمزدوجقصر بجير

104/09/18إقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزيةإقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية 9 04/09/18إلتحاق بالزوجبشرى الخليفي 05816

W

مزدوجأولد أوشيح

504/09/18إقليم: العرائشم/م عين معسكر  المركزيةإقليم: العرائشم/م صفهارالمركزية 9 04/09/18إلتحاق بالزوجالهام القادري 05828Jمزدوجقصر بجير

404/09/18إقليم: العرائشم/م الريحيين  المركزيةإقليم: العرائشم/م أمزورة المركزية 9 04/09/18إلتحاق بالزوجعائشة الشويردي 05938Dمزدوجالساحل

م/م أحمد المنصور الذهبي   إقليم: العرائشم/م الصفصاف المركز

السواكن  المركزية

104/09/18إقليم: العرائش 8 04/09/18إلتحاق بالزوجكوثر عرفة 05835Sمزدوجالسواكن
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704/09/18إقليم: العرائش وادي المخازن المركزيةإقليم: العرائشم/م المكزليين المركزية 8 04/09/18إلتحاق بالزوجحمبي حياة 05845Cمزدوجسوق الطلبة

204/09/18إقليم: العرائشم/م ابن طفيل المركزيةإقليم: العرائشم/م عين منصور المركزية 8 04/09/18إلتحاق بالزوجنعيمة أوالحاج 05962Eمزدوجريصانة الجنوبية

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

204/09/18إقليم: العرائشم/م المام مالك المركزإقليم: العرائش 7 04/09/18كمال زروقي 05761Lمزدوجبوجديان

1004/09/18إقليم: العرائشالمدرسة الجماعاتية لعياشةإقليم: العرائشم/م القدس المركزية 7 04/09/18إلتحاق بالزوجسكينة مناف 26913Cمزدوجعياشة

104/09/18إقليم: العرائشم/م أولد بوربيع المركزيةإقليم: العرائشم/م الصفصاف المركز 7 04/09/18إلتحاق بالزوجةرشيد أمحاو 05738Lمزدوجزوادة

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

الحسن الثاني المركز ] إقليم: العرائش

أمكادي[

204/09/18إقليم: العرائش 7 04/09/18م رضا اعرارصة 05758Hمزدوجبوجديان

704/09/18إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائشم/م سعدانة  المركزية 7 04/09/18نورالدين البيطار 05969Mمزدوجريصانة الجنوبية

م/م تزروت  -القلة- إقليم: العرائشم/م تازروت  المركزية

المركزية

1004/09/18إقليم: العرائش 7 04/09/18عمر منانة 05776Cمزدوجسوق القلة

م/م الخراشفة 2 المركزية  إقليم: العرائشأغليمين المركز

عامرعين الحنة

804/09/18إقليم: العرائش 7 04/09/18عبد العظيم سعدون 05961Dمزدوجريصانة الشمالية

304/09/18إقليم: العرائشم/م القدس المركزيةإقليم: العرائشم/م الصف المركزية 7 04/09/18وائل الصروخ 05906Uمزدوجبني كرفط

604/09/18إقليم: العرائشم/م القدس المركزيةإقليم: العرائشم/م المكزليين المركزية 7 04/09/18طلحة نزهة 05906Uمزدوجبني كرفط

مجموعة م  أولد سعيد إقليم: العرائشم/م عين منصور المركزية

الغابة

404/09/18إقليم: العرائش 7 04/09/18إلتحاق بالزوجهناء سنبل 18936Gمزدوجزوادة

الحسن الثاني المركز ] إقليم: العرائش   م/م خربة الحراقين

أمكادي[

1004/09/18إقليم: العرائش 7 04/09/18إحسان الدنهاجي 05758Hمزدوجبوجديان

م/م أحمد المنصور الذهبي   إقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية

السواكن  المركزية

604/09/18إقليم: العرائش 7 04/09/18إلتحاق بالزوجسكينة شطيبة 05835Sمزدوجالسواكن

104/09/18إقليم: العرائشم/م القدس المركزيةإقليم: العرائشم/م شفراوش المركزية 7 04/09/18ابراهيم ساحود 05906Uمزدوجبني كرفط

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

204/09/18إقليم: العرائش   م/م خربة الحراقينإقليم: العرائش 7 04/09/18يوسف الصابر 05930Vمزدوجزعرورة

304/09/18إقليم: العرائشم/م  أورموتإقليم: العرائشم/م تازروت  المركزية 7 04/09/18حسن البصير 05929Uمزدوجزعرورة

1004/09/18إقليم: العرائشم/م المام مالك المركزإقليم: العرائشأغليمين المركز 7 04/09/18سكينة المريني 05761Lمزدوجبوجديان
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104/09/18إقليم: العرائشالمشيشي المركزإقليم: العرائشم/م تجــــــــــــزرت المركزية 7 04/09/18مريم العسيلي 05875Kمزدوجبني عروس

604/09/18إقليم: العرائشم/م عين منصور المركزيةإقليم: العرائشم/م عنصر الحاج المركزية 7 04/09/18عبد الكريم السعدي 05915Dمزدوجبني كرفط

م/م سيدي مزوار-تاولة- 

المركزية

804/09/18إقليم: العرائشم/م الطواجنة المركزيةإقليم: العرائش 7 04/09/18فاطمة الزهراء لخياري 05974Tمزدوجريصانة الجنوبية

804/09/18إقليم: الحسيمةالبوابإقليم: العرائشم/م تجــــــــــــزرت المركزية 7 04/09/18إلتحاق بالزوجوجدان السعداني 06596Uمزدوجبني عبد ا

م/م تزروت  -القلة- 

المركزية

204/09/18إقليم: العرائشم/م المام مالك المركزإقليم: العرائش 7 04/09/18يوسف القللي 05761Lمزدوجبوجديان

104/09/18إقليم: العرائشالمشيشي المركزإقليم: العرائشأغليمين المركز 7 04/09/18عبد الواحد العميري 05875Kمزدوجبني عروس

304/09/18إقليم: تطوانم.م تزغارنإقليم: العرائشم/م عين حديد المركزية 7 04/09/18إلتحاق بالزوجكوثر الحنفي 05637Bمزدوجبني سعيد

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

104/09/18إقليم: العرائشم/م سيدي بوصفرةإقليم: العرائش 7 04/09/18يوسف بنطلحة 05772Yمزدوجبوجديان

م/م تزروت  -القلة- 

المركزية

304/09/18إقليم: العرائشم/م  دار  الوزاري  المركزيةإقليم: العرائش 7 04/09/18فاطمة الزهرة العسري 05799Cمزدوجتطفت

1004/09/18عمالة: طنجة - أصيلالنماءإقليم: العرائش أناسيل حدادين 7 04/09/18إلتحاق بالزوجكوثر الغشام 26573H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

104/09/18إقليم: العرائشم/م عين منصور المركزيةإقليم: العرائشم/م تازروت  المركزية 7 04/09/18م الشنويلي 05915Dمزدوجبني كرفط

الحسن الثاني المركز ] إقليم: العرائش أناسيل حدادين

أمكادي[

604/09/18إقليم: العرائش 7 04/09/18خولة الشتواني 05758Hمزدوجبوجديان

604/09/18إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائشأغليمين المركز 7 04/09/18عبد المالك البودالي 05969Mمزدوجريصانة الجنوبية

م/م الخراشفة 2 المركزية  إقليم: العرائشم/م المكزليين المركزية

عامرعين الحنة

1004/09/18إقليم: العرائش 7 04/09/18الحتمي رجاء 05961Dمزدوجريصانة الشمالية

م/م طــــــــــــــــردان 

المركزية

604/09/18إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائش 7 04/09/18عواطف عمران 05969Mمزدوجريصانة الجنوبية

304/09/18إقليم: العرائشم/م القدس المركزيةإقليم: العرائشم/م شفراوش المركزية 7 04/09/18محجوبة بوشام 05906Uمزدوجبني كرفط

404/09/18إقليم: العرائشم/م  دار  الوزاري  المركزيةإقليم: العرائشم/م عنصر الحاج المركزية 7 04/09/18صلح الدين تويجر 05799Cمزدوجتطفت

104/09/18إقليم: العرائشم/م سعدانة  المركزيةإقليم: العرائشم/م شفراوش المركزية 7 04/09/18رضا الطيبي 05918Gمزدوجبني كرفط
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704/09/18إقليم: العرائشم/م المام مالك المركزإقليم: العرائشم/م تازروت  المركزية 7 04/09/18معاد عوادة 05761Lمزدوجبوجديان

104/09/18إقليم: العرائشم/م أمزواق المركزيةإقليم: العرائشم/م الصف المركزية 7 04/09/18الخطيب أميمة 05789Sمزدوجسوق القلة

504/09/18إقليم: العرائشم/م سيدي بوصفرةإقليم: العرائشم/م صفهارالمركزية 7 04/09/18اسماء لمي 05772Yمزدوجبوجديان

1004/09/18إقليم: العرائشم/م القدس المركزيةإقليم: العرائشم/م الصف المركزية 7 04/09/18بلل عمران 05906Uمزدوجبني كرفط

804/09/18إقليم: العرائشم/م المام مالك المركزإقليم: العرائشم/م عنصر الحاج المركزية 7 04/09/18عصام علوش 05761Lمزدوجبوجديان

م/م تزروت  -القلة- 

المركزية

304/09/18إقليم: العرائشم/م  دار  الوزاري  المركزيةإقليم: العرائش 7 04/09/18سعاد العويشي 05799Cمزدوجتطفت

204/09/18إقليم: العرائشم/م البواشتة  المركزيةإقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية 7 04/09/18إلتحاق بالزوجسارة الحراق 05821Bمزدوجأولد أوشيح

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

104/09/18إقليم: العرائشم/م القرطبي المركزيةإقليم: العرائش 7 04/09/18أيوب الحداد 05773Zمزدوجسوق القلة

704/09/18إقليم: العرائشم/م عين منصور المركزيةإقليم: العرائشم/م شفراوش المركزية 7 04/09/18شيماء مشتي 05915Dمزدوجبني كرفط

904/09/18إقليم: العرائشم/م البناندة  المركزيةإقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية 7 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الهروش 05831Mمزدوجقصر بجير

م/م طــــــــــــــــردان 

المركزية

704/09/18إقليم: العرائشم/م سيدي بوصفرةإقليم: العرائش 7 04/09/18لبنى كابر 05772Yمزدوجبوجديان

704/09/18إقليم: العرائشم/م أمزورة المركزيةإقليم: العرائشم/م تازروت  المركزية 7 04/09/18حمزة ارحيم 05861Vمزدوجعياشة

م/م مولي عبد السلم إقليم: العرائشم/م الصف المركزية

المركزية

104/09/18إقليم: العرائش 7 04/09/18عبد النبي البكوري 05893Eمزدوجتازروت

1004/09/18إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائشم/م شفراوش المركزية 7 04/09/18رشيدة قابوش 05969Mمزدوجريصانة الجنوبية

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

الحسن الثاني المركز ] إقليم: العرائش

أمكادي[

204/09/18إقليم: العرائش 7 04/09/18م شحموط 05758Hمزدوجبوجديان

704/09/18إقليم: العرائشم/م القرطبي المركزيةإقليم: العرائشم/م أمزواق المركزية 7 04/09/18صلح الدين بورعيدة 05773Zمزدوجسوق القلة

102/09/15عمالة: الرباطفاطمة الزهراءإقليم: العرائشمدرسة ابن خلدون العرائش 34 نعمالحسان غناج 02/09/15 01057Y يعقوب المنصور

)المقاطعة(

المازيغية

217/09/90إقليم: وزانم ابن هانيإقليم: وزانالبعاجين 195 16/09/93أقدمية 16 سنةعبد السلم الجيري 14665P)مزدوجوزان )البلدية
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117/09/90إقليم: وزانم الفقيه الرهونيإقليم: وزانالبعاجين 177 16/09/96أقدمية 16 سنةالحسن البرني 14669U)مزدوجوزان )البلدية

916/09/91إقليم: وزانم م بن الحسن الوزانيإقليم: وزانم م الرمل 155 16/09/99أقدمية 16 سنةم كعموري 14671

W

مزدوجوزان )البلدية(

مدرسة الفقيه عبد السلم إقليم: وزانم م المصامدة

الزهراوي

1016/09/94عمالة: سل 147 06/09/01أقدمية 16 سنةالقلعي احمد 01181H)مزدوجتابريكت )المقاطعة

116/09/94إقليم: القنيطرةمولي بوسلهامإقليم: وزانواد الذهب 137 20/09/02أقدمية 16 سنةسعيد الهاشمي 11139Gمزدوجمولي بوسلهام

616/09/91عمالة: مكناسحاجة المركزإقليم: وزانم م بن الحسن الوزاني 116 05/09/03أقدمية 16 سنةم عبد ا الخطابي 04017Rمزدوجعين عرمة

904/09/02إقليم: سيدي سليمانالمركزية حجاوةإقليم: وزانم م 6نونبر 77 04/09/12منير الراوي 10967Vمزدوجأولد بن حمادي

702/09/10إقليم: الحاجبسيدي بوعمروإقليم: وزانم م العزابة 77 02/09/10لطيفة حاجي 04222Nمزدوجرأس اجري

105/09/07إقليم: وزانم صلح الدين اليوبيإقليم: وزانم م ابن مالك 72 نعمصليحة الشرقاوي 02/09/14 14672X)مزدوجوزان )البلدية

116/09/95إقليم: وزانم سيدي رضوانإقليم: وزانم م ابن طفيل 69 05/09/11المصطفى اسريفي 15029Kمزدوجسيدي رضوان

505/09/11إقليم: سيدي سليمانالمركزية بامإقليم: وزانم م الفرحة 69 05/09/11حسناء لعروسي 10992Xمزدوجقصيبية

605/09/11إقليم: الخميساتايت اومناصفإقليم: وزانم.م م بن عبد ا 69 05/09/11سميرة وعزيز 11309Sمزدوجالصفاصيف

601/01/10إقليم: مولي يعقوبمكس المركزإقليم: وزانم م طه حسين 67 04/09/12العطار فاطمة 02135Vمزدوجميكس

901/01/12عمالة: مكناسموساوةإقليم: وزانم.م م بن عبد ا 67 01/01/12زوبيدة بوعزاوي 03855Pمزدوجمغاصيين

415/09/05إقليم: العرائشم/م عين معسكر  المركزيةإقليم: وزانم م المنفلوطي 65 04/09/12إلتحاق بالزوجللة حسناء فؤادي 05828Jمزدوجقصر بجير

402/09/10إقليم: الحاجبتنيزةإقليم: وزانم م جعفر بن عطية 65 04/09/12رجاء ودة 04150Kمزدوجأيت حرز ا

405/09/08إقليم: الحاجبايت حميإقليم: وزانم م سيدي بوزيتون 63 03/09/13بن خالي م 21857Gمزدوجلقصير

502/09/09إقليم: الحاجبسوق الكورإقليم: وزانم م عقبة بن نافع الحناتة 61 03/09/13عبد الرحيم مقدم 04159Vمزدوجأيت بوبيدمان

1002/09/11إقليم: الحاجبالصيعة 429إقليم: وزانالموحدين 61 02/09/11إلتحاق بالزوجةالمقلق عبد المالك 04129Mمزدوجاقدار
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605/09/11إقليم: سيدي سليمانالمركزية ضاية عائشةإقليم: وزانم م الدوالح 57 03/09/13م العراصي 10993Yمزدوجقصيبية

405/09/11إقليم: الحاجبسوق الكورإقليم: وزانم م العزابة 57 03/09/13الحرشي جهان 04159Vمزدوجأيت بوبيدمان

112/02/08عمالة: طنجة - أصيلالنخيلإقليم: وزانم م محليل 53 03/09/13البقال م 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

1102/09/11عمالة: مكناسبني عمارإقليم: وزانم م مصعب ابن عمير 51 04/09/14لمياء البوزيدي 03876Mمزدوجنزالة بني عمار

105/09/11عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبإقليم: وزانم م واد المخازن 1 51 05/09/14حداد رشيد 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

916/09/99إقليم: الرشيديةحنابوإقليم: وزانم م ابن منظور 49 02/09/14لميني رشيد 09521Yمزدوجعرب صباح اغريس

404/09/12إقليم: العرائشم/م السريمة  المركزيةإقليم: وزانم م ابن منظور 49 22/09/14احمد محبوبي 05829Kمزدوجقصر بجير

1105/09/11عمالة: فاسعلي الجزنائيإقليم: وزانم م العزابة 48 03/09/13إلتحاق بالزوجةحماني نبيل 24318G)مزدوججنان الورد )المقاطعة

116/09/94إقليم: الجديدةم/م بني سبعإقليم: وزانم م لل مريم 45 03/09/13إلتحاق بالزوجةاحمد بنغانم 08605Cمزدوجسيدي اسماعيل

616/09/98عمالة: مكناسعين غرباويإقليم: وزانم م المنفلوطي 45 02/09/14حميد حمدون 04065Tمزدوجعين جمعة

302/09/10إقليم: آسفيم/م الزلقةإقليم: وزانم م ابن مالك 44 06/09/17إلتحاق بالزوجثورية الغربي 13834Lمزدوجالبدوزة

1004/09/12إقليم: مولي يعقوبالجوابر المركزإقليم: وزانم م جعفر بن عطية 44 06/09/17هاجر ديوان 02181Vمزدوجلعجاجرة

304/09/12إقليم: سيدي قاسمأحمد شوقيإقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخل 44 02/09/15عبد العالي العربي 18560Y)مزدوججرف الملحة )البلدية

805/09/11إقليم: مولي يعقوبلكرم المركزإقليم: وزانم م جعفر بن عطية 42 06/09/17حياة مجعوط 02217Jمزدوجالوادين

105/09/08إقليم: وزانم م الزيتونإقليم: وزانم م ابن مالك 41 04/09/18الغيام م 15037Uمزدوجسيدي رضوان

702/09/10عمالة: طنجة - أصيلالجبيلةإقليم: وزانم سيدي رضوان 41 06/09/17إلتحاق بالزوجهدى الكابض 15215M طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

605/09/11عمالة: مكناسواد الرمان  المركزإقليم: وزانم م طه حسين 41 02/09/14الكيحل نبيل 04038Nمزدوجعين جمعة

105/09/11إقليم: وزانم م عين دريجإقليم: وزانالمدرسة الجماعاتية ونانة 41 02/09/14عبدالغني جابال 15054Mمزدوجلمجاعرة
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1105/09/11عمالة: سلالبحيرةإقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2 41 02/09/14فاطمة الزهراء طيبي 27086Rمزدوجعامر

105/09/08إقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائيةإقليم: وزانم م احمد أمين 40 06/09/17إلتحاق بالزوجابتسام بوعلي 15316Xمزدوجملوسة

1005/09/08عمالة: مكناسايت موسى وحميإقليم: وزانم ابن هاني 40 06/09/17فاطمة الزهراء معروفي 04069Xمزدوجعين جمعة

204/09/12إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد لكزولي 2إقليم: وزانم م مصعب ابن عمير 40 02/10/14إلتحاق بالزوجبنويس نزهة 11014

W

مزدوجمساعدة

104/09/12إقليم: سيدي قاسمابن عاشرإقليم: وزانم م مصعب ابن عمير 39 03/09/16خديجة  برجراجي 14908Dمزدوجباب تيوكا

302/09/15إقليم: تازةاحد امسيلة المركزإقليم: وزانم م الدوالح 38 02/09/15نعيمة بولخريف 16471Cمزدوجامسيلة

402/09/15إقليم: الحاجبعقبة صفيةإقليم: وزانمولي اسماعيل 38 02/09/15زينب دينار 04185Yمزدوجلقصير

103/09/13إقليم: وزانم م عين دريجإقليم: وزانم م العزابة 37 02/09/16البكوري م 15054Mمزدوجلمجاعرة

102/09/10إقليم: وزانم م ابن مالكإقليم: وزانم صلح الدين اليوبي 36 نعممنى العزببي 04/09/18 14993

W

مزدوجمصمودة

103/09/13إقليم: وزانم م سيدي بوزيتونإقليم: وزانم م محليل 36 19/09/16 عبد السلم عواد 15085

W

مزدوجسيدي أحمد الشريف

603/09/13إقليم: سيدي قاسمابن عاشرإقليم: وزانم م مصعب ابن عمير 36 07/09/17فوزية  اسفيري 14908Dمزدوجباب تيوكا

404/09/12إقليم: النواصرم. لحفايةإقليم: وزانم المسقة 34 13/02/17سميرة شهيد 18181L)مزدوجبوسكورة )البلدية

 مدرسة عمر بن عبد إقليم: وزانم م محليل

العزيز. المرادسة

903/09/13إقليم: سيدي سليمان 32 06/09/17بلمهيدي رابحة 10981Kمزدوجالصفافعة

1103/09/13عمالة: مكناسبني معدانإقليم: وزانم م عين دريج 32 06/09/17يونس دوائري 03868Dمزدوجشرقاوة

1103/09/13عمالة: مكناسعزيب الحمراءإقليم: وزانم م عين دريج 32 06/09/17البرشي اسماء 03873Jمزدوجشرقاوة

 مدرسة عمر بن عبد إقليم: وزانم م محليل

العزيز. المرادسة

903/09/13إقليم: سيدي سليمان 32 06/09/17م الهايج 10981Kمزدوجالصفافعة

1103/09/13عمالة: مكناسبني معدانإقليم: وزانم م عبد الكريم الخطابي 32 06/09/17بشرى سباطة 03868Dمزدوجشرقاوة

عمالة: الصخيرات  - الكديةإقليم: وزانم م 6نونبر

تمارة
203/09/13 31 02/09/16م  ادريدي 01375Uمزدوجسيدي يحيى زعير
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عمالة: الصخيرات  - ادريس الولإقليم: وزانم/م الزاوية

تمارة
603/09/13 31 02/09/16فدوى الغماري 20560Xمزدوجسيدي يحيى زعير

302/09/14إقليم: تازةاحد امسيلة المركزإقليم: وزانم م الدوالح 31 02/09/16احمد الشرقاوي 16471Cمزدوجامسيلة

127/01/17إقليم: وزانم م عين دريجإقليم: وزانم.م م بن عبد ا 31 13/02/17احمد مربوح 15054Mمزدوجلمجاعرة

عمالة: الصخيرات  - ابي بكر بن زهرإقليم: وزانم م المام الجزولي

تمارة
602/09/14 30 06/09/17خالد الزوتان 01350Sمزدوجصباح

102/09/15إقليم: النواصرم. رمل لهللإقليم: وزانم م القشاشدة 28 02/09/15إلتحاق بالزوجاحبشان سميرة 18174D)مزدوجبوسكورة )البلدية

1002/09/15إقليم: القنيطرةأولد المالكيةإقليم: وزانالبعاجين 28 06/09/17مالكة إكرام 10901Yمزدوجبنمنصور

302/09/15إقليم: مولي يعقوباولد يشو المركزإقليم: وزانم م عين دريج 28 06/09/17م مبروكي 02224Sمزدوجالوادين

402/09/15إقليم: مولي يعقوباولد يشو المركزإقليم: وزانم م عين دريج 28 06/09/17شرف الدين عكري 02224Sمزدوجالوادين

321/02/17عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبإقليم: وزانم م ابن طفيل 28 06/07/17وهيبة بنعلي 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

121/02/17عمالة: طنجة - أصيل ابن حنبلإقليم: وزانم م بني ايتنا 28 06/09/17عبد الصماد البقالي 15197T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م   اعماير الطليق  إقليم: وزانم م 6نونبر

المركزية

102/03/17إقليم: العرائش 28 06/09/17عبد اللطيف العسري 05840Xمزدوجالسواكن

805/09/11عمالة: سلمجموعة مدارس فدان الزيتإقليم: وزانم م حمان الفطواكي1 26 06/09/17انوار المرواني 01234Rمزدوجالسهول

523/02/17إقليم: تطوانم.م الغابةإقليم: وزانم/م الفقيه الرهوني 26 06/09/17م الخشاف 05574Hمزدوجالواد

306/09/17إقليم: وزانم م حمان الفطواكي1إقليم: وزانم م سيدي الصوفي 24 06/09/17فاطمة الزهراء مسياح 14997Aمزدوجمصمودة

مدرسة احمد البوزيدي إقليم: وزانافراوة

_سطيحة

706/09/17إقليم: شفشاون 24 06/09/17فيللي نادية 06286Gمزدوجاسطيحة

406/09/17عمالة: طنجة - أصيلالديموسإقليم: وزانم م الشرفاء 24 06/09/17سناء الحميوي 15289Tمزدوجالعوامة

206/09/17إقليم: وزانم م الرملإقليم: وزانم م م عبده 24 06/09/17محسين المجدوبي 15000Dمزدوجمصمودة

1006/09/17إقليم: وزانم م الزيتونإقليم: وزانافراوة 24 06/09/17انخيلي سهيلة 15037Uمزدوجسيدي رضوان
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306/09/17إقليم: وزانم م ابن طفيلإقليم: وزانم م أبو القاسم الزهراوي 24 06/09/17جمال الكابض 15030Lمزدوجسيدي رضوان

306/09/17إقليم: وزانم م حمان الفطواكي1إقليم: وزانم م سيدي الصوفي 24 06/09/17سناء كعموري 14997Aمزدوجمصمودة

1106/09/17إقليم: تطوانم,م الجامع الكبيرإقليم: وزانم م بني ايتنا 24 06/09/17نسرية الكرتي 05557Pمزدوجبني ليت

706/09/17عمالة: طنجة - أصيلالبركةإقليم: وزانم م ابن منظور 24 06/09/17حسناء المللي 26375T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

506/09/17إقليم: تطوانم.م لشياخإقليم: وزانم م ابن منظور 24 06/09/17هجر براش 05649Pمزدوجزاوية سيدي قاسم

606/09/17إقليم: العرائشم/م أولد بوربيع المركزيةإقليم: وزانم م قلعة بني روتن 24 06/09/17شيماء بلحباس 05738Lمزدوجزوادة

106/09/17إقليم: العرائشم/م القدس المركزيةإقليم: وزانم م القشاشدة 24 06/09/17سهام الصمدي 05906Uمزدوجبني كرفط

806/09/17إقليم: وزانم م ابن طفيلإقليم: وزانم م قلعة بني روتن 24 06/09/17شيماء حاج علي 15030Lمزدوجسيدي رضوان

906/09/17إقليم: وزانم م أبو القاسم الزهراويإقليم: وزانم م سيدي علل الزغاري 24 06/09/17فضلي المصطفى 15033Pمزدوجسيدي رضوان

106/09/17إقليم: وزانم م المنفلوطيإقليم: وزانم م ابن منظور 24 06/09/17نزهة السفياني 15003Gمزدوجمصمودة

106/09/17إقليم: وزانم م محليلإقليم: وزانم م ابن زيدون 24 06/09/17م المطيق 15088Zمزدوجسيدي بوصبر

206/09/17إقليم: وزانم م سيدي علل الزغاريإقليم: وزانم م العزابة 24 06/09/17م الفاضلي 15075Kمزدوجتروال

106/09/17إقليم: وزانم م الغويبةإقليم: وزانم م القشاشدة 24 06/09/17م العبودي 06341Sمزدوجاسجن

مدرسة احمد البوزيدي إقليم: وزانافراوة

_سطيحة

706/09/17إقليم: شفشاون 24 06/09/17بوسعدان كريم 06286Gمزدوجاسطيحة

106/09/17إقليم: وزانأنوالإقليم: وزانم/م الوحدة 24 06/09/17الشاعر سلم 06007Dمزدوجزومي

206/09/17إقليم: وزانم م أمزوإقليم: وزانم م الشراطين 23 06/09/17حماني ابتسام 06334Jمزدوجاسجن

701/09/13إقليم: خنيفرةايت عبيإقليم: وزانم م جعفر بن عطية 22 06/09/17بن يخلف م 11733Cمزدوجسيدي لمين

114/02/17إقليم: وزانم م عين دريجإقليم: وزانم.م م بن عبد ا 21 15/02/17عبد العزيز الشعب 15054Mمزدوجلمجاعرة
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1226/12/16إقليم: تطوانم.م خزان لوإقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2 21 13/02/17يونس أتلتول 05571Eمزدوجالواد

1126/12/16إقليم: تطوانم.م إهللإقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2 21 13/02/17حسن أقشار 05572Fمزدوجالواد

702/03/17إقليم: تطوانم.م اوراغنإقليم: وزانمولي اسماعيل 21 02/03/17م اولد الخنصر 05553Kمزدوجبني ليت

1028/02/17إقليم: فحص - انجرةم/م اكنوان البتدائيةإقليم: وزانم/م الزاوية 21 02/03/17الخياري اسماعيل 15315

W

مزدوجالقصر الصغير

م/م موسى بن نصير _بني إقليم: وزانم م الفقيه القري

دركول

128/02/17إقليم: شفشاون 21 28/02/17بلل مفتاح 06186Yمزدوجبني دركول

328/02/17إقليم: وزانم م احمد أمينإقليم: وزانم م الفقيه القري 21 28/02/17فاطمة حاجي 06356Hمزدوجعين بيضاء

206/09/17عمالة: طنجة - أصيلالديموسإقليم: وزانالبعاجين 21 04/09/18يسرى بوعمر 15289Tمزدوجالعوامة

806/09/17إقليم: وزانم م عبد الكريم الخطابيإقليم: وزانالبعاجين 21 04/09/18يوسف اسمينة 15011Rمزدوجبني قلة

906/09/17إقليم: وزانم م المنفلوطيإقليم: وزانم م الزيتون 21 04/09/18زرقوني نجلء 15003Gمزدوجمصمودة

406/09/17إقليم: وزانم م عبد الكريم الخطابيإقليم: وزانم م ابن طفيل 21 04/09/18فؤاد شعيبي 15011Rمزدوجبني قلة

906/09/17عمالة: طنجة - أصيلالمام عليإقليم: وزانتالة 21 LAHCEN ECH 

CHAIBI

04/09/18 21180

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

1130/03/17عمالة: طنجة - أصيلالرويفإقليم: وزانم/م م بن بطوطة 20 06/09/17نافع خليفة 15252Cمزدوجسبت الزينات

602/09/15عمالة: طنجة - أصيلمولي يوسفإقليم: وزانم م المنفلوطي 18 06/09/17إلتحاق بالزوجةمحسن بكري 26331V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

402/09/15إقليم: الخميساتالرشيديةإقليم: وزانم م عين دريج 18 06/09/17م لمراني علوي 11295Bمزدوجالكنزرة

102/09/15إقليم: مولي يعقوبالمحطة المركزإقليم: وزانم م سد الوحدة 18 06/09/17إلتحاق بالزوجةمحسن نموس 02164Bمزدوجعين الشقف

814/02/17عمالة: طنجة - أصيلالحد القديمإقليم: وزانم م المنفلوطي 18 06/09/17حذامي العطار 15260Lمزدوجحد الغربية

م/م أحمد المنصور الذهبي   إقليم: وزانم م 6نونبر

السواكن  المركزية

213/02/17إقليم: العرائش 18 06/09/17إلتحاق بالزوجةالمودن المصطفى 05835Sمزدوجالسواكن

م/م أولد علي مدنة إقليم: وزانالمدرسة الجماعاتية ونانة

المركزية

131/01/17إقليم: العرائش 18 31/01/17بلل بريطال 05857Rمزدوجسوق الطلبة
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م/م أولد علي مدنة إقليم: وزانم م 6نونبر

المركزية

113/02/17إقليم: العرائش 18 06/09/17اشملل م 05857Rمزدوجسوق الطلبة

م/م   اعماير الطليق  إقليم: وزانالحمارة

المركزية

503/04/17إقليم: العرائش 18 06/09/17اسامة بوخلفة 05840Xمزدوجالسواكن

614/02/17عمالة: طنجة - أصيلالديموسإقليم: وزانم م الزيتون 18 06/09/17ادريس راشدي علوي 15289Tمزدوجالعوامة

213/02/17إقليم: وزانم م عين دريجإقليم: وزانم م أمزو 18 06/09/17م الوردي 15054Mمزدوجلمجاعرة

521/02/17إقليم: فحص - انجرةم/م فدان شابو البتدائيةإقليم: وزانم م أمزو 18 06/09/17هيثم بيديري 15300Eمزدوجالبحراويين

1020/02/17إقليم: تطوانم.م إحكم- اشويبنإقليم: وزانم م احمد أمين 18 06/09/17م بندريس 05651Sمزدوجزاوية سيدي قاسم

817/02/17إقليم: تطوانم.م امرسانإقليم: وزانم م احمد أمين 18 06/09/17إلتحاق بالزوجةعمر الحدوتي 05486Mمزدوجسوق القديم

402/03/17إقليم: العرائشم/م ابن رشد المركزيةإقليم: وزانم م أمزو 18 06/09/17عبد الرحمان القشماري 05794Xمزدوجتطفت

502/03/17إقليم: شفشاونالمدرسة الجماعاتية الجبهةإقليم: وزانم م أبو القاسم الزهراوي 18 06/09/17عبدالهادي الجالي 26486Nمزدوجمتيوة

128/02/17عمالة: طنجة - أصيل الفتحإقليم: وزانم م اللوكوس 18 06/09/17إلتحاق بالزوجةالغربي ادريس 20083D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

101/03/17إقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائيةإقليم: وزانم م الفرحة 18 06/09/17حمزة بركة 15316Xمزدوجملوسة

602/03/17إقليم: العرائشم/م الطواجنة المركزيةإقليم: وزانم م 6نونبر 18 06/09/17علءالدين المتوكي 05974Tمزدوجريصانة الجنوبية

م/م الخراشفة 2 المركزية  إقليم: وزانالحمارة

عامرعين الحنة

318/04/17إقليم: العرائش 18 06/09/17عمر ادريدب 05961Dمزدوجريصانة الشمالية

306/09/17إقليم: وزانم م الجابريينإقليم: وزانم م الزيتون 17 06/09/17إلتحاق بالزوجأمال الغيام 06325Zمزدوجابريكشة

106/09/17إقليم: وزانم م ابن مالكإقليم: وزانم م اللوكوس 17 06/09/17إلتحاق بالزوجنجلء غيمورة 14993

W

مزدوجمصمودة

304/09/18إقليم: وزانم م أمزوإقليم: وزانافراوة 17 04/09/18غيثة الدحداح 06334Jمزدوجاسجن

804/09/18إقليم: وزانم م المنفلوطيإقليم: وزانافراوة 17 04/09/18أحلم صدقي 15003Gمزدوجمصمودة

804/09/18إقليم: وزانتالةإقليم: وزانم م الحريشة 17 04/09/18فوزية بوصاد 06335Kمزدوجاسجن
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704/09/18إقليم: تطوانم.م هباطةإقليم: وزانافراوة 17 04/09/18أناس الطهري 05493Vمزدوججبل لحبيب

504/09/18إقليم: وزانم م واد المخازن 1إقليم: وزانم م الحريشة 17 04/09/18حفصة الفقيري 14980Gمزدوجامزفرون

304/09/18إقليم: وزانم م سيدي بوصبرإقليم: وزانم م سيدي علل الزغاري 17 04/09/18فدوى الفرشلي 15086Xمزدوجسيدي بوصبر

504/09/18إقليم: وزانالبعاجينإقليم: وزانم م كراينو 17 04/09/18ضريفة بنطاهر 20563Aمزدوجاسجن

904/09/18إقليم: وزانم م واد المخازن 1إقليم: وزانالموحدين 17 04/09/18م العمراني 14980Gمزدوجامزفرون

104/09/18إقليم: وزانم م 6نونبرإقليم: وزانم م الحريشة 17 04/09/18هشام يحياوي 14985Mمزدوجامزفرون

404/09/18إقليم: وزانم م 6نونبرإقليم: وزانم م سيدي الصوفي 17 04/09/18احسان اقشيمر 14985Mمزدوجامزفرون

604/09/18إقليم: وزانم م الزيتونإقليم: وزانافراوة 17 04/09/18الرويضي العياشي 15037Uمزدوجسيدي رضوان

104/09/18إقليم: وزانم/م الفقيه الرهونيإقليم: وزانم م القشاشدة 17 04/09/18غيثة ازويري 06316Pمزدوجابريكشة

704/09/18إقليم: وزانالحمارةإقليم: وزانافراوة 17 04/09/18ليلى علمي 14981Hمزدوجامزفرون

910/03/17إقليم: فحص - انجرةم/م خندق الزرارع البتدائيةإقليم: وزانم م المنفلوطي 15 04/09/18عبد ا قوبيس 15313Uمزدوجالقصر الصغير

1021/02/17إقليم: فحص - انجرةم/م امليش البتدائيةإقليم: وزانم/م الزاوية 15 04/09/18م سعد أزناك 15311Sمزدوجالقصر الصغير

606/09/17عمالة: طنجة - أصيلالسمارةإقليم: وزانم م م عبده 15 06/09/17إلتحاق بالزوجةحسيني عبد الخالق 26909Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

606/09/17إقليم: وزانم م عبد ا بن مسعودإقليم: وزانم م الزيتون 15 06/09/17إلتحاق بالزوجةعمار حمزة 15007Lمزدوجبني قلة

703/09/13إقليم: تطوانم.م تزغارنإقليم: وزانالبعاجين 14 06/09/17صالح الزوينا 05637Bمزدوجبني سعيد

202/09/14إقليم: سيدي سليمانالمركزية القاعدة الجوية 5إقليم: وزانم سيدي رضوان 14 06/09/17بضري م 10871Rمزدوجدار بلعامري

206/09/17إقليم: وزانم م المنفلوطيإقليم: وزانم م الشراطين 14 06/09/17حميوي عبد الرحيم 15003Gمزدوجمصمودة

1006/09/17إقليم: وزانم م جعفر بن عطيةإقليم: وزانم م العزابة 14 06/09/17مينة البقالي 15049Gمزدوجلمجاعرة
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707/09/17إقليم: تطوانم.م الهرارزةإقليم: وزانم م مصعب ابن عمير 14 07/09/17عبد الحكيم البيض 05603Pمزدوجابغاغزة

606/09/17إقليم: وزانم م مصعب ابن عميرإقليم: وزانالمدرسة الجماعاتية ونانة 14 06/09/17أيوب البختي 15058Sمزدوجلمجاعرة

206/09/17عمالة: طنجة - أصيلعبد ا بن الصديقإقليم: وزانمولي اسماعيل 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةالملحي جمال 15296A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

406/09/17إقليم: وزانم م واد المخازن 1إقليم: وزانم م اللوكوس 14 06/09/17إلتحاق بالزوجعبير الزواكي 14980Gمزدوجامزفرون

706/09/17إقليم: وزانم م 6نونبرإقليم: وزانم م ابن منظور 14 06/09/17مريم الرفقي 14985Mمزدوجامزفرون

906/09/17إقليم: وزانم م الفرحةإقليم: وزانم/م الوحدة 14 06/09/17استيتو سهام 06321Vمزدوجابريكشة

106/09/17إقليم: وزانتالةإقليم: وزانم م الحريشة 14 06/09/17م الحمومي 06335Kمزدوجاسجن

206/09/17إقليم: وزانم م الحريشةإقليم: وزانم م سيدي علل الزغاري 14 06/09/17سماها م 15042Zمزدوجأونانة

906/09/17إقليم: وزانم/م م بن بطوطةإقليم: وزانم م بني ايتنا 14 06/09/17أناس الهتاك 06332Gمزدوجاسجن

1006/09/17إقليم: وزانم م 6نونبرإقليم: وزانم م معروف الروصافي 14 06/09/17حسناء طاهري 14985Mمزدوجامزفرون

706/09/17إقليم: وزانالحمارةإقليم: وزانمولي اسماعيل 14 06/09/17ناوز أيوب 14981Hمزدوجامزفرون

306/09/17إقليم: وزانم م الفرحةإقليم: وزانم م لل مريم 14 06/09/17نوفل القاسمي 06321Vمزدوجابريكشة

806/09/17إقليم: وزانالحمارةإقليم: وزانم م م عبده 14 06/09/17علوش ادريس 14981Hمزدوجامزفرون

806/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م عيدادة البتدائيةإقليم: وزانم م الفقيه القري 14 06/09/17خالد عيسى الحاج 05458Gمزدوجاجوامعة

506/09/17إقليم: وزانم/م الفقيه الرهونيإقليم: وزانم م اللوكوس 14 06/09/17اكرام مشيش 06316Pمزدوجابريكشة

106/09/17إقليم: وزانم م سيدي بوصبرإقليم: وزانم م العزابة 14 06/09/17كريمة كريط 15086Xمزدوجسيدي بوصبر

906/09/17إقليم: وزانم م سيدي الصوفيإقليم: وزانم م القشاشدة 14 06/09/17اسامة الهاشمي 15092Dمزدوجسيدي بوصبر

306/09/17عمالة: طنجة - أصيلالخيرإقليم: وزانم م معروف الروصافي 14 06/09/17إلتحاق بالزوجيسرى الصديق 21700L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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106/09/17إقليم: وزانالبعاجينإقليم: وزانم.م م بن عبد ا 14 06/09/17م رضى نوني 20563Aمزدوجاسجن

106/09/17إقليم: وزانافراوةإقليم: وزانم م الدوالح 14 06/09/17عبد السلم قدور 15045Cمزدوجأونانة

1006/09/17إقليم: وزانم م واد المخازن 1إقليم: وزانم م لل مريم 14 06/09/17هناء بن الطاهر 14980Gمزدوجامزفرون

306/09/17إقليم: وزانم م واد المخازن 1إقليم: وزانمولي اسماعيل 14 06/09/17فردوس خديري 14980Gمزدوجامزفرون

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلبدريونإقليم: وزانمولي اسماعيل 14 06/09/17إلتحاق بالزوجالكبداني هناء 15151T)مزدوجكزناية )البلدية

606/09/17إقليم: وزانم/م الفقيه الرهونيإقليم: وزانم م بني كولش 14 06/09/17واسمين الحفيان 06316Pمزدوجابريكشة

106/09/17إقليم: وزانالبعاجينإقليم: وزانم م كراينو 14 06/09/17نبيل المودن 20563Aمزدوجاسجن

406/09/17إقليم: وزانم م الفرحةإقليم: وزانم.م م بن عبد ا 14 06/09/17أسامة الخديري 06321Vمزدوجابريكشة

106/09/17إقليم: وزانالبعاجينإقليم: وزانم.م عبد ا الشفشاوني 14 06/09/17  عبير رفاعي 20563Aمزدوجاسجن

906/09/17إقليم: وزانم م الفرحةإقليم: وزانم م معروف الروصافي 14 06/09/17منعم استيتو 06321Vمزدوجابريكشة

906/09/17إقليم: وزانم/م م بن بطوطةإقليم: وزانم م بني ايتنا 14 06/09/17وئام رحموني 06332Gمزدوجاسجن

206/09/17إقليم: وزانم م جعفر بن عطيةإقليم: وزانم م العزابة 14 07/09/17م عثمان 15049Gمزدوجلمجاعرة

106/09/17إقليم: وزانم م 6نونبرإقليم: وزانمولي اسماعيل 14 06/09/17أسماء جبروني 14985Mمزدوجامزفرون

906/09/17إقليم: العرائشم/م  صف التراولة المركزيةإقليم: وزانم م ابن منظور 14 06/09/17أنس الحبوسي 05806Kمزدوجتطفت

م/م   اعماير الطليق  إقليم: وزانم م بني كولش

المركزية

106/09/17إقليم: العرائش 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةرشيد منصور 05840Xمزدوجالسواكن

106/09/17إقليم: وزانم م بني مإقليم: وزانم م اللوكوس 14 06/09/17عماد الحاجي 06317Rمزدوجابريكشة

106/09/17إقليم: وزانم م أمزوإقليم: وزانمولي اسماعيل 14 06/09/17الزكللي احمد 06334Jمزدوجاسجن

906/09/17إقليم: العرائشمدرسة أولد صخارإقليم: وزانأنوال 14 06/09/17إلتحاق بالزوجمرية العوني 05752Bمزدوجالعوامرة
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606/09/17إقليم: وزانم م قلعة بني روتنإقليم: وزانم م ابن منظور 14 06/09/17سناء المجيري 06358Kمزدوجعين بيضاء

806/09/17إقليم: وزانم م الفرحةإقليم: وزانم/م الوحدة 14 06/09/17شهبون فاطمة الزهراء 06321Vمزدوجابريكشة

806/09/17إقليم: وزانم م احمد أمينإقليم: وزانم/م الزاوية 14 06/09/17أحلم التهامي 06356Hمزدوجعين بيضاء

306/09/17إقليم: وزانم م احمد أمينإقليم: وزانم م الفقيه القري 14 06/09/17خديجة مسعودي 06356Hمزدوجعين بيضاء

106/09/17إقليم: وزانم م المصامدةإقليم: وزانم م القشاشدة 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةفؤاد الطهيري 14989Sمزدوجمصمودة

809/10/17إقليم: وزانالبعاجينإقليم: وزانمولي اسماعيل 14 09/10/17مريم لزرق 20563Aمزدوجاسجن

406/09/17إقليم: وزانم م ادريس الثانيإقليم: وزانم م ابن طفيل 13 04/09/18إلتحاق بالزوجةمجيد بعناني 15016

W

مزدوجبني قلة

606/09/17إقليم: تطوانم.م فج الريحإقليم: وزانم م تملة 12 06/09/17إلتحاق بالزوجسليمة غوال 05597Hمزدوجابغاغزة

1006/09/17إقليم: وزانم م عبد الكريم الخطابيإقليم: وزانم م عين دريج 11 04/09/18إلتحاق بالزوجةشرف مفتوح 15011Rمزدوجبني قلة

306/09/17إقليم: وزانم م عبد ا بن مسعودإقليم: وزانم م الفرحة 11 17/09/18إلتحاق بالزوجلعروسي سناء 15007Lمزدوجبني قلة

306/09/17إقليم: وزانم.م عبد ا الشفشاونيإقليم: وزانم م سد الوحدة 11 04/09/18محسن زيدان 06393Yمزدوجزومي

406/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م عين بوخلفة البتدائيةإقليم: وزانم م المنفلوطي 11 04/09/18العراض عماد 05551Hمزدوجتغرامت

606/09/17إقليم: وزانم م عبد ا بن مسعودإقليم: وزانم م الزيتون 11 04/09/18إلتحاق بالزوجةعثمان لمصدر 15007Lمزدوجبني قلة

706/09/17إقليم: وزانم م اللوكوسإقليم: وزانم م قلعة بني روتن 11 04/09/18احمد غازي 06327Bمزدوجابريكشة

706/09/17إقليم: وزانم م مصعب ابن عميرإقليم: وزانالمدرسة الجماعاتية ونانة 10 04/09/18الخيراني عبدالفتاح 15058Sمزدوجلمجاعرة

304/09/18إقليم: وزانم م الرملإقليم: وزانم م الحريشة 10 04/09/18إلتحاق بالزوجلبنى التلمساني 15000Dمزدوجمصمودة

204/09/18إقليم: وزانم م ابن مالكإقليم: وزانم.م عبد ا الشفشاوني 9 04/09/18إلتحاق بالزوجنادية حاج علي 14993

W

مزدوجمصمودة

104/09/18إقليم: وزانم م الزيتونإقليم: وزانم م ابن زيدون 9 04/09/18إلتحاق بالزوجنادية امزيلن 15037Uمزدوجسيدي رضوان
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304/09/18إقليم: وزانم م عبد ا بن مسعودإقليم: وزانم م م عبده 9 04/09/18إلتحاق بالزوجةاحمامو م 15007Lمزدوجبني قلة

104/09/18إقليم: وزانم م أمزوإقليم: وزانم م الشراطين 9 04/09/18إلتحاق بالزوجةالحسين بوعللي 06334Jمزدوجاسجن

304/09/18إقليم: وزانم م ابن مالكإقليم: وزانالموحدين 9 04/09/18إلتحاق بالزوجأسماء بودي 14993

W

مزدوجمصمودة

204/09/18إقليم: وزانم م المصامدةإقليم: وزانم م القشاشدة 8 04/09/18إلتحاق بالزوجسميرة فاطمي 14989Sمزدوجمصمودة

304/09/18إقليم: وزانم م جعفر بن عطيةإقليم: وزانم م العزابة 7 04/09/18حفصة زواقة 15049Gمزدوجلمجاعرة

104/09/18عمالة: طنجة - أصيلبدريونإقليم: وزانم م سيدي الصوفي 7 04/09/18إلتحاق بالزوجاميمة هرشي 15151T)مزدوجكزناية )البلدية

104/09/18إقليم: وزانم م بني كولشإقليم: وزانم م عبد ا الهبطي 7 04/09/18رفيقة القربوص 06378Gمزدوجقلعة بوقرة

904/09/18إقليم: وزانم م المام الجزوليإقليم: وزانم م سيدي علل الزغاري 7 04/09/18سكينة بن عزي 15062

W

مزدوجتروال

304/09/18إقليم: تطوانمدرسة الحمراء - الرينفيإقليم: وزانافراوة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجمنال العبودي 05561Uمزدوجالحمراء

204/09/18إقليم: وزانم م سيدي الصوفيإقليم: وزانم.م م بن عبد ا 7 04/09/18أحمد الريفي 15092Dمزدوجسيدي بوصبر

504/09/18إقليم: وزانم م ابن منظورإقليم: وزانمولي اسماعيل 7 04/09/18ازريول م 15063Xمزدوجتروال

104/09/18إقليم: وزانم م جعفر بن عطيةإقليم: وزانم م ابن زيدون 7 04/09/18نادية الربح 15049Gمزدوجلمجاعرة

804/09/18إقليم: وزانالموحدينإقليم: وزانم م بني كولش 7 04/09/18بدر الدين الرفاعي 26662Eمزدوجزومي

104/09/18إقليم: شفشاونم/م أزغارإقليم: وزانم م ابن زيدون 7 04/09/18إلتحاق بالزوجحبيبة علمي 06265Jمزدوجبني منصور

304/09/18إقليم: وزانم م المصامدةإقليم: وزانالموحدين 7 04/09/18إلتحاق بالزوجمونية المطمري 14989Sمزدوجمصمودة

704/09/18إقليم: وزانم م اللوكوسإقليم: وزانم/م الوحدة 7 04/09/18الحساني عزيز 06327Bمزدوجابريكشة

104/09/18إقليم: وزانم م بني ايتناإقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخل 7 04/09/18م الحبوش 06364Sمزدوجعين بيضاء

104/09/18إقليم: وزانالموحدينإقليم: وزانم/م الزاوية 7 04/09/18م الخواجة 26662Eمزدوجزومي
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104/09/18إقليم: وزانم سيدي رضوانإقليم: وزانم م سيدي الصوفي 7 04/09/18إلتحاق بالزوجإخلص الحباسي 15029Kمزدوجسيدي رضوان

204/09/18إقليم: وزانم م مصعب ابن عميرإقليم: وزانم م الشرفاء 7 04/09/18مصطفى السلمي 15058Sمزدوجلمجاعرة

504/09/18إقليم: وزانم م اللوكوسإقليم: وزانم م الفقيه القري 7 04/09/18م القيري 06327Bمزدوجابريكشة

504/09/18إقليم: وزانم م عبد ا بن مسعودإقليم: وزانم/م الوحدة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجالزين نجوى 15007Lمزدوجبني قلة

104/09/18إقليم: وزانم م بني كولشإقليم: وزانم م الشرفاء 7 04/09/18سعيد شوقار 06378Gمزدوجقلعة بوقرة

804/09/18إقليم: وزانم/م الوحدةإقليم: وزانم/م الزاوية 7 04/09/18م أشرف بوحاجة 06399Eمزدوجزومي

104/09/18إقليم: وزانم م الفقيه القريإقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2 7 04/09/18سفيان ارفيكي 06368

W

مزدوجقلعة بوقرة

104/09/18إقليم: وزانم/م الزاويةإقليم: وزانم م بني كولش 7 04/09/18البورغي سعيد 06373Bمزدوجقلعة بوقرة

504/09/18إقليم: وزانم م الحريشةإقليم: وزانم/م الزاوية 7 04/09/18طارق السهلي 15042Zمزدوجأونانة

1004/09/18إقليم: وزانم م القشاشدةإقليم: وزانم م سيدي علل الزغاري 7 04/09/18وسيمة الرواعي 06400Fمزدوجزومي

404/09/18إقليم: وزانم م قلعة بني روتنإقليم: وزانافراوة 7 04/09/18راضية السربوت 06358Kمزدوجعين بيضاء

104/09/18إقليم: وزانالموحدينإقليم: وزانم م الشرفاء 7 04/09/18عيسى جوهري 26662Eمزدوجزومي

1004/09/18إقليم: وزانالموحدينإقليم: وزانم م بني كولش 7 04/09/18بدر الدين رحالي 26662Eمزدوجزومي

1104/09/18إقليم: تطوانم.م عين مولتهمإقليم: وزانم م الشراطين 7 04/09/18إلتحاق بالزوجسكينة الهنيوي 05496Yمزدوجبني حرشن

504/09/18إقليم: وزانم م بني ايتناإقليم: وزانم م الفقيه القري 7 04/09/18هشام  الحراق 06364Sمزدوجعين بيضاء

204/09/18إقليم: وزانم/م الوحدةإقليم: وزانم.م عبد ا الشفشاوني 7 04/09/18سعيدة الحدادي 06399Eمزدوجزومي

104/09/18إقليم: وزانم م ابن منظورإقليم: وزانم م الدوالح 7 04/09/18م بن يخلف 15063Xمزدوجتروال

104/09/18إقليم: وزانم م بني كولشإقليم: وزانم م الفقيه القري 7 04/09/18احمد العسري 06378Gمزدوجقلعة بوقرة
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104/09/18إقليم: وزانم م عين دريجإقليم: وزانم م ابن زيدون 7 04/09/18إلتحاق بالزوجحفصة رحيوي 15054Mمزدوجلمجاعرة

604/09/18إقليم: وزانم.م م بن عبد اإقليم: وزانم/م الوحدة 7 04/09/18الراجي وسيمة 06379Hمزدوجزومي

104/09/18إقليم: وزانم م عين دريجإقليم: وزانم م سيدي بوزيتون 7 04/09/18إلتحاق بالزوجسكينة الميموني 15054Mمزدوجلمجاعرة

1004/09/18إقليم: وزانم م ابن منظورإقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2 7 04/09/18م المجدوبي 15063Xمزدوجتروال

204/09/18إقليم: وزانم م بني ايتناإقليم: وزانم م الفقيه القري 7 04/09/18سهيل الشيخ 06364Sمزدوجعين بيضاء

704/09/18إقليم: وزانم م الحريشةإقليم: وزانم م الدوالح 7 04/09/18وليد الحافضي 15042Zمزدوجأونانة

404/09/18إقليم: وزانمولي اسماعيلإقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2 7 04/09/18عبد الحي الزراد 06395Aمزدوجزومي

904/09/18إقليم: وزانم م بني ايتناإقليم: وزانم/م الزاوية 7 04/09/18هشام الرواعي 06364Sمزدوجعين بيضاء

204/09/18إقليم: وزانم م مصعب ابن عميرإقليم: وزانم م الفقيه القري 7 04/09/18اشرف شكري 15058Sمزدوجلمجاعرة

104/09/18إقليم: وزانافراوةإقليم: وزانم م الدوالح 7 04/09/18أحمد الميموني 15045Cمزدوجأونانة

304/09/18إقليم: وزانم.م عبد ا الشفشاونيإقليم: وزانم م الدوالح 7 04/09/18عبد السلم صدقي 06393Yمزدوجزومي

1004/09/18إقليم: وزانم م الفقيه القريإقليم: وزانم م بني كولش 7 04/09/18عماد الوردي 06368

W

مزدوجقلعة بوقرة

204/09/18إقليم: وزانم/م الوحدةإقليم: وزانم م بني كولش 7 04/09/18الشابي م 06399Eمزدوجزومي

904/09/18إقليم: وزانم م الحريشةإقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخل 7 04/09/18م العللي 15042Zمزدوجأونانة

317/09/84عمالة: طنجة - أصيلالحسن الداخلعمالة: طنجة - أصيلالخرب 181 16/09/96أقدمية 16 سنةعبد اللطيف الزبيدة 20408G الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

111/10/82عمالة: طنجة - أصيلمدرسة السلمعمالة: طنجة - أصيل اجزناية 181 16/09/94أقدمية 16 سنةأنيسة العيوني 24841A)مزدوجكزناية )البلدية

116/09/86عمالة: طنجة - أصيل ابن خلدونعمالة: طنجة - أصيلأحمد الطرداني 171 16/09/93أقدمية 16 سنةم بوعصيد 15205B)مزدوجاصيلة )البلدية

121/09/83عمالة: طنجة - أصيلمولي عبد السلمعمالة: طنجة - أصيلالبوغاز 170 22/09/86أقدمية 16 سنةفاطمة كنيب 15158A الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج
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116/09/88عمالة: طنجة - أصيلأحمد بلفريجعمالة: طنجة - أصيل اجزناية 165 16/09/99أقدمية 16 سنةالمختار البديوي 20596L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

116/09/80عمالة: طنجة - أصيلمولي عبد السلمعمالة: طنجة - أصيلالبوغاز 162 16/09/91أقدمية 16 سنةجليلة بطي 15158A الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

216/09/93عمالة: طنجة - أصيلأبو هريرةعمالة: طنجة - أصيلالدعيدعات 161 16/09/99أقدمية 16 سنةنور الدين البقالي المعصوم 15216N طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/94عمالة: طنجة - أصيل المختار البقاليعمالة: طنجة - أصيلأولد بوعيشة 153 06/09/00أقدمية 16 سنةمصطفى إقبال 15204A)مزدوجاصيلة )البلدية

116/09/94عمالة: طنجة - أصيلابي ذر الغفاريعمالة: طنجة - أصيل اجزناية 151 16/09/98أقدمية 16 سنةالروصي الحسني سعيد 26910Z طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/93عمالة: طنجة - أصيلعزيب الحاج قدورعمالة: طنجة - أصيلبدريون 151 16/09/95أقدمية 16 سنةالحريقي عبد السلم 15213K طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/94عمالة: طنجة - أصيلقاسم بن إدريسعمالة: طنجة - أصيلالخرب 149 16/09/99أقدمية 16 سنةسعيد الفرهمات 15170N الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

406/09/01عمالة: طنجة - أصيلالمجدعمالة: طنجة - أصيلاشراقة السفلى 147 06/09/01أقدمية 16 سنةعواطف بنصبيح العمراني 20597M)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

116/09/91عمالة: طنجة - أصيلفاطمة الزهراءعمالة: طنجة - أصيلسيدي بوعراقية 146 16/09/91أقدمية 16 سنةخديجة اليملحي 15181A الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/00عمالة: طنجة - أصيلالمام عليعمالة: طنجة - أصيلأحريق 145 06/09/00إلتحاق بالزوجةم لطرش 21180

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/00عمالة: طنجة - أصيلأحمد شوقيعمالة: طنجة - أصيلحجرة النحل 143 06/09/00أقدمية 16 سنةبوشرى العرودي 15145L طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/96عمالة: طنجة - أصيلم علي مرزوقعمالة: طنجة - أصيلابرييش 141 04/09/02أقدمية 16 سنةابراهيم الشلوشي 15206C)مزدوجاصيلة )البلدية

116/09/88عمالة: طنجة - أصيلالمام البخاريعمالة: طنجة - أصيلفاطمة الزهراء 138 16/09/95أقدمية 16 سنةعواطف أمزو 15194P)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

117/09/90عمالة: طنجة - أصيلالحسن الداخلعمالة: طنجة - أصيل عبد الكريم الخطيب 138 03/01/94أقدمية 16 سنةالملحي فريدة 20408G الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/95عمالة: طنجة - أصيل عبد الرحيم بوعبيدعمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالب 137 06/09/00أقدمية 16 سنةم سعيد الستيل 20598N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

216/09/93عمالة: طنجة - أصيلمولي عبد السلمعمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالب 137 16/09/00أقدمية 16 سنةعبد الواحد اقجوشن 15158A الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

316/09/98عمالة: طنجة - أصيلم الدريسيعمالة: طنجة - أصيلمجلو 137 16/09/01أقدمية 16 سنةكوثر بوشركة 15203Z)مزدوجاصيلة )البلدية

406/09/00عمالة: طنجة - أصيلابي ذر الغفاريعمالة: طنجة - أصيلحجرة النحل 137 06/09/01أقدمية 16 سنةعمر الشدي 26910Z طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج
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216/09/92عمالة: طنجة - أصيلالقاضي عياضعمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالب 134 16/09/99إلتحاق بالزوجةعبد السلم الميموني 15138D طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

216/09/93عمالة: طنجة - أصيليوسف بن تاشفينعمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالب 133 16/09/99أقدمية 16 سنةيوسف الزكري 15157Z الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

216/09/94عمالة: طنجة - أصيلابي ذر الغفاريعمالة: طنجة - أصيلالزلقة 132 02/10/95أقدمية 16 سنةنزيهة أكدي 26910Z طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/95عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة الجديدةعمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالب 131 06/09/01أقدمية 16 سنةالمصطفى لكديوي 20080A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

216/09/88عمالة: طنجة - أصيلعلل بن عبد اعمالة: طنجة - أصيلأحمد الطرداني 131 16/09/00أقدمية 16 سنةعبد الخالق بنفارس 15208E)مزدوجاصيلة )البلدية

116/09/96عمالة: طنجة - أصيل الدغاليينعمالة: طنجة - أصيلأولد الرياحي 131 02/09/02أقدمية 16 سنةالبرغي عبد ا 15209F)مزدوجاصيلة )البلدية

116/09/82عمالة: طنجة - أصيلرابعة العدويةعمالة: طنجة - أصيلالمجد 128 06/09/00أقدمية 16 سنةأمينة السوسي النقاب 15156Y الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

306/09/00عمالة: طنجة - أصيلرابعة العدويةعمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالب 127 06/09/00أقدمية 16 سنةبشرى القيسي 15156Y الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/93عمالة: طنجة - أصيلأحمد بلفريجعمالة: طنجة - أصيلأولد عبو 125 07/09/04أقدمية 12 سنةشكري العلوي السماعيلي 20596L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

116/09/91عمالة: طنجة - أصيلعقبة بن نافععمالة: طنجة - أصيل البصيري 124 16/09/97أقدمية 16 سنةعبد اللطيف مزابي 15134Z طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/98عمالة: طنجة - أصيلأحمد بلفريجعمالة: طنجة - أصيل عبد ا إبراهيم 122 06/09/01أقدمية 16 سنةالسعودي فاطنة 20596L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

116/09/95عمالة: طنجة - أصيل بني سعيدعمالة: طنجة - أصيل عبد ا إبراهيم 120 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد القادرابن الهاشمي 15231E)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

616/09/89عمالة: طنجة - أصيلأبو هريرةعمالة: طنجة - أصيل العيون 118 16/09/01أقدمية 16 سنةاليزيد بوقبة 15216N طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/92عمالة: طنجة - أصيل الداخلةعمالة: طنجة - أصيلأبي حيان التوحيدي 118 06/09/00أقدمية 16 سنةماجدة الطويهار 15184D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

116/09/98عمالة: طنجة - أصيل النصرعمالة: طنجة - أصيلفاطمة الفهرية 118 06/09/01أقدمية 16 سنةبشرى السعيدي 15185E)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

216/09/93عمالة: طنجة - أصيل الربيععمالة: طنجة - أصيل أبو بكر اللمتوني 116 06/09/02أقدمية 16 سنةالمصطفى الزباخ 26572G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

116/09/92عمالة: طنجة - أصيلعبد ا بن الصديقعمالة: طنجة - أصيلالمستقبل 116 05/09/02أقدمية 16 سنةم الحريزي 15296A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

116/09/97عمالة: طنجة - أصيل الربيععمالة: طنجة - أصيلالخير 116 10/10/01أقدمية 16 سنةإلهام والحاج 26572G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

316/09/98عمالة: طنجة - أصيلعبد ا كنونعمالة: طنجة - أصيل أبو بكر اللمتوني 116 16/09/01أقدمية 16 سنةالعمرتي حسناء 15132X طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

216/09/99عمالة: طنجة - أصيل الشهيد م الزرقطونيعمالة: طنجة - أصيل عبد ا إبراهيم 114 16/09/99أقدمية 16 سنةهشام الهيشو رحو 15173S الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

816/09/91عمالة: طنجة - أصيل العيونعمالة: طنجة - أصيلالمام علي 110 16/09/09نعيمة اكنابر 19969E الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

216/09/99عمالة: طنجة - أصيلفاطمة الزهراءعمالة: طنجة - أصيلالرشاد 110 04/09/00أقدمية 16 سنةناجي عبد المهيمن 15181A الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/00عمالة: طنجة - أصيلأحمد بلفريجعمالة: طنجة - أصيل عبد ا إبراهيم 106 06/09/01أقدمية 16 سنةفتحية الدبدوبي 20596L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

616/09/98عمالة: طنجة - أصيلالمختار السوسيعمالة: طنجة - أصيلعبد ا بن الصديق 105 25/09/08الفتحي سعيدة 15200

W

مزدوجبني مكادة )المقاطعة(

216/09/94عمالة: طنجة - أصيل ابن حنبلعمالة: طنجة - أصيلابن سعيد المغربي 102 16/09/05أقدمية 12 سنةالمنصوري عبد الله 15197T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

816/09/95عمالة: طنجة - أصيلأبي حيان التوحيديعمالة: طنجة - أصيل الندلس 102 15/02/10رشيد الخراز 15183C)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

616/09/97عمالة: طنجة - أصيلأحمد بلفريجعمالة: طنجة - أصيلاشراقة السفلى 101 01/09/07أقدمية 12 سنةسهام السوماتي 20596L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

106/09/01عمالة: طنجة - أصيل البديععمالة: طنجة - أصيلأبي حيان التوحيدي 94 12/09/12إكرام المحفوف 20081B)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

116/09/94إقليم: بركانلهبيل 3عمالة: طنجة - أصيلالمغاير 89 02/02/11ابراهيم الصافي 26100U - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

316/09/97عمالة: طنجة - أصيلسيدي بوعراقيةعمالة: طنجة - أصيليعقوب المنصور 2 84 29/10/15لمياء الدريدي 15202Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

216/09/02عمالة: طنجة - أصيلالقاضي عياضعمالة: طنجة - أصيلالزينات 82 03/09/12إلتحاق بالزوجسناء الحمراني الحمود 15138D طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

316/09/97عمالة: طنجة - أصيل الداخلةعمالة: طنجة - أصيلالبركة 76 02/09/16م كمال لحقيقي تلمساني 15184D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

306/09/01عمالة: طنجة - أصيلالقاضي عياضعمالة: طنجة - أصيليعقوب المنصور 2 72 03/09/13إلتحاق بالزوجسمية هرماش 15138D طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/02عمالة: طنجة - أصيلالمتنبيعمالة: طنجة - أصيلالوحدة 72 06/09/17سناء بلعربي 26571F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

116/09/94عمالة: طنجة - أصيلالمستقبلعمالة: طنجة - أصيلالخير 68 06/09/17م المريني 20079Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

316/09/99عمالة: طنجة - أصيلالمام مالك بن أنسعمالة: طنجة - أصيل الندلس 66 نعمفاطمة الزهراة السنباك 03/10/11 15186F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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الجهة الصلية : 
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مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

119/09/02عمالة: طنجة - أصيلالرشادعمالة: طنجة - أصيلالمام علي 66 04/10/11الخمسي فردوس 15180Z الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

216/09/93عمالة: طنجة - أصيل عبد ا إبراهيمعمالة: طنجة - أصيلالوحدة 64 06/09/17الطيبي عبدالمنعم 20082C)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

416/09/97عمالة: طنجة - أصيل بني سعيدعمالة: طنجة - أصيلبدريون 64 02/09/15البغدادي سعيد 15231E)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

106/09/01عمالة: طنجة - أصيلالزلقةعمالة: طنجة - أصيل ابن حنبل 64 04/09/12إلتحاق بالزوجحنان الغياني 19973J الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

205/09/03عمالة: طنجة - أصيل احراريينعمالة: طنجة - أصيلم المكي الناصري 64 05/09/11بشرى الفرون 15232F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

106/09/01عمالة: طنجة - أصيل الشريف الدريسيعمالة: طنجة - أصيل إبن زهر 62 27/09/16أسماء الحداد 15192M)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

706/09/01عمالة: طنجة - أصيل عبد الرحيم بوعبيدعمالة: طنجة - أصيلم المكي الناصري 62 06/09/17عبد النور الرافعي الريفي 20598N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

706/09/01عمالة: طنجة - أصيلالحسن الولعمالة: طنجة - أصيليعقوب المنصور 2 60 03/09/13إلتحاق بالزوجأمال المصباحي 15135A طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

516/09/97عمالة: طنجة - أصيل9 أبريلعمالة: طنجة - أصيلالمدرسة البتدائية الواحة 56 03/09/14إلتحاق بالزوجآيت يحيى رشيدة 15140F طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/98عمالة: طنجة - أصيلالزلقةعمالة: طنجة - أصيلالوحدة 56 02/09/14إلتحاق بالزوجةالكواكبي عبد المالك 19973J الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

الثانوية التأهيلية مولي عمالة: طنجة - أصيلالمام علي

سليمان للتعليم الصيل

316/09/95عمالة: طنجة - أصيل 55 29/07/10إلتحاق بالزوجليلى الشطيبي 15360V طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

112/09/02عمالة: طنجة - أصيلسيدي بوعراقيةعمالة: طنجة - أصيل ابو بكر الصديق 54 02/09/16إلتحاق بالزوجةهشام مي 15202Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

205/09/03عمالة: طنجة - أصيل أبو بكر اللمتونيعمالة: طنجة - أصيلالخير 50 06/09/17حياة الدهبي 15193N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

101/01/10عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبعمالة: طنجة - أصيلعبد ا بن الصديق 50 02/09/15اعتدال المرابط 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

316/09/98عمالة: طنجة - أصيلالمهدي بن تومرتعمالة: طنجة - أصيلفاطمة الفهرية 48 04/09/18برهون رشيد 15177

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

316/09/99عمالة: طنجة - أصيلالمهدي بن تومرتعمالة: طنجة - أصيلفاطمة الفهرية 48 04/09/18نقرو هدى 15177

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

113/09/01عمالة: طنجة - أصيلسيدي بوعراقيةعمالة: طنجة - أصيل الندلس 48 05/09/11وفاء بن التشيشية 15202Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

206/09/01عمالة: طنجة - أصيلابن حزمعمالة: طنجة - أصيلسجلماسة 48 04/09/18بولعيش انوار 15168L الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

113/09/02عمالة: طنجة - أصيلالمنارعمالة: طنجة - أصيلابن سعيد المغربي 46 04/09/18احمد البقالي القاضي 26906V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

112/10/05عمالة: طنجة - أصيلالمنارعمالة: طنجة - أصيل عبد ا إبراهيم 46 06/09/17خديجة سعيد 26906V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

116/09/95عمالة: طنجة - أصيلمدار البحرينعمالة: طنجة - أصيلالقاضي عياض 44 06/09/17إلتحاق بالزوجةمصطفى المراكشي 27029D)مزدوجكزناية )البلدية

116/09/96عمالة: طنجة - أصيلمدار البحرينعمالة: طنجة - أصيلالحسن الداخل 44 06/09/17إلتحاق بالزوجاقلعي زينب 27029D)مزدوجكزناية )البلدية

115/09/05عمالة: طنجة - أصيلالمتنبيعمالة: طنجة - أصيل الندلس 44 05/09/18سعاد البكوري 26571F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

520/09/05عمالة: طنجة - أصيلالنخيلعمالة: طنجة - أصيلالنماء 44 02/09/15زينب رويضية 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

316/09/98عمالة: طنجة - أصيلسجلماسةعمالة: طنجة - أصيلالبركة 42 06/09/17فيصل الشعرة 15164G الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

316/09/99عمالة: طنجة - أصيلسجلماسةعمالة: طنجة - أصيلالبركة 42 06/09/17نادية الزقان 15164G الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

506/09/00عمالة: طنجة - أصيلسيدي أحمد بن عجيبةعمالة: طنجة - أصيلقاسم بن إدريس 42 06/09/17لبنى زكريا 15175U الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

115/09/05عمالة: طنجة - أصيل الندلسعمالة: طنجة - أصيلالمام مالك بن أنس 42 نعمنضار الشاري 06/09/17 19633P)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

305/09/07عمالة: طنجة - أصيل الشهيد م الزرقطونيعمالة: طنجة - أصيلمدرسة السلم 42 04/09/18سمية الشرقي 15173S الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

705/09/08عمالة: طنجة - أصيل البديععمالة: طنجة - أصيلالجاحظ 42 02/09/14السعدية الراجي 20081B)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

115/12/08عمالة: طنجة - أصيلالنخيلعمالة: طنجة - أصيلالبركة 42 02/09/16خديجة اقدار 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

116/09/99عمالة: طنجة - أصيلالمنارعمالة: طنجة - أصيلالنماء 40 04/09/18عثمان الزرهوني 26906V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

405/09/07عمالة: طنجة - أصيلأبي حيان التوحيديعمالة: طنجة - أصيل الفتح 40 نعماكروح عبد الواحد 04/09/18 15183C)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

1016/09/96إقليم: العرائشمدرسة الغديرةعمالة: طنجة - أصيلموسى بن نصير 38 04/09/18إلتحاق بالزوجةسمير الندلسي 05725X)مزدوجالعرائش )البلدية

105/09/08عمالة: طنجة - أصيلالجبيلةعمالة: طنجة - أصيلالرفايف 38 02/09/16إلتحاق بالزوجبشرى شنانة 15215M طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

302/09/09عمالة: طنجة - أصيل أبو بكر اللمتونيعمالة: طنجة - أصيل الفتح 38 02/09/17رجاء العيساتي 15193N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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الطلب
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التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة
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المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

805/09/11عمالة: طنجة - أصيلالمهدي بن تومرتعمالة: طنجة - أصيل شكيب أرسلن 38 04/09/18نهى الشارف 15177

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

617/09/92عمالة: طنجة - أصيلبدريونعمالة: طنجة - أصيل أبو بكر اللمتوني 36 06/09/17العمراني عبد السلم 15151T)مزدوجكزناية )البلدية

512/09/01عمالة: طنجة - أصيل البديععمالة: طنجة - أصيليعقوب المنصور 2 36 03/09/13فاطمة  الصوافي 20081B)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

105/09/07عمالة: طنجة - أصيلالمنارعمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالب 36 20/09/15المرجاوي وفاء 26906V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

104/09/12عمالة: طنجة - أصيلالحسن الحصريعمالة: طنجة - أصيلم المكي الناصري 36 02/09/16إلتحاق بالزوجهدى العدي 15136B طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

601/01/10عمالة: طنجة - أصيل الشريف الدريسيعمالة: طنجة - أصيلالحد القديم 35 02/09/16اطرهوش وفاء 15192M)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

601/01/10عمالة: طنجة - أصيلاشراقة السفلىعمالة: طنجة - أصيلالبريدية 35 02/09/16البختي جمال 24284Vمزدوجحجر النحل

304/09/12عمالة: طنجة - أصيلمولي يوسفعمالة: طنجة - أصيلابن حزم 34 06/09/17إلتحاق بالزوجنوال يعقوبي 26331V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

505/09/08عمالة: طنجة - أصيلعثمان بن عفانعمالة: طنجة - أصيلالمتنبي 32 06/09/17بهيجة بوخميس 26377V الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

702/09/10عمالة: طنجة - أصيلأبو هريرةعمالة: طنجة - أصيلعثمان بن عفان 31 02/09/16إلتحاق بالزوجنعيمة ادريسي 15216N طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

201/01/10عمالة: طنجة - أصيلابن سعيد المغربيعمالة: طنجة - أصيلأكووارت 30 06/09/17نجاة عكاشة 15196S)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

302/09/10عمالة: طنجة - أصيلسجلماسةعمالة: طنجة - أصيلالبركة 30 02/09/16القبيل م 15164G الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

105/09/11عمالة: طنجة - أصيلالخيرعمالة: طنجة - أصيل عبد الرحيم بوعبيد 30 17/09/18رشيدة بورحي 21700L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

704/09/12عمالة: طنجة - أصيلمبروكةعمالة: طنجة - أصيلالزينات 30 02/09/16إلتحاق بالزوجهدى شهبان 15195R)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

503/09/13عمالة: طنجة - أصيلسيدي أحمد بن عجيبةعمالة: طنجة - أصيلعثمان بن عفان 30 04/09/18ازميزم هند 15175U الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/14عمالة: طنجة - أصيل  الخلصعمالة: طنجة - أصيل العزيب ابقيو 30 03/09/17مريم شاكر 25435

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/09عمالة: طنجة - أصيلالنماءعمالة: طنجة - أصيل عبد الرحيم بوعبيد 28 04/09/18نعيمة شلكي 26573H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

715/02/17عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة البتدائية الواحةعمالة: طنجة - أصيلأكووارت 28 06/09/17الوزني سكينة 15179Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج
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714/02/17عمالة: طنجة - أصيلالوحدةعمالة: طنجة - أصيل   الزوة المركزية 28 06/09/17فرح الغنيتي 26181G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

113/02/17عمالة: طنجة - أصيلم المكي الناصريعمالة: طنجة - أصيلخندق سنان 28 06/09/17وفاء الحاكي 15292

W

مزدوجبني مكادة )المقاطعة(

908/02/17عمالة: طنجة - أصيل البديععمالة: طنجة - أصيلأكووارت 28 06/09/17بشرى الربودي 20081B)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

124/02/17عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة البتدائية الواحةعمالة: طنجة - أصيلالرويف 28 06/09/17م المصوري دبون 15179Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

122/02/17عمالة: طنجة - أصيلعثمان بن عفانعمالة: طنجة - أصيلأكووارت 28 06/09/17نبيلة الواثة الصروخ 26377V الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

217/02/17عمالة: طنجة - أصيلالنماءعمالة: طنجة - أصيلالديموس 28 06/09/17بشرى الجاودي 26573H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

417/02/17عمالة: طنجة - أصيلابن سعيد المغربيعمالة: طنجة - أصيلالرويف 28 06/09/17م بن استيتو 15196S)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

823/11/16عمالة: طنجة - أصيلالنخيلعمالة: طنجة - أصيلالرويف 28 06/09/17زيراري عبد الغفور 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

113/03/17عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة البتدائية الواحةعمالة: طنجة - أصيلالرويف 28 06/09/17منير بوغابة 15179Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

116/02/17عمالة: طنجة - أصيل ابو بكر الصديقعمالة: طنجة - أصيلالرويف 28 06/09/17عبد اللطيف نورو 25678K الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

127/01/17عمالة: طنجة - أصيل ابو بكر الصديقعمالة: طنجة - أصيلأولد عبو 28 06/09/17عبد الواحد مفتاح 25678K الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

126/01/17عمالة: طنجة - أصيلالنخيلعمالة: طنجة - أصيلخندق سنان 28 06/09/17حنـــان  عرضون 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

127/12/16عمالة: طنجة - أصيلأكووارتعمالة: طنجة - أصيلأولد عبو 28 06/09/17عبد المحسن الصديقي 15288Sمزدوجالعوامة

113/02/17عمالة: طنجة - أصيل إبن زهرعمالة: طنجة - أصيلأولد عبو 28 06/09/17ماجدة مهري 15191L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

426/01/17عمالة: طنجة - أصيل عبد ا إبراهيمعمالة: طنجة - أصيل   الزوة المركزية 28 06/09/17كريمة الوادي 20082C)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

231/01/17عمالة: طنجة - أصيلالبركةعمالة: طنجة - أصيلالرملة 28 06/09/17سعيدة الكرجي 26375T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

223/11/16إقليم: وزانم م المصامدةعمالة: طنجة - أصيلالرويف 28 06/09/17الزهرة الراضي 14989Sمزدوجمصمودة

101/03/17عمالة: طنجة - أصيل  الخلصعمالة: طنجة - أصيلالرويف 28 06/09/17حميد دحيوي 25435

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

107



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

129/12/16عمالة: طنجة - أصيل العزيب ابقيوعمالة: طنجة - أصيلأولد عبو 28 06/09/17فيصل زريوحي 15294Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

301/03/17عمالة: طنجة - أصيل العزيب ابقيوعمالة: طنجة - أصيلالرويف 28 06/09/17الطرشي عادل 15294Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

528/02/17عمالة: طنجة - أصيلالديموسعمالة: طنجة - أصيلأولد عبو 28 06/09/17م السباح 15289Tمزدوجالعوامة

108/02/17عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة البتدائية الواحةعمالة: طنجة - أصيل   الزوة المركزية 28 06/09/17 الزهرة أحدوث 15179Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

124/02/17عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة البتدائية الواحةعمالة: طنجة - أصيلالرويف 28 06/09/17شيماء التويس 15179Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

124/02/17عمالة: طنجة - أصيل ابو بكر الصديقعمالة: طنجة - أصيلالرويف 28 06/09/17عبد الرحيم ناجي 25678K الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

119/12/16عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبعمالة: طنجة - أصيلالرفايف 28 05/09/17عمر أزهواني 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

404/09/12عمالة: طنجة - أصيلأبي حيان التوحيديعمالة: طنجة - أصيلقاسم بن إدريس 27 02/09/16إلتحاق بالزوجالخمال كريمة 15183C)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

403/09/13عمالة: طنجة - أصيلمدار البحرينعمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالب 27 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة ناجحي 27029D)مزدوجكزناية )البلدية

106/04/17عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبعمالة: طنجة - أصيلدار الشاوي 27 06/09/17نبيلة بن عبد الجليل 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

206/09/01عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة الجديدةعمالة: طنجة - أصيلأكووارت 26 04/09/18إلتحاق بالزوجةرحال  لمعيزي 20080A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

504/09/12عمالة: طنجة - أصيلفاطمة الفهريةعمالة: طنجة - أصيلالبركة 26 02/09/16إلتحاق بالزوجالمهني سناء 15133Y طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/99عمالة: طنجة - أصيليعقوب المنصور 2عمالة: طنجة - أصيلأكووارت 24 06/09/17مالك عزيز مراد 26008U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

105/09/11عمالة: طنجة - أصيل إبن زهرعمالة: طنجة - أصيلأبي حيان التوحيدي 24 04/09/18نزهة السراج 15191L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

1005/09/11عمالة: طنجة - أصيل20 غشتعمالة: طنجة - أصيلالعوامة 24 06/09/17وهيبة    يسيني 15188H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

404/09/12عمالة: طنجة - أصيلالسمارةعمالة: طنجة - أصيلالديموس 24 06/09/17راوية بنخجو 26909Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

102/09/14عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة البتدائية الواحةعمالة: طنجة - أصيل الشهيد م الزرقطوني 24 04/09/18ايمان الحسوني 15179Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

202/09/10عمالة: طنجة - أصيل عبد الكريم الخطيبعمالة: طنجة - أصيلحجرة النحل 23 04/09/18عنفيفن عماد 21699K)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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116/09/95إقليم: وادي الذهبمدرسة م الخامسعمالة: طنجة - أصيلالمدرسة البتدائية الواحة 22 نعمصالح تغر 06/09/17 13522X)مزدوجالداخلة )البلدية

205/09/11عمالة: طنجة - أصيل الفتحعمالة: طنجة - أصيلأبي حيان التوحيدي 22 نعمفاطمة فايد 04/09/18 20083D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

114/02/17عمالة: طنجة - أصيل الندلسعمالة: طنجة - أصيلأكووارت 22 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد الكريم العافية 19633P)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

114/02/17عمالة: طنجة - أصيلالخربعمالة: طنجة - أصيلالرفايف 22 14/02/17إلتحاق بالزوجبنعلل إكرام 25176P الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

313/02/17عمالة: طنجة - أصيلالمختار السوسيعمالة: طنجة - أصيلأكووارت 21 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة كنوني 15200

W

مزدوجبني مكادة )المقاطعة(

216/02/17عمالة: طنجة - أصيلالجولنعمالة: طنجة - أصيلالرفايف 21 16/02/17إلتحاق بالزوجشيماء زهران 15155X الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

131/01/17عمالة: طنجة - أصيلمبروكةعمالة: طنجة - أصيلالرفايف 21 31/01/17إلتحاق بالزوجأبشري أحلم 15195R)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

324/02/17عمالة: طنجة - أصيلمبروكةعمالة: طنجة - أصيلالزينات 21 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم اولد حدو 15195R)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

115/02/17عمالة: طنجة - أصيلسيدي أحمد بن عجيبةعمالة: طنجة - أصيلالرويف 21 06/09/17إلتحاق بالزوجوردة الدراز 15175U الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

113/02/17عمالة: طنجة - أصيلسيدي قاسمعمالة: طنجة - أصيلخندق سنان 21 06/09/17إلتحاق بالزوجلبنى العروجي 26908X)مزدوجكزناية )البلدية

207/03/17عمالة: طنجة - أصيلالنخيلعمالة: طنجة - أصيلالحد القديم 21 06/09/17إلتحاق بالزوجخولة الهواري 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

105/09/11عمالة: طنجة - أصيلالنخيلعمالة: طنجة - أصيل ابو بكر الصديق 20 04/09/18إلتحاق بالزوجنعيمة بنموسى 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

104/09/12عمالة: طنجة - أصيلعمر بن الخطابعمالة: طنجة - أصيلعثمان بن عفان 20 04/09/18إلتحاق بالزوجاحسا ن البقالي 15182B الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/12عمالة: طنجة - أصيلمدرسة السلمعمالة: طنجة - أصيل أبو بكر اللمتوني 20 04/09/18إلتحاق بالزوجزينب المودن 24841A)مزدوجكزناية )البلدية

102/09/14عمالة: طنجة - أصيلالعوامةعمالة: طنجة - أصيلأكووارت 20 06/09/17إلتحاق بالزوجهند الزاكي 26779G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

الثانوية التأهيلية مولي 

سليمان للتعليم الصيل

102/09/16عمالة: طنجة - أصيلالكنديعمالة: طنجة - أصيل 20 نعمسكينة بن احسين 04/09/18 26608

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

مزدوج

101/01/17إقليم: الجديدةمدرسة التريعي بناتعمالة: طنجة - أصيلالمتنبي 20 نعمجهاد المقداد 04/09/18 08062M)مزدوجالجديدة )البلدية

117/02/17عمالة: طنجة - أصيلالنخيلعمالة: طنجة - أصيلحجرة النحل 20 06/09/17إلتحاق بالزوجخنوس عواطف 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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114/02/17عمالة: طنجة - أصيلالنخيلعمالة: طنجة - أصيلاشراقة السفلى 20 06/09/17إلتحاق بالزوجأمال الشنتوف 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

926/01/17عمالة: طنجة - أصيلسيدي قاسمعمالة: طنجة - أصيلسيدي اليماني 20 02/09/17إلتحاق بالزوجسلمون فريدة 26908X)مزدوجكزناية )البلدية

821/02/17عمالة: طنجة - أصيلبدريونعمالة: طنجة - أصيلالبريدية 20 06/09/17إلتحاق بالزوجيعقوبي مينة 15151T)مزدوجكزناية )البلدية

228/02/17عمالة: طنجة - أصيلالمتنبيعمالة: طنجة - أصيلسيدي اليماني 20 28/02/17إلتحاق بالزوجمريم  الحسوني 26571F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

127/02/17عمالة: طنجة - أصيلأحمد بلفريجعمالة: طنجة - أصيلخندق سنان 20 27/02/17إلتحاق بالزوججهان برطالي 20596L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

228/03/17عمالة: طنجة - أصيل الفتحعمالة: طنجة - أصيلالرفايف 20 05/09/17إلتحاق بالزوجالطويهار أم جهاد 20083D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةعمالة: طنجة - أصيلالرملة

الفنيدق
101/03/17 20 06/09/17إلتحاق بالزوجكريمة الشويقري 20407F)مزدوجالفنيدق )البلدية

125/02/17عمالة: طنجة - أصيلالنخيلعمالة: طنجة - أصيلابرييش 19 06/09/17إلتحاق بالزوجأهروش فاطمة الزهراء 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

108/02/17عمالة: طنجة - أصيلسيدي قاسمعمالة: طنجة - أصيلالحد القديم 19 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطيمة الكاموني 26908X)مزدوجكزناية )البلدية

308/02/17عمالة: طنجة - أصيلالخيرعمالة: طنجة - أصيلالحد القديم 19 06/09/17إلتحاق بالزوجةأناس عليوي 21700L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

224/02/17عمالة: طنجة - أصيلالنماءعمالة: طنجة - أصيلالرفايف 19 04/09/17إلتحاق بالزوجإيمان أزياني 26573H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

217/02/17عمالة: طنجة - أصيلسيدي قاسمعمالة: طنجة - أصيلأحد الغربية 19 06/09/17إلتحاق بالزوجسكينة بلجاج 26908X)مزدوجكزناية )البلدية

120/02/17عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبعمالة: طنجة - أصيلابرييش 19 06/09/17إلتحاق بالزوجأرقراقي إنصاف 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

124/02/17عمالة: طنجة - أصيلسيدي قاسمعمالة: طنجة - أصيلالرفايف 19 06/09/17إلتحاق بالزوجشادية بنهادي 26908X)مزدوجكزناية )البلدية

217/02/17عمالة: طنجة - أصيل الفتحعمالة: طنجة - أصيلالبريدية 19 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة العثماني 20083D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

113/02/17عمالة: طنجة - أصيلسيدي قاسمعمالة: طنجة - أصيلالزينات 19 06/09/17إلتحاق بالزوجإيمان الدراوي 26908X)مزدوجكزناية )البلدية

113/02/17عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة البتدائية الواحةعمالة: طنجة - أصيلالرويف 19 06/09/17إلتحاق بالزوجحنان مراحة 15179Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

131/01/17عمالة: طنجة - أصيلالنخيلعمالة: طنجة - أصيل   الزوة المركزية 19 06/09/17إلتحاق بالزوجمـاجدة أعــرب 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

131/01/17عمالة: طنجة - أصيلمدرسة السلمعمالة: طنجة - أصيل   الزوة المركزية 19 06/09/17إلتحاق بالزوجدلل القندوسي 24841A)مزدوجكزناية )البلدية

101/03/17عمالة: طنجة - أصيلالخربعمالة: طنجة - أصيلالرويف 19 06/09/17إلتحاق بالزوجشاما غزلن 25176P الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

502/03/17عمالة: طنجة - أصيل الشريف الدريسيعمالة: طنجة - أصيلالرويف 19 06/09/17إلتحاق بالزوجشطبي خديجة 15192M)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

203/04/17عمالة: طنجة - أصيلالنخيلعمالة: طنجة - أصيلالبريدية 19 06/09/17إلتحاق بالزوجعزيزة الطاسي 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

808/02/17عمالة: طنجة - أصيل احراريينعمالة: طنجة - أصيلأكووارت 19 06/09/17إلتحاق بالزوجلطيفة  الخراز 15232F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

102/09/14عمالة: طنجة - أصيلأحمد بلفريجعمالة: طنجة - أصيلرابعة العدوية 18 06/09/17إلتحاق بالزوجغزلن فس 20596L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

624/02/17عمالة: طنجة - أصيلمولي يوسفعمالة: طنجة - أصيلأولد بوعيشة 18 06/09/17إلتحاق بالزوجصفاء بليماني 26331V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

908/02/17عمالة: طنجة - أصيلالخربعمالة: طنجة - أصيل   الزوة المركزية 18 06/09/17نادية البقالي 25176P الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

108/02/17عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة البتدائية الواحةعمالة: طنجة - أصيلأولد الرياحي 18 06/09/17إلتحاق بالزوجكوثر السايح 15179Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

708/02/17عمالة: طنجة - أصيلالخربعمالة: طنجة - أصيل   الزوة المركزية 18 06/09/17سهيلة الدراوي 25176P الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

508/02/17عمالة: طنجة - أصيلالنخيلعمالة: طنجة - أصيل   الزوة المركزية 18 06/09/17إلتحاق بالزوجكريمة البوسماكي 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

313/02/17عمالة: طنجة - أصيلالرويفعمالة: طنجة - أصيلأولد بوعيشة 18 06/09/17صفاء أطهار 15252Cمزدوجسبت الزينات

1013/02/17عمالة: طنجة - أصيلسيدي أحمد بن عجيبةعمالة: طنجة - أصيل   الزوة المركزية 18 06/09/17سامية الزياني 15175U الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

413/02/17عمالة: طنجة - أصيلسيدي أحمد بن عجيبةعمالة: طنجة - أصيلأولد بوعيشة 18 06/09/17سمية الحداد 15175U الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

124/02/17عمالة: طنجة - أصيلاشراقة السفلىعمالة: طنجة - أصيلابرييش 18 06/09/17إلتحاق بالزوجسناء منصف 24284Vمزدوجحجر النحل

108/03/17عمالة: طنجة - أصيلسيدي قاسمعمالة: طنجة - أصيلأحريق 18 06/09/17إلتحاق بالزوجلمياء جناح الفريحي 26908X)مزدوجكزناية )البلدية

102/03/17عمالة: طنجة - أصيل اجزنايةعمالة: طنجة - أصيلدار الشاوي 18 06/09/17إلتحاق بالزوجالبوحسيني  نجية 15217P)مزدوجكزناية )البلدية

106/04/17عمالة: طنجة - أصيل ابو بكر الصديقعمالة: طنجة - أصيلأكووارت 18 06/09/17إلتحاق بالزوجخلوف بشرى 25678K الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

103/04/17عمالة: طنجة - أصيلاشراقة السفلىعمالة: طنجة - أصيل   الزوة المركزية 18 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد السلم العبوبي 24284Vمزدوجحجر النحل

107/03/17عمالة: طنجة - أصيلسيدي قاسمعمالة: طنجة - أصيلالحد القديم 18 06/09/17إلتحاق بالزوجتورية ورحو 26908X)مزدوجكزناية )البلدية

802/09/14عمالة: طنجة - أصيلمولي يوسفعمالة: طنجة - أصيلأكووارت 17 04/09/18إلتحاق بالزوجسهام العمراني 26331V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

320/02/17عمالة: طنجة - أصيل الشهيد م الزرقطونيعمالة: طنجة - أصيلأحد الغربية 17 06/09/17إلتحاق بالزوجبقالي صفاء 15173S الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

215/02/17عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبعمالة: طنجة - أصيلدار الشاوي 17 06/09/17إلتحاق بالزوجوسيمة مرون 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

217/02/17عمالة: طنجة - أصيلالمام عليعمالة: طنجة - أصيلدار الشاوي 17 06/09/17إلتحاق بالزوجمروة خاشيعي 21180

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

101/01/17إقليم: القنيطرةارزيكاتعمالة: طنجة - أصيلعلل بن عبد ا 16 04/09/18م  العسري 11040Zمزدوجعرباوة

121/02/17عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة البتدائية الواحةعمالة: طنجة - أصيلأحد الغربية 16 06/09/17إلتحاق بالزوجصفاء اكسيسو 15179Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

112/10/17عمالة: طنجة - أصيليعقوب المنصور 2عمالة: طنجة - أصيلأكووارت 13 04/09/18إلتحاق بالزوجشويطاري بكري سميرة 26008U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

103/09/13عمالة: طنجة - أصيلإدريس الولعمالة: طنجة - أصيلالحسن الداخل 12 06/09/17إلتحاق بالزوجيسرى الغازي 15172R الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

103/09/12عمالة: طنجة - أصيل اجزنايةعمالة: طنجة - أصيلعمر بن الخطاب 11 04/09/18إلتحاق بالزوجحكيمة مصلحي 15217P)مزدوجكزناية )البلدية

104/09/18عمالة: طنجة - أصيل الشريف الدريسيعمالة: طنجة - أصيلالرويف 10 04/09/18إلتحاق بالزوجعباسي نوال 15192M)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

204/09/18عمالة: طنجة - أصيلالسمارةعمالة: طنجة - أصيل   الزوة المركزية 9 04/09/18إلتحاق بالزوجاسماء الفارض 26909Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

104/09/18عمالة: طنجة - أصيلالبركةعمالة: طنجة - أصيلالرويف 9 04/09/18إلتحاق بالزوجأيوب هاجر 26375T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

104/09/18عمالة: طنجة - أصيلالمتنبيعمالة: طنجة - أصيلأحريق 9 04/09/18إلتحاق بالزوجاليزغي انيسة 26571F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

104/09/18عمالة: طنجة - أصيل البصيريعمالة: طنجة - أصيلالحد القديم 9 04/09/18إلتحاق بالزوجلبنى ططي 18316H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

904/09/18عمالة: طنجة - أصيلأحمد بلفريجعمالة: طنجة - أصيلاشراقة السفلى 9 04/09/18إلتحاق بالزوجوالنابي فدوى 20596L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

804/09/18عمالة: طنجة - أصيلالسمارةعمالة: طنجة - أصيلالحد القديم 9 04/09/18إلتحاق بالزوجوفاء التدلوي 26909Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

331/08/18عمالة: طنجة - أصيلالشريف م امزيانعمالة: طنجة - أصيلأولد عنتر 9 04/09/18إلتحاق بالزوجنادين بديدي 15176V الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/18عمالة: طنجة - أصيلسيدي بوعراقيةعمالة: طنجة - أصيلالرويف 9 04/09/18إلتحاق بالزوجالفرون حسناء 15202Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

104/09/18عمالة: طنجة - أصيلالخيرعمالة: طنجة - أصيلالرويف 9 04/09/18إلتحاق بالزوجأعتو مريم 21700L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

104/09/18عمالة: طنجة - أصيلالسمارةعمالة: طنجة - أصيلالحد القديم 9 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة البطيوي 26909Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

504/09/18عمالة: طنجة - أصيل الفتحعمالة: طنجة - أصيلالرويف 9 04/09/18إلتحاق بالزوجحليمة عديلي 20083D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

317/08/18عمالة: طنجة - أصيل عبد الكريم الخطيبعمالة: طنجة - أصيلالبريدية 9 04/09/18إلتحاق بالزوجخديجة الصروخ 21699K)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

404/09/18عمالة: طنجة - أصيلسيدي قاسمعمالة: طنجة - أصيلابرييش 8 04/09/18إلتحاق بالزوجنجوى غنامي 26908X)مزدوجكزناية )البلدية

304/09/18عمالة: طنجة - أصيل العيونعمالة: طنجة - أصيلالرويف 8 04/09/18إلتحاق بالزوجالمرابط سناء 19969E الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

504/09/18عمالة: طنجة - أصيل الفتحعمالة: طنجة - أصيلابرييش 8 04/09/18إلتحاق بالزوجالدوشي تويبة 20083D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

104/09/18عمالة: طنجة - أصيلالسمارةعمالة: طنجة - أصيلالرويف 8 04/09/18إلتحاق بالزوجزليخة الغزاوي 26909Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

104/09/18عمالة: طنجة - أصيل ابو بكر الصديقعمالة: طنجة - أصيلأحريق 8 04/09/18إلتحاق بالزوجحياة تنافعت 25678K الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

204/09/18عمالة: طنجة - أصيلإدريس الولعمالة: طنجة - أصيلأحريق 8 04/09/18إلتحاق بالزوجحنان الكاملي 15172R الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/18عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة البتدائية الواحةعمالة: طنجة - أصيلدار الشاوي 8 04/09/18إلتحاق بالزوجمرون الوهابي خديجة 15179Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

704/09/18عمالة: طنجة - أصيلالسمارةعمالة: طنجة - أصيلالحد القديم 8 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة ناصري 26909Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

101/09/18عمالة: طنجة - أصيلإدريس الولعمالة: طنجة - أصيلالحد القديم 8 04/09/18إلتحاق بالزوجبوشرى الفتوح 15172R الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/18عمالة: طنجة - أصيلالديموسعمالة: طنجة - أصيلالرويف 8 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم صالح 15289Tمزدوجالعوامة

104/09/18عمالة: طنجة - أصيلالوحدةعمالة: طنجة - أصيلأحريق 8 04/09/18إلتحاق بالزوجسعيدة مشطاط 26181G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

904/09/18عمالة: طنجة - أصيلالمام البخاريعمالة: طنجة - أصيلأحريق 8 04/09/18إلتحاق بالزوجسمية الوردي 15194P)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

317/08/18عمالة: طنجة - أصيلالمتنبيعمالة: طنجة - أصيلالبريدية 8 04/09/18إلتحاق بالزوجزبيدة الصروخ 26571F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

1001/01/17إقليم: الناضورمجموعة مدارس الجزيرةعمالة: طنجة - أصيلأولد الرياحي 7 04/09/18خالد المختاري 12378Dمزدوجبوعرك

104/09/18إقليم: فحص - انجرةم/م امليش البتدائيةعمالة: طنجة - أصيل   الزوة المركزية 7 04/09/18إلتحاق بالزوجهاجر القزدار 15311Sمزدوجالقصر الصغير

104/09/18إقليم: تطوانم.م جبل الحبيبعمالة: طنجة - أصيل   الزوة المركزية 7 نعمفتيحة ستيتو 04/09/18 05489Rمزدوججبل لحبيب

104/09/18عمالة: طنجة - أصيلالمام عليعمالة: طنجة - أصيلبوكدور 7 04/09/18إلتحاق بالزوجبوغير لبنى 21180

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

204/09/18عمالة: طنجة - أصيل الشهيد م الزرقطونيعمالة: طنجة - أصيلالرويف 7 04/09/18إلتحاق بالزوجلطيفة الحجي 15173S الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

304/09/18عمالة: طنجة - أصيل العيونعمالة: طنجة - أصيلالرويف 7 04/09/18إلتحاق بالزوجخباشي هند 19969E الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

604/09/18عمالة: طنجة - أصيل الفتحعمالة: طنجة - أصيلالرويف 7 04/09/18إلتحاق بالزوجالركلوي سارة 20083D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

804/09/18عمالة: طنجة - أصيلابرييشعمالة: طنجة - أصيلأولد الرياحي 7 نعممريم الميموني 04/09/18 15256Gمزدوجأقواس برييش

104/09/18عمالة: طنجة - أصيلأولد الرياحيعمالة: طنجة - أصيلابرييش 7 نعمم أمين الدريسي 04/09/18 15282Kمزدوجسيدي اليمني

904/09/18عمالة: طنجة - أصيل الداخلةعمالة: طنجة - أصيلخندق سنان 7 04/09/18إلتحاق بالزوجإيمان خطابي 15184D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

904/09/18عمالة: طنجة - أصيلالنخيلعمالة: طنجة - أصيلالرويف 7 04/09/18إلتحاق بالزوجالغياني سليمة 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

104/09/18عمالة: طنجة - أصيلالبركةعمالة: طنجة - أصيلأحريق 7 04/09/18إلتحاق بالزوجملياني بوشرى 26375T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

104/09/18عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبعمالة: طنجة - أصيلأحريق 7 04/09/18إلتحاق بالزوجهاجر حمداوي 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: المضيق - مدرسة خديجة أم المؤمنينعمالة: طنجة - أصيلالكندي

الفنيدق
404/09/02 6 نعمرشيد بوبكراوي 04/09/18 05438K)مزدوجالفنيدق )البلدية

104/09/18عمالة: طنجة - أصيلالرشادعمالة: طنجة - أصيلدار الشاوي 6 04/09/18إلتحاق بالزوجفاضيل سميرة 15180Z الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

204/09/18عمالة: طنجة - أصيل أبو بكر اللمتونيعمالة: طنجة - أصيلدار الشاوي 6 04/09/18إلتحاق بالزوجسعودي يوسرة 15193N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

216/09/97إقليم: تطوانمدرسة 9 أبريلإقليم: تطوانم.م الزينات 161 16/09/97أقدمية 16 سنةلبتابت حورية 05417M)مزدوجتطوان )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

316/09/95إقليم: تطوانمدرسة تمودةإقليم: تطوانم.م بني حرشان 149 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد الصمد الرواس 05435G)مزدوجتطوان )البلدية

516/09/96إقليم: تطوانم.م إدريس الثانيإقليم: تطوانم.م صلح الدين اليوبي 147 06/09/01أقدمية 16 سنةالجيللي بن فارس 05526F)مزدوجتطوان )البلدية

1013/09/02إقليم: تطوانم.م المنفلوطيإقليم: تطوانم.م تغزوت 125 05/09/03إلتحاق بالزوجةيونس الخراز 05436H)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة لسان الدين بن إقليم: تطوانمدرسة م الحلوي

الخطيب

117/09/90إقليم: تطوان 114 نعمأقدمية 16 سنةفريدة الفزاري 16/09/99 05385C)مزدوجتطوان )البلدية

117/09/84إقليم: تطوانمدرسة إدريس الولإقليم: تطوانمدرسة فاطمة الفهرية 88 نعمناس حمان عبد العزيز 06/09/17 25430R)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة م عبد الكريم إقليم: تطوانمدرسة الفقيه العربي اللوه

الخطابي

116/09/97إقليم: تطوان 84 نعممصطفى لعشير 06/09/17 05413H)مزدوجتطوان )البلدية

1015/09/05إقليم: تطوانم.م دار اعللوإقليم: تطوانم.م بغاغزة 72 05/09/11إلتحاق بالزوجةم الصيد 05619Gمزدوجازل

205/09/03إقليم: تطوانمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: تطوانمدرسة إدريس الول 64 نعمالزهرة إبزغوطن 26/09/17 25747K)مزدوجتطوان )البلدية

605/09/11عمالة: مكناسزوالةإقليم: تطوانم.م إبراقن 57 03/09/13محسن اهريتان 03906Vمزدوجمهاية

مدرسة م عبد الكريم إقليم: تطوانمدرسة الفقيه العربي اللوه

الخطابي

116/09/99إقليم: تطوان 56 نعملمياء هيدور 02/09/16 05413H)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة م عبد الكريم 

الخطابي

116/09/94إقليم: تطوانمدرسة الفقيه العربي اللوهإقليم: تطوان 52 نعمم أوعريب 06/09/17 20406E)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة عبد ا الشفشاونيإقليم: تطوانمدرسة سيدي علي بركة

الفنيدق
116/09/97 52 نعمم بحيري 06/09/17 24842B)مزدوجالمضيق )البلدية

1004/09/12إقليم: تطوانمدرسة الحمراء - الرينفيإقليم: تطوانم.م إدمامن السفلى 51 04/09/12أخريف شيماء 05561Uمزدوجالحمراء

117/09/04إقليم: فحص - انجرةمدرسة بني واسين البتدائيةإقليم: تطوانم.م دار اعللو 50 16/10/18إلتحاق بالزوجةتليدي م 21702Nمزدوجالبحراويين

مدرسة لسان الدين بن 

الخطيب

116/09/95إقليم: تطوانمدرسة م الحلويإقليم: تطوان 48 نعمالفزازي سعيد 04/09/18 19964Z)مزدوجتطوان )البلدية

104/09/02عمالة: طنجة - أصيلالبركةإقليم: تطوانم.م أحمد بن جلون 48 16/09/15هشام بوزيدي 26375T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

102/09/09إقليم: الرحامنةالنواجي المركزيةإقليم: تطوانم.م المورد 46 02/09/14إلتحاق بالزوجامينة تعزبيت 09101Sمزدوجالجبيلت

116/09/96إقليم: شفشاونمدرسة الشيخ م بن عيادإقليم: تطوانم.م أبو القاسم الشابي 44 نعمعبد السلم حمامو 04/09/17 06003Z)مزدوجشفشاون )البلدية

115



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

1004/09/12إقليم: تطوانم.م الدشريينإقليم: تطوانم.م تمرابط 44 04/09/14إلتحاق بالزوجالجوهري أمال 05527Gمزدوجصدينة

705/09/11إقليم: تطوانم.م الدشريينإقليم: تطوانم.م ثلثاء بني يدر 42 02/09/14إلتحاق بالزوجالعبودي مريم 05527Gمزدوجصدينة

605/09/11إقليم: تطوانم.م بونزالإقليم: تطوانم.م بني احمايد 41 02/09/14إلتحاق بالزوجةعثمان معطي 05480Fمزدوجسوق القديم

1004/09/12إقليم: تطوانم.م الدشريينإقليم: تطوانم.م هباطة 41 02/09/14إلتحاق بالزوجبشرى بوغداد 05527Gمزدوجصدينة

305/09/11إقليم: تطوانم.م الموردإقليم: تطوانم.م دار الغازي 39 02/09/16إلتحاق بالزوجةالمرابط يوسف 05484Kمزدوجسوق القديم

904/09/12إقليم: تطوانمدرسة الحمراء - الرينفيإقليم: تطوانم.م الدشر لحمر 38 02/09/16إلتحاق بالزوجسلوى العافية 05561Uمزدوجالحمراء

مدرسة م عبد الكريم 

الخطابي

502/09/10إقليم: تطوانمدرسة الفقيه العربي اللوهإقليم: تطوان 36 نعمحفيظة أمثيو 06/09/17 20406E)مزدوجتطوان )البلدية

مجموعة مدارس جمال الدين إقليم: تطوانمدرسة ابن الرومي

الفغاني

702/09/10إقليم: الناضور 32 04/09/18عبد الله ضرضوري 12435R)مزدوجبني انصار )البلدية

مجموعة مدارس جمال الدين إقليم: تطوانمدرسة ابن الرومي

الفغاني

704/09/12إقليم: الناضور 32 06/09/17سكينة العوام 12435R)مزدوجبني انصار )البلدية

502/09/16عمالة: طنجة - أصيلالنماءإقليم: تطوانم.م عين مولتهم 31 01/01/17كوثر عبدون 26573H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

502/09/16إقليم: فحص - انجرةم/م أنوينويش البتدائيةإقليم: تطوانم.م إهلل 31 01/01/17خميس رباب 15297Bمزدوجالبحراويين

302/09/16عمالة: طنجة - أصيلعبد ا بن الصديقإقليم: تطوانم.م اشروظة 31 02/09/16نعماء   الوهابي 15296A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: المضيق - مدرسة العهد الجديدإقليم: تطوانمدرسة ابن خلدون

الفنيدق
304/09/02 28 نعمأسماء اليوسفي 06/09/17 24051S)مزدوجمرتيل )البلدية

مدرسة المام أبو الحسن 

الشاذلي

عمالة: المضيق - مدرسة سيدي أحمد الرهونيإقليم: تطوان

الفنيدق
102/09/10 28 نعمإلتحاق بالزوجنجلء بنحمد 06/09/17 05420R)مزدوجمرتيل )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة عبد ا إبراهيمإقليم: تطوانمدرسة سيدي احمد البقال

الفنيدق
402/09/14 28 نعملل صوفية امي 28/08/17 05620H)مزدوجمرتيل )البلدية

902/09/15إقليم: تطوانم.م الدشريينإقليم: تطوانم.م بني موسى 28 02/09/15إلتحاق بالزوجخديجة أغصاي 05527Gمزدوجصدينة

422/02/17إقليم: تطوانم.م الدشريينإقليم: تطوانم.م يعقوبش 25 23/02/17إلتحاق بالزوجالحساني التائب كريمة 05527Gمزدوجصدينة

311/09/00إقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزيةإقليم: تطوانم.م أزل 24 06/09/17زهير امرشيش 07731Cمزدوجفضالت
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات  - المرابطينإقليم: تطوانمدرسة الحمراء - الرينفي

تمارة
305/09/11 24 06/09/17إلتحاق بالزوجشيماء المين 18420

W

مزدوجالصخيرات )البلدية(

804/09/12عمالة: طنجة - أصيلالمام عليإقليم: تطوانم.م عين لحصن 24 04/09/17جواد أبركان 21180

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

304/09/12إقليم: تطوانم.م بوريانإقليم: تطوانم.م هباطة 24 06/09/17إلتحاق بالزوجةبنعياد زهيز 05446Uمزدوجعين لحصن

410/02/17إقليم: تطوانم.م الدشريينإقليم: تطوانم.م يعقوبش 24 10/02/17إلتحاق بالزوجنرجيس بوراس 05527Gمزدوجصدينة

227/09/17عمالة: طنجة - أصيلسيدي أحمد بن عجيبةإقليم: تطوانم,م الجامع الكبير 24 28/09/17زكدان رباب 15175U الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

910/02/17إقليم: تطوانم.م بوريانإقليم: تطوانم.م يعقوبش 23 10/02/17إلتحاق بالزوجسمية الخطابي 05446Uمزدوجعين لحصن

810/02/17إقليم: تطوانم.م تمرابطإقليم: تطوانم.م بني موسى 23 13/03/17إلتحاق بالزوجوفاء اليوسفي 05646Lمزدوجزاوية سيدي قاسم

1014/02/17إقليم: تطوانم.م عين لحصنإقليم: تطوانم.م جبل الحبيب 23 14/02/17إلتحاق بالزوجأسية الدريسي البركاني 05444Sمزدوجعين لحصن

1002/03/17إقليم: تطوانم.م بني حرشانإقليم: تطوانم.م بني موسى 23 02/03/17إلتحاق بالزوجابتسام ابن عبدالكريم 05495Xمزدوجبني حرشن

1019/04/17إقليم: تطوانم.م بوريانإقليم: تطوانم.م خزان لو 23 19/04/17إلتحاق بالزوجحنان بوكداوة 05446Uمزدوجعين لحصن

عمالة: المضيق - مدرسة رياض الجامعيإقليم: تطوانمدرسة ابن الثير

الفنيدق
317/09/84 22 نعمبادو أحمد 06/09/17 26738M)مزدوجمرتيل )البلدية

المدرسة الجماعاتية القاضي إقليم: تطوانم.م واد الليل

عياض البتدائية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
103/09/13 22 نعمفاطمة الزهراء الدحماني 06/09/17 05541Xمزدوجبليونش

1013/02/17إقليم: تطوانم.م بني حرشانإقليم: تطوانم.م جبل الحبيب 22 13/02/17إلتحاق بالزوجليلى الخلوف 05495Xمزدوجبني حرشن

1001/01/17إقليم: تطوانم.م بني موسىإقليم: تطوانم.م إهلل 21 01/01/17إلتحاق بالزوجإيمان لمكينسي 05566Zمزدوجالحمراء

215/02/17إقليم: تطوانم.م تازروتإقليم: تطوانم.م يعقوبش 21 15/02/17إلتحاق بالزوجسهيلة أولد مسعود 05602Nمزدوجابغاغزة

1010/02/17إقليم: تطوانمدرسة الحمراء - الرينفيإقليم: تطوانم.م الزينات 21 22/02/17إلتحاق بالزوجبشرى علوي 05561Uمزدوجالحمراء

201/01/17إقليم: تطوانم.م الموردإقليم: تطوانم.م فج الريح 21 01/01/17إلتحاق بالزوجامنة أحرات 05484Kمزدوجسوق القديم

302/09/14إقليم: تطوانمدرسة ابن الروميإقليم: تطوانم.م الحدادين 20 06/09/17إلتحاق بالزوجغزلن الهيدوفي 05636Aمزدوجبني سعيد
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

704/09/18إقليم: تطوانم.م الصبابإقليم: تطوانم.م تاقة عامر 17 04/09/18فدوى ادريسي 05594Eمزدوجبني يدر

704/09/18إقليم: تطوانم.م يعقوبشإقليم: تطوانم.م بني احمايد 17 04/09/18منى حليم 05503Fمزدوجبني حرشن

804/09/18إقليم: تطوانم.م العليقإقليم: تطوانم.م تاقة عامر 17 04/09/18عياد اليدري فاطمة 05498Aمزدوجبني حرشن

1013/10/17إقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائيةإقليم: تطوانم.م حسان بن ثابت 16 13/10/17إلتحاق بالزوجاسماء شلقي 05453Bمزدوجاجوامعة

1102/09/14عمالة: طنجة - أصيل   الزوة المركزيةإقليم: تطوانم.م جبل الحبيب 14 نعمم رضا الشراط 06/09/17 15245Vمزدوجالمنزلة

102/09/15إقليم: شفشاونم/م اسوكاإقليم: تطوانم.م امسا 13 04/09/18عبدالواحد مصلوحي 06270Pمزدوجبني منصور

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةإقليم: تطوانم.م جبل الحبيب

الفنيدق
304/09/18 13 04/09/18إلتحاق بالزوجالعيساوي وفاء 20407F)مزدوجالفنيدق )البلدية

216/09/94إقليم: تطوانمدرسة ابن خلدونإقليم: تطوانمدرسة 18نوفمبر 12 نعمعلي الزغريوي 06/09/17 05398S)مزدوجتطوان )البلدية

1004/09/18إقليم: تطوانم.م بطارةإقليم: تطوانم.م افرطن 10 04/09/18إلتحاق بالزوجحنان اعبود 05563

W

مزدوجالحمراء

804/09/18إقليم: تطوانم.م بني حرشانإقليم: تطوانم.م صلح الدين اليوبي 9 04/09/18إلتحاق بالزوجحنان عبريزة 05495Xمزدوجبني حرشن

804/09/18إقليم: تطوانم.م فج الريحإقليم: تطوانم.م الزاوية 7 04/09/18رجاء اباحساين 05597Hمزدوجابغاغزة

104/09/18إقليم: تطوانم.م فج الريحإقليم: تطوانم.م تزغارن 7 04/09/18م ابن حميدان 05597Hمزدوجابغاغزة

804/09/18إقليم: تطوانم.م عين سنادإقليم: تطوانم.م لشياخ 7 04/09/18سارة الدوركي 05501Dمزدوجبني حرشن

104/09/18إقليم: تطوانم.م إهللإقليم: تطوانم.م الزاوية 7 04/09/18العرايشي أسماء 05572Fمزدوجالواد

1004/09/18إقليم: تطوانم.م العليقإقليم: تطوانم,م بني ليث 7 04/09/18فاطمة الزهرة الغمري 05498Aمزدوجبني حرشن

804/09/18إقليم: تطوانم.م تاقة عامرإقليم: تطوانم.م تاملوت 7 04/09/18بن موسى م رشيد 19947Fمزدوجبني يدر

704/09/18إقليم: تطوانم.م فج الريحإقليم: تطوانم.م تاملوت 7 04/09/18حمزة بوجنة 05597Hمزدوجابغاغزة

704/09/18إقليم: تطوانم.م بني حرشانإقليم: تطوانم.م حسان بن ثابت 7 04/09/18إلتحاق بالزوجبوزيد هناء 05495Xمزدوجبني حرشن
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

704/09/18إقليم: تطوانم.م بغاغزةإقليم: تطوانم.م تاملوت 7 15/10/18بويمعاردن عثمان 05596Gمزدوجابغاغزة

904/09/18إقليم: تطوانم.م صلح الدين اليوبيإقليم: تطوانم.م جبل الحبيب 7 نعمخلود حتاش 04/09/18 05628Sمزدوجزينات

504/09/18إقليم: تطوانمدرسة الحمراء - الرينفيإقليم: تطوانم.م اشروظة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجليلى حيون 05561Uمزدوجالحمراء

204/09/18إقليم: تطوانم.م جبل الحبيبإقليم: تطوانم.م صلح الدين اليوبي 7 نعمرحمة عيسى 04/09/18 05489Rمزدوججبل لحبيب

304/09/18إقليم: تطوانم.م عين سنادإقليم: تطوانم.م الزاوية 7 04/09/18عيسى يسرى 05501Dمزدوجبني حرشن

1004/09/18إقليم: تطوانم.م اوراغنإقليم: تطوانم.م افرطن 7 04/09/18خولة محراش 05553Kمزدوجبني ليت

104/09/18عمالة: طنجة - أصيلالمنارإقليم: تطوانم.م فج الريح 7 04/09/18إلتحاق بالزوجغالية مدغري علوي 26906V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

804/09/18إقليم: تطوانم.م عين سنادإقليم: تطوانم.م تاملوت 7 04/09/18مرون م 05501Dمزدوجبني حرشن

604/09/18إقليم: تطوانم.م  إفرطن - توغناتنإقليم: تطوانم.م تاملوت 7 04/09/18نظير عبد ا 24432Fمزدوجأولد علي منصور

716/09/85إقليم: تطوانمدرسة ام عزيمانعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة أنوال 183 16/09/93أقدمية 16 سنةم سالم 19962X)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة الخوارزميعمالة: المضيق - الفنيدقم.م عين لين

الفنيدق
1016/09/96 145 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد الله البنكي 18721Y)مزدوجالمضيق )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة أبي بكر الصديقعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة ابن باجة

الفنيدق
216/09/91 124 04/09/02أقدمية 16 سنةأحمد المرابط 25432T)مزدوجالمضيق )البلدية

416/09/85إقليم: تطوانمدرسة ابن الثيرعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة عبد ا إبراهيم 94 نعمأقدمية 12 سنةادريس المرابطي 07/09/05 05389G)مزدوجتطوان )البلدية

420/09/02إقليم: تطوانمدرسة 18نوفمبرعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة العهد الجديد 67 نعمإلتحاق بالزوجخطابري سعاد 05/09/11 05396P)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة عمر بن الخطابعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة سيدي أحمد بنعجيبة

الفنيدق
316/09/97 64 نعمإلتحاق بالزوجغدى شمسي 04/09/12 05426X)مزدوجالمضيق )البلدية

222/09/90عمالة: مكناسم عيساوي مسطاسيعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة عمر بن الخطاب 56 نعمبوجمعة المسياح 02/09/16 03982C)مزدوجمكناس )البلدية

مدرسة المام أبو الحسن عمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة سيدي أحمد الرهوني

الشاذلي

116/09/98إقليم: تطوان 52 نعمالخراز أنس 06/09/17 05384B)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة عقبة بن نافععمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة خديجة أم المؤمنين

الفنيدق
116/09/99 52 نعمالهيشو م 06/09/17 05432D)مزدوجالفنيدق )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

115/09/05إقليم: تطوانمدرسة سيدي علي بركةعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة عبد ا الشفشاوني 46 نعمإنصاف يوسف 06/09/17 05403X)مزدوجتطوان )البلدية

102/09/10إقليم: الحاجبالصيعة 429عمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة أغطاس 32 نعمصوصي علوي يوسف 04/09/18 04129Mمزدوجاقدار

105/09/08إقليم: تطوانمدرسة سيدي احمد البقالعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة العهد الجديد 30 نعماخوماش م 06/09/17 05402

W

مزدوجتطوان )البلدية(

105/09/08إقليم: شفشاونمدرسة الشيخ م بن عيادعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة عقبة بن نافع 30 نعمابن علل سيدي خالد 06/09/17 06003Z)مزدوجشفشاون )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة سيدي أحمد بنعجيبةعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة أغطاس

الفنيدق
103/09/13 30 نعمإيمان الرباع 06/09/17 05428Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

المدرسة الجماعاتية القاضي 

عياض البتدائية

عمالة: المضيق - مدرسة عقبة بن نافععمالة: المضيق - الفنيدق

الفنيدق
202/09/15 29 02/09/15إلتحاق بالزوجفاطمة قيدي 05432D)مزدوجالفنيدق )البلدية

المدرسة البتدائية معركة عمالة: المضيق - الفنيدقم.م كدانة

الدشيرة

105/09/11إقليم: طانطان 22 04/09/18إلتحاق بالزوجنوال بقالي 15379R)مزدوجالوطية )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة العهد الجديدعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة رياض الجامعي

الفنيدق
204/09/12 22 نعمالبوعزاوي نجوى 06/09/17 24051S)مزدوجمرتيل )البلدية

المدرسة الجماعاتية القاضي 

عياض البتدائية

303/09/13إقليم: تطوانم.م واد الليلعمالة: المضيق - الفنيدق 17 نعمحياة بوعزيز 04/09/18 05513Sمزدوجملليين

801/01/17عمالة: طنجة - أصيل الفتحعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة أغطاس 10 04/09/18إلتحاق بالزوجهند العيوج 20083D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

02

216/09/85عمالة: وجدة - أنكادم. عائشة أم المؤمنينإقليم: بركانأولد  البالي 177 16/09/99أقدمية 16 سنةم الهاشمي 04253X)مزدوجوجدة )البلدية

216/09/86عمالة: وجدة - أنكادم. المام عليإقليم: بركانتجوين 173 30/10/00أقدمية 16 سنةم مير 04305D)مزدوجوجدة )البلدية

117/09/84عمالة: وجدة - أنكادم. المنصور الذهبيإقليم: بركانأبي العباس جراوي 171 28/11/99أقدمية 16 سنةراوي م 04310J)مزدوجوجدة )البلدية

117/09/84عمالة: وجدة - أنكادم. م الخامسإقليم: بركانابن الخطيب 169 16/09/99أقدمية 16 سنةعبدا دندان 04250U)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/85عمالة: وجدة - أنكادم. م لشهبإقليم: بركانالجولن 169 11/09/00أقدمية 16 سنةاموقران علي 25546S)مزدوجوجدة )البلدية

117/09/90إقليم: بركانالمام عليإقليم: بركانالجولن 167 25/10/99أقدمية 16 سنةالبكاي رزوكي 04417A)مزدوجبركان )البلدية

116/09/91عمالة: وجدة - أنكادم. القدسإقليم: بركانأولد  البالي 167 16/09/99أقدمية 16 سنةنورالدين مي 04300Y)مزدوجوجدة )البلدية

221/09/83إقليم: بركانالسلمإقليم: بركانمبارك البكاي لهبيل 162 18/09/96أقدمية 16 سنةم بنعلوي 18429F)مزدوجبركان )البلدية

216/09/86عمالة: وجدة - أنكادم. المام عليإقليم: بركانالمام البخاري 160 17/09/90أقدمية 16 سنةيحي بودشيش 04305D)مزدوجوجدة )البلدية

216/09/89عمالة: وجدة - أنكادم. وادي المخازنإقليم: بركانأولد بوبكر 159 16/09/99أقدمية 16 سنةم داودي 04265K)مزدوجوجدة )البلدية

117/09/90عمالة: وجدة - أنكادم. وادي المخازنإقليم: بركانبومية 159 02/09/15أقدمية 16 سنةتيقة عبد الحفيظ 04265K)مزدوجوجدة )البلدية

317/09/90عمالة: وجدة - أنكادم. أحمد مكوارإقليم: بركانتغاسروت 159 16/09/99أقدمية 16 سنةالمصطفى مجدوبي 04296U)مزدوجوجدة )البلدية

316/09/93عمالة: وجدة - أنكادم. المنتزه البلديإقليم: بركانابن جرير الطبري 159 16/09/99أقدمية 16 سنةخالد ميري 04257B)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/91إقليم: بركانالمام الشاطبيإقليم: بركانم عبده 159 04/01/02أقدمية 16 سنةالمسعودي م 20674

W

مزدوجبركان )البلدية(

216/09/91عمالة: وجدة - أنكادم. ابن حزمإقليم: بركانابن حزم 157 11/09/00أقدمية 16 سنةالحسن حوزي 04242K)مزدوجوجدة )البلدية

816/09/86عمالة: وجدة - أنكادم. أحمد الشرقاويإقليم: بركانأولد  البالي 153 06/09/00أقدمية 16 سنةارابح بنيعكوب 24691M)مزدوجوجدة )البلدية

216/09/87عمالة: وجدة - أنكادم. لل مريمإقليم: بركانأولد  البالي 153 06/09/00أقدمية 16 سنةبلقاسم بنغالم 04249T)مزدوجوجدة )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

217/09/90إقليم: بركانأولد  الباليإقليم: بركانالشرفاء 153 06/09/00أقدمية 16 سنةامي عبد ا 04483Xمزدوجاغبال

617/09/90عمالة: وجدة - أنكادم. الفارابيإقليم: بركانبني موسي 153 06/09/00أقدمية 16 سنةنعيمة موسى 04295T)مزدوجوجدة )البلدية

1016/09/99عمالة: وجدة - أنكادم. الوحدةإقليم: بركانم عبده 153 23/12/15أقدمية 16 سنةحامدي حماد 21523U)مزدوجوجدة )البلدية

314/09/00عمالة: وجدة - أنكادم. عبد ا الشفشاونيإقليم: بركانسعد بن عبادة 153 14/09/00أقدمية 16 سنةحنان الشايب 25552Y)مزدوجوجدة )البلدية

1014/09/00عمالة: وجدة - أنكادم. 11 ينايرإقليم: بركانالمدرسة الجماعاتية رسلن 153 02/09/16أقدمية 16 سنةخديجة برشان 22613D)مزدوجوجدة )البلدية

814/09/00عمالة: وجدة - أنكادم. عبد ا الشفشاونيإقليم: بركانزبد بن ثابت 153 14/09/00أقدمية 16 سنةفراجي محسن 25552Y)مزدوجوجدة )البلدية

715/09/00عمالة: وجدة - أنكادم. مصطفى سكيكرإقليم: بركانعمر بن عبد العزيز 153 16/09/00أقدمية 16 سنةايمان خروبي 04284F)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/92عمالة: وجدة - أنكادم. م عدليإقليم: بركانعين الزبدة 145 04/09/02أقدمية 16 سنةمصطفى مسعودي 26358Z)مزدوجوجدة )البلدية

816/09/93عمالة: وجدة - أنكادم/م اليرموك - المركزإقليم: بركانالشهداء 145 11/09/00أقدمية 16 سنةساعد م 04369Yمزدوجايسلي

116/09/94إقليم: بركانعبد الكريم الخطابيإقليم: بركانزبد بن ثابت 143 20/09/02أقدمية 16 سنةمعاش عبد الحفيظ 04418B)مزدوجبركان )البلدية

316/09/92إقليم: بركانالمسيرة الخضراءإقليم: بركانزبد بن ثابت 143 06/09/00أقدمية 16 سنةالشاوشي م 04421E)مزدوجبركان )البلدية

116/09/85عمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابتإقليم: بركانبني يزناسن 142 29/09/00أقدمية 16 سنةحساني بنعلي 04308G)مزدوجبني درار )البلدية

516/09/85عمالة: وجدة - أنكادم. ابن عذاريإقليم: بركانعبد الكريم الخطابي 142 25/09/96أقدمية 16 سنةحكيمة عبد الوهابي 04277Y)مزدوجوجدة )البلدية

916/09/94عمالة: وجدة - أنكادم. ياسر عرفاتإقليم: بركانحسان بن ثابت 141 03/09/02أقدمية 16 سنةخير ميمون 24965K)مزدوجوجدة )البلدية

1016/09/94عمالة: وجدة - أنكادم. أحمد شوقيإقليم: بركانالشهداء 141 04/09/02أقدمية 16 سنةفوزي لفدو 22615F)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/94عمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي موسى - المركزإقليم: بركانأحد 141 07/09/02أقدمية 16 سنةخليفة الحسين 04349Bمزدوجسيدي موسى المهاية

316/09/94إقليم: بركانعبد الكريم الخطابيإقليم: بركانتزاغين 141 04/09/02أقدمية 16 سنةأشرقي عبد العلي 04418B)مزدوجبركان )البلدية

616/09/94إقليم: بركانأسماء بنت أبي بكرإقليم: بركانالجولن 141 04/09/02أقدمية 16 سنةمصطفى فراجي 04414X)مزدوجبركان )البلدية
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1016/09/95عمالة: وجدة - أنكادم. ادريس الشرايبيإقليم: بركانم عبده 141 04/09/02أقدمية 16 سنةعلوي م 24966L)مزدوجوجدة )البلدية

م/م مصعب بن عمير - إقليم: بركانسعد بن عبادة

المركز

116/09/92عمالة: وجدة - أنكاد 141 04/09/02أقدمية 16 سنةمصطفى ملولي 04327Cمزدوجبني خالد

1016/09/92عمالة: وجدة - أنكادم. اليمامةإقليم: بركانالشرفاء 141 04/09/02أقدمية 16 سنةزكراري المصطفى 20649U)مزدوجوجدة )البلدية

1016/09/92عمالة: وجدة - أنكادمدرسة الضحىإقليم: بركانالشرفاء 141 04/09/02أقدمية 16 سنةرمضاني م 27157T)مزدوجوجدة )البلدية

1016/09/95إقليم: بركانالمام الغزاليإقليم: بركانأولد بوبكر 135 05/09/03أقدمية 16 سنةم يعقوبي 04416Z)مزدوجبركان )البلدية

م/م. محمود درويش - إقليم: بركانأحد

المركز

816/09/92عمالة: وجدة - أنكاد 135 05/09/03أقدمية 16 سنةالعثماني م 22614Eمزدوجايسلي

416/09/93إقليم: بركانابن هانئ الندلسيإقليم: بركانبني عطية 135 11/11/03أقدمية 16 سنةرابح نهاري 04415Y)مزدوجبركان )البلدية

216/09/93إقليم: بركانتكرورينإقليم: بركانحسان بن ثابت 133 05/09/03أقدمية 16 سنةرابحي عبد ا 04524S)مزدوجبركان )البلدية

416/09/89إقليم: بركانالسلمإقليم: بركانلهبيل 3 116 نعمأقدمية 16 سنةصديقي تركية 12/09/14 18429F)مزدوجبركان )البلدية

216/09/96إقليم: وادي الذهبمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: بركانابن جرير الطبري 113 11/10/05أقدمية 12 سنةهشام بوشيخي 23305F)مزدوجالداخلة )البلدية

116/09/92إقليم: بركانملويةإقليم: بركانسلمان الفارسي 110 نعمأقدمية 12 سنةبن الطيب يامنة 07/09/05 04425J)مزدوجبركان )البلدية

116/09/92إقليم: بركانبني موسيإقليم: بركانالمدرسة الجماعاتية رسلن 107 10/09/18عبد المالك كيساري 04555Aمزدوجسيدي بوهرية

316/09/93إقليم: بركانأولد  الباليإقليم: بركانالجوهرة الزرقاء 105 06/09/08م عامري 04483Xمزدوجاغبال

116/09/91إقليم: بركانعائشة بنت الشاطئإقليم: بركانالشريف الدريسي 102 نعمأقدمية 16 سنةبوزادة يمينة 04/09/02 25809C)مزدوجالسعيدية )البلدية

116/09/93إقليم: بركانتزاغينإقليم: بركانالجولن 101 09/09/16الجميل م 04530Yمزدوجزكزل

616/09/96إقليم: بركانجراوةإقليم: بركانسعد بن عبادة 81 12/09/12البكاي هيلمي 04525Tمزدوجفزوان

107/09/05إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدةإقليم: بركانجراوة 71 04/09/12إلتحاق بالزوجبودشيش أسماء 15397K)مزدوجقرية با م )البلدية

116/09/93إقليم: بركانادريس الثانيإقليم: بركانالكواكب 70 نعممزيان ميمون 06/09/17 04412V)مزدوجبركان )البلدية
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116/09/99إقليم: بركانم عبدهإقليم: بركان الخروبة 68 07/09/17وردة بوهرادة 04534Cمزدوجزكزل

116/09/97إقليم: بركانم عبدهإقليم: بركان الخروبة 66 05/09/17جمال اتسولي 04534Cمزدوجزكزل

117/09/84إقليم: بركانالشريف الدريسيإقليم: بركانعائشة بنت الشاطئ 62 نعمالعيد اكراش 04/09/12 04433T)مزدوجالسعيدية )البلدية

116/09/92إقليم: بركانلهبيل 3إقليم: بركانالسلم 60 نعمادريس عراج 02/09/15 26100U - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

م/م. محمود درويش - إقليم: بركانحسان بن ثابت

المركز

206/09/00عمالة: وجدة - أنكاد 58 02/09/14إلتحاق بالزوجةنور الدين لزعر 22614Eمزدوجايسلي

105/09/08إقليم: بركانالكواكبإقليم: بركانادريس الثاني 54 نعمعرام فاطمة 06/09/17 04419C)مزدوجبركان )البلدية

1005/09/03إقليم: بركانأولد  الباليإقليم: بركانسعد بن عبادة 53 12/09/12إلتحاق بالزوجبن بابا لمياء 04483Xمزدوجاغبال

202/09/09إقليم: بركانملويةإقليم: بركانابن حزم 53 03/09/13إلتحاق بالزوجإيمان درفوف 04425J)مزدوجبركان )البلدية

106/09/00إقليم: بركانمبارك البكاي لهبيلإقليم: بركانجعرة 46 06/09/17إلتحاق بالزوجةتوفيق الطبيبي 04440A - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

306/09/01عمالة: وجدة - أنكادم/م ابن كثير - المركزإقليم: بركانالبساتين 42 06/09/17إلتحاق بالزوجةسفيان  رحو 04331Gمزدوجبني خالد

مجموعة مدارس إدريس إقليم: بركانأم أيمن

الثاني

104/09/02إقليم: الناضور 42 06/09/17إكرام موح 12492Cمزدوجأولد ستوت

104/09/02إقليم: بركانسلمان الفارسيإقليم: بركانملوية 42 نعمرشيد زريوح 06/09/17 04410T)مزدوجبركان )البلدية

102/09/09إقليم: تاوريرتالمسيرة الخضراءإقليم: بركانابن جرير الطبري 42 02/09/15إلتحاق بالزوجدحماني سميحة 04445F)مزدوجتاوريرت )البلدية

706/09/01إقليم: الناضورمجموعة مدارس الصفصافإقليم: بركانالشهداء 41 04/09/18م رياض 12504Rمزدوجأولد ستوت

705/09/07عمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابتإقليم: بركانالشهداء 41 05/09/16إلتحاق بالزوجةم امين 04308G)مزدوجبني درار )البلدية

م/م تيولي المركز -مدرسة إقليم: بركانيوسف بن تاشفين

جماعاتية

1005/09/08إقليم: جرادة 36 10/09/18لمرابط اديب 04737Yمزدوجتيولي

مجموعة مدارس أبو القاسم إقليم: بركانعبد الرحمان بن عوف

الشابي

607/09/05إقليم: الناضور 34 10/09/18إلتحاق بالزوجحسنى عمري 12416Vمزدوجبني سيدال الجبل

106/09/06إقليم: بركانابن حزمإقليم: بركانبني عطية 31 04/09/18عبد الرحيم عزيز 04464Bمزدوجبوغريبة
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104/09/12إقليم: بركانجراوةإقليم: بركانحسان بن ثابت 30 16/09/16إلتحاق بالزوجسعادي حياة 04525Tمزدوجفزوان

626/01/17إقليم: جرادةم/م المل المركزإقليم: بركانبني عطية 30 26/01/17حياة اربيعي 04720Eمزدوجلعوينات

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: بركانبومية

موسى

716/05/17إقليم: الناضور 30 16/05/17البريمشي اسماء 12349X)مزدوجبني انصار )البلدية

م/م تيولي المركز -مدرسة إقليم: بركانأولد علي الشباب

جماعاتية

405/09/07إقليم: جرادة 29 04/09/18الدريسي م 04737Yمزدوجتيولي

1002/09/14إقليم: جرادةم/م المل المركزإقليم: بركانابن جرير الطبري 25 04/09/18سهلي رشيدة 04720Eمزدوجلعوينات

402/09/14إقليم: جرادةلمواطرإقليم: بركانابن جرير الطبري 25 04/09/18زوليخة سهلي 04718Cمزدوجلعوينات

202/09/09إقليم: بركانالجولنإقليم: بركانبرج واواللوت 24 04/09/18ياسين عمارة 04529Xمزدوجزكزل

1003/09/13عمالة: وجدة - أنكادم. عبد المومنإقليم: بركانالنور 22 نعمإلتحاق بالزوجةالنصاري زكرياء 06/09/17 04307F)مزدوجبني درار )البلدية

126/01/17إقليم: بركانالشريف الدريسيإقليم: بركانبني عطية 21 26/01/17إلتحاق بالزوجفاطمة عصمان 04433T)مزدوجالسعيدية )البلدية

126/01/17إقليم: بركانتكرورينإقليم: بركانبومية 21 26/01/17إلتحاق بالزوجلخضر غزلن 04524S)مزدوجبركان )البلدية

206/09/17إقليم: بركانلهبيل 3إقليم: بركاناولد يعقوب 18 06/09/17إلتحاق بالزوجحليمة شطو 26100U - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

1102/09/10إقليم: العرائشم/م أمزورة المركزيةإقليم: بركانأولد بوبكر 17 04/09/18بنيونس قضاض 05861Vمزدوجعياشة

106/09/17إقليم: بركانالملإقليم: بركانأولد علي الشباب 16 06/09/17إلتحاق بالزوجنورة تستاوت 04538G - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

110/11/17إقليم: بركانالسعادةإقليم: بركانأولد علي الشباب 16 10/11/17إلتحاق بالزوجادريسية  الفرح 04439Z - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

902/09/14إقليم: فجيجلقبابإقليم: بركانأولد علي الشباب 15 04/09/18إلتحاق بالزوجالهدراوي فائزة 23953Kمزدوجبني كيل

216/09/96إقليم: الخميساتعبد الرحمن الداخلإقليم: بركانسعد بن عبادة 9 04/09/18إلتحاق بالزوجةالزاوي اسماعيل 11306Nمزدوجالصفاصيف

116/09/86إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية البحتريإقليم: الدريوشم م  دار الكبداني 209 23/09/93أقدمية 16 سنةالحسن زرو 12340M)مزدوجالناضور )البلدية

116/09/94إقليم: الدريوشم. ابن رشدإقليم: الدريوشم م م السادس 159 16/09/00أقدمية 16 سنةعبد الوهاب الرابح 12336Hمزدوجدار الكبداني
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216/09/97عمالة: وجدة - أنكادم. أحمد مكوارإقليم: الدريوشم.م عين الزهراء 159 16/09/99أقدمية 16 سنةبلقاسم الناصري 04296U)مزدوجوجدة )البلدية

216/09/97عمالة: وجدة - أنكادم. المهدي المنجرةإقليم: الدريوشم/م لعسارة 155 06/09/00أقدمية 16 سنةحميتو م 25548U)مزدوجوجدة )البلدية

906/09/00عمالة: وجدة - أنكادم. الخنساءإقليم: الدريوشم م امحايست 149 06/09/01أقدمية 16 سنةاقشيبل عبدالمطلب 04270R)مزدوجوجدة )البلدية

906/09/00عمالة: وجدة - أنكادم. أحمد شوقيإقليم: الدريوشم.م طارق بن زياد 149 05/09/01أقدمية 16 سنةسليماني فؤاد 22615F)مزدوجوجدة )البلدية

م/م. محمود درويش - إقليم: الدريوشم المغرب العربي

المركز

216/09/97عمالة: وجدة - أنكاد 137 06/09/01أقدمية 16 سنةسمير موجان 22614Eمزدوجايسلي

116/09/97إقليم: الدريوشمدرسة الميرة لل خديجةإقليم: الدريوشم.م امزيلن 117 25/04/09سماري سعيد 27164A)مزدوجبن الطيب )البلدية

م/م تيولي المركز -مدرسة إقليم: الدريوشم م توونت

جماعاتية

505/09/08إقليم: جرادة 83 05/09/08بوزيان أمنة 04737Yمزدوجتيولي

805/09/08إقليم: بركانعمر بن عبد العزيزإقليم: الدريوشم م توونت 83 05/09/08فضلوي  خديجة 04500Rمزدوجمداغ

105/09/08إقليم: الدريوشم م م السادسإقليم: الدريوشم م خالد ابن الوليد 71 19/09/11بوزيد نعيمة 12335Gمزدوجدار الكبداني

602/09/10إقليم: بركانعين الزبدةإقليم: الدريوشم م أزلف 69 04/09/12احمد بشيري 04506Xمزدوجمداغ

804/09/12إقليم: بركانتغاسروتإقليم: الدريوشم م اولد امغار 61 04/09/12جابري نسرين 04558Dمزدوجتافوغالت

302/09/10إقليم: بركانم عبدهإقليم: الدريوشم. ابن الخطيب 56 02/09/14ادريس المسكين 04534Cمزدوجزكزل

803/09/13إقليم: صفروم/م تاغيت-المركزإقليم: الدريوشم.م اوشانن 53 03/09/13عزيزي سمية 02373Dمزدوجأولد امكودو

404/09/12إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الشريعةإقليم: الدريوشم م ابي حنيفة 51 19/09/16رناء عزي 12274R)مزدوجالناضور )البلدية

104/09/12إقليم: الدريوشم م سيدي علي العواديإقليم: الدريوشم م لعزيب سيدي شعايب 51 04/09/12سعيدة  صديقي 12632Eمزدوجبني مرغنين

902/09/14إقليم: بركانزبد بن ثابتإقليم: الدريوشم م ارميلة 45 02/09/14فطيمة ذهبي 04471Jمزدوجبوغريبة

702/09/14إقليم: بولماناسرارنإقليم: الدريوشم م النهضة 45 02/09/14فاطمة الزهراء الطيبي 07955

W

مزدوجالقصابي  ملوية

504/09/12إقليم: بركانتزاغينإقليم: الدريوشم. العهد الجديد 42 06/09/17كوثر مامون 04530Yمزدوجزكزل
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504/09/12إقليم: بركانتزاغينإقليم: الدريوشم.م بني عبدالسلم 39 02/09/16   يوسفي عبد الكريم 04530Yمزدوجزكزل

304/09/12إقليم: الدريوشم م المتنبيإقليم: الدريوشم الشهداء 39 02/09/14إلتحاق بالزوجحسناء زينبي 12668Uمزدوجامطالسة

602/09/15إقليم: الدريوشم. ابن الخطيبإقليم: الدريوشم/م لعسارة 38 02/09/15شيماء البياض 12328Z)مزدوجبن الطيب )البلدية

502/09/15إقليم: بركانتزاغينإقليم: الدريوشم.م ازرو 38 05/09/16حي سميرة 04530Yمزدوجزكزل

302/09/15إقليم: بركانسعد بن عبادةإقليم: الدريوشم.م عين الشفاء 38 02/09/15نعيمة مزوزي 04475Nمزدوجبوغريبة

202/09/15إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الندلسإقليم: الدريوشمجموعة مدارس اجطـي 38 02/09/15راجي لطيفة 12348

W

مزدوجبني انصار )البلدية(

802/09/14إقليم: الدريوشم.م ابن المعتزإقليم: الدريوشم م اولد امغار 35 02/09/16سمير كيبيت 12652Bمزدوجاتروكوت

602/09/10إقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية انوالإقليم: الدريوشم.م تالوين 33 02/09/16العلمي سميرة 04586Jمزدوجمشرع حمادي

702/09/16إقليم: بركانزبد بن ثابتإقليم: الدريوشم.م غالب ادريوش 31 11/09/17أعميري أحلم 04471Jمزدوجبوغريبة

1202/09/16إقليم: بركانأولد بوبكرإقليم: الدريوشم م توونت 31 02/09/16سميرة عبد لوي 04477Rمزدوجبوغريبة

702/09/16إقليم: بركانزبد بن ثابتإقليم: الدريوشم.م غالب ادريوش 31 11/09/17عيسوي أحمد 04471Jمزدوجبوغريبة

102/09/16إقليم: جرسيفالسويهلة المركزإقليم: الدريوشم.م لحرارشة 31 02/09/16بلقاسمي رجاء 16300Sمزدوجتادرت

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الدريوشم م بني بويعقوب

ام

1002/09/16إقليم: الناضور 31 02/09/16سميحة الحوزي 12303X)مزدوجبني انصار )البلدية

402/09/16إقليم: بولمانتاسةإقليم: الدريوشم م النهضة 31 02/09/16الخدير حليمة 08001

W

مزدوجالعرجان

1102/09/16إقليم: زاكورةم.م اوزدينإقليم: الدريوشم م تاغزوت 31 02/09/16بشرى الرضواني 13291

W

مزدوجتانسيفت

302/09/16إقليم: بركانأولد بوبكرإقليم: الدريوشم.م اولد ميمون 31 02/09/16فاطمة اغيريكن 04477Rمزدوجبوغريبة

1202/09/16إقليم: تاوريرتاجفيراتإقليم: الدريوشم.م بوغازي 31 02/09/16بشرى قادري 04572Uمزدوجمستكمر

1102/09/16إقليم: بركانأولد علي الشبابإقليم: الدريوشم.م بوغازي 31 02/09/16غزلن مهداوي 04512Dمزدوجشويحية
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902/09/16إقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية تنشرفيإقليم: الدريوشم م ابن النفيس 31 02/09/16نجاة مزيان 04603Cمزدوجتنشرفي

702/09/16إقليم: الناضورمجموعة مدارس الصفصافإقليم: الدريوشم.م لحرارشة 31 02/09/16الموساوي سلمى 12504Rمزدوجأولد ستوت

202/09/16إقليم: جرسيفغفولة المركزإقليم: الدريوشم.م لحرارشة 31 02/09/16سهلي نادية 16280Vمزدوجهوارة أولد رحو

1102/09/16إقليم: بركانأولد علي الشبابإقليم: الدريوشم.م بوغازي 31 02/09/16يشو نوال 04512Dمزدوجشويحية

المدرسة الجماعاتية أخشاب 

امغار

المدرسة الجماعاتية حلولة إقليم: الدريوش

كرونة

102/09/15إقليم: الدريوش 28 02/09/15سارة علوي 12643Sمزدوجتمسمان

المدرسة الجماعاتية عين 

الزهراء

502/09/14إقليم: الدريوشم. ابن الخطيبإقليم: الدريوش 26 19/09/16فريدة الحواتي 12328Z)مزدوجبن الطيب )البلدية

902/09/15إقليم: بركانالجولنإقليم: الدريوشم. ابن الخطيب 26 06/09/17يونس  طيفور 04529Xمزدوجزكزل

402/09/14إقليم: الدريوشم.م ابن المعتزإقليم: الدريوشم م لعزيب سيدي شعايب 25 02/09/16إلتحاق بالزوجةدودوح وكيل 12652Bمزدوجاتروكوت

306/09/17إقليم: الناضورمجموعة مدارس الصفصافإقليم: الدريوشم م امجاو 24 06/09/17    خالد البدوي 12504Rمزدوجأولد ستوت

806/09/17إقليم: الناضورمجموعة مدارس أولد داودإقليم: الدريوش م م تفرسيت 24 06/09/17مرزاق ايمان 12510Xمزدوجأولد داوود ازخانين

506/09/17إقليم: بركانابن جرير الطبريإقليم: الدريوشم م  دار الكبداني 24 06/09/17خالد زين الدين 04557Cمزدوجتافوغالت

1206/09/17إقليم: بركانأولد علي الشبابإقليم: الدريوشم م تاغزوت 24 06/09/17البكوري فايزة 04512Dمزدوجشويحية

106/09/17إقليم: الدريوشم الشهداءإقليم: الدريوشم م حجرة القضا 24 06/09/17مجيب الرحمان الوراكي 12584Cمزدوجاتصافت

106/09/17إقليم: الدريوشم م تمسمانإقليم: الدريوشم.م اوشانن 24 06/09/17عبد الرحمان يحيا 12635Hمزدوجتمسمان

مجموعة مدارس أولد إقليم: الدريوش م م تفرسيت

منصور

206/09/17إقليم: الناضور 24 06/09/17جرو وفاء 12495Fمزدوجأولد ستوت

مجموعة مدارس المام إقليم: الدريوش م م تفرسيت

الغزالي

406/09/17إقليم: الناضور 24 06/09/17اتباتيت  فتيحة 12432M)مزدوجبني انصار )البلدية

506/09/17إقليم: تاوريرتاجفيراتإقليم: الدريوش م م تفرسيت 24 06/09/17اخليفي نورالهدى 04572Uمزدوجمستكمر

106/09/17إقليم: الدريوشم. ابن رشدإقليم: الدريوشم م ارميلة 24 06/09/17أم السقيلي 12336Hمزدوجدار الكبداني
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506/09/17إقليم: الدريوشم. ابن هانئإقليم: الدريوشم م ارميلة 24 06/09/17بوجمعة المطهوري 12329A)مزدوجبن الطيب )البلدية

506/09/17إقليم: بركانابن جرير الطبريإقليم: الدريوشم م  دار الكبداني 24 06/09/17عبد اللطيف اعرابة 04557Cمزدوجتافوغالت

706/09/17إقليم: بركانحسان بن ثابتإقليم: الدريوشم م بورمانة 24 06/09/17لبنى غريسي 04508Zمزدوجشويحية

806/09/17إقليم: بركانحسان بن ثابتإقليم: الدريوشم م ابن الرومي 24 06/09/17خديجة الكرافس 04508Zمزدوجشويحية

1006/09/17إقليم: جرادةالزاويةإقليم: الدريوشم.م عين الزهراء 24 06/09/17خديجة عيادي 04731Sمزدوجكفايت

306/09/17إقليم: جرادةالزاويةإقليم: الدريوشم.م طارق بن زياد 24 06/09/17زوليخة زروال 04731Sمزدوجكفايت

906/09/17إقليم: الدريوشم.م موسى بن نصيرإقليم: الدريوشم م لعزيب سيدي شعايب 24 06/09/17عبد اللطيف امزيان 12332D)مزدوجميضار )البلدية

1006/09/17إقليم: جرادةالزاويةإقليم: الدريوشم م  دار الكبداني 24 06/09/17م اومشني 04731Sمزدوجكفايت

206/09/17إقليم: بركانتجوينإقليم: الدريوشم.م تازغين 24 06/09/17سعيد العزوزي 04547Sمزدوجرسلن

106/09/17إقليم: الدريوشم م تمسمانإقليم: الدريوشم.م تازغين 24 06/09/17جمال عزي 12635Hمزدوجتمسمان

706/09/17إقليم: بركانحسان بن ثابتإقليم: الدريوشم م المتنبي 24 06/09/17نجاة بلشقر 04508Zمزدوجشويحية

مدرسة اولد اغزيل إقليم: الدريوشم م إجرماواس

الجماعاتية

906/09/17إقليم: جرادة 24 06/09/17زروال نور الدين 04711Vمزدوجأولد غزييل

606/09/17إقليم: بركاناولد يعقوبإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق 24 06/09/17سعيد سارجان 04514Fمزدوجشويحية

206/09/17إقليم: جرسيفاولد احميد المركزإقليم: الدريوشم.م غالب ادريوش 24 06/09/17سعيد بو الزين 16314Gمزدوجلمريجة

مجموعة مدارس اولد إقليم: الدريوشم م ابي حنيفة

شعيب

302/10/17إقليم: الناضور 24 02/10/17ناهد العبادي 12365Pمزدوجبوعرك

502/09/16عمالة: فاسمولي علي الشريفإقليم: الدريوشم م تاغزوت 23 02/09/16إلتحاق بالزوجكوثر فوناس 02016R)مزدوججنان الورد )المقاطعة

204/09/12إقليم: الدريوشم.م امزيلنإقليم: الدريوشم. ابن هانئ 22 06/09/17فؤاد  أصوفي 12536Aمزدوجامهاجر

202/09/16إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الفيضإقليم: الدريوشم م 20 غشت 22 02/09/16إلتحاق بالزوجهند بنغادي 12280X)مزدوجالناضور )البلدية
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906/09/17إقليم: الناضورمجموعة مدارس لحويسيةإقليم: الدريوشم. الوفاء 22 06/09/17ياسمينة البوعيادي 12463

W

مزدوجبني وكيل اولد امحاند

مجموعة مدارس اولد إقليم: الدريوشم.م اوشانن

شعيب

104/09/12إقليم: الناضور 21 02/09/16بنعمر طارق 12365Pمزدوجبوعرك

م/م مصعب بن عمير - إقليم: الدريوشم.م اولد ميمون

المركز

502/09/16عمالة: وجدة - أنكاد 21 02/09/16إلتحاق بالزوجفاضمة كاضيض 04327Cمزدوجبني خالد

302/09/16إقليم: تاوريرت20 غشتإقليم: الدريوشم م تمسمان 21 02/09/16إلتحاق بالزوجنعيمة العوني 04450L)مزدوجتاوريرت )البلدية

م/م 3 مارس المركز- إقليم: الدريوشم.م بوغازي

مدرسة جماعاتية

102/09/16إقليم: جرادة 21 02/09/16إلتحاق بالزوجأسماء قلعي 04715Zمزدوجمريجة

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الدريوشم م ارميلة

عثمان

206/09/17إقليم: الناضور 17 06/09/17إلتحاق بالزوجالطويل سعيدة 21546U)مزدوجزايو )البلدية

المدرسة البتدائية ابن إقليم: الدريوشم.م لقلشة

زيدون

306/09/17إقليم: الناضور 17 06/09/17إلتحاق بالزوجةاشهبون كريم 12308C)مزدوجالعروي )البلدية

604/09/18إقليم: الدريوشم.م طارق بن زيادإقليم: الدريوشم م اجيو 17 04/09/18أحمد مزوزي 12331C)مزدوجميضار )البلدية

904/09/18إقليم: الدريوشم.م بوفرقوشإقليم: الدريوشم.م لحرارشة 17 04/09/18سومية بعلل 12658Hمزدوجامطالسة

104/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس الفوارسإقليم: الدريوشم.م تازغين 17 04/09/18عبد الحميد المرابطي 12506Tمزدوجأولد ستوت

104/09/18إقليم: الدريوشم.م بني يوسفإقليم: الدريوشم م 20 غشت 17 04/09/18عبد اللطيف المختاري 12571Nمزدوجتفرسيت

104/09/18إقليم: الدريوش م م تفرسيتإقليم: الدريوشم.م بني يوسف 17 04/09/18عبدالنبي صحيف 12569Lمزدوجتفرسيت

104/09/18إقليم: الدريوشم.م امزيلنإقليم: الدريوشم م سوق الحد 17 04/09/18عبيدة ناجي 12536Aمزدوجامهاجر

مجموعة مدارس أولد إقليم: الدريوشم م تاغزوت

منصور

104/09/18إقليم: الناضور 17 04/09/18المساوي غريبة 12495Fمزدوجأولد ستوت

204/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس بني شيكرإقليم: الدريوشم م توونت 17 04/09/18فدوى بوقدور 12388Pمزدوجبني شيكر

1204/09/18إقليم: بركاناولد يعقوبإقليم: الدريوشم م امجاو 17 04/09/18العتيكي  ليلى 04514Fمزدوجشويحية

304/09/18إقليم: الدريوشم.م طارق بن زيادإقليم: الدريوشم م اجيو 17 04/09/18م حدوي 12331C)مزدوجميضار )البلدية

604/09/18إقليم: الدريوشم.م طارق بن زيادإقليم: الدريوشم م اجيو 17 04/09/18المختاري ميمون 12331C)مزدوجميضار )البلدية
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الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

1204/09/18إقليم: بركانسعد بن عبادةإقليم: الدريوشم.م بوفرقوش 17 04/09/18نادية بنعبو 04475Nمزدوجبوغريبة

304/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس تيزطوطينإقليم: الدريوشم م امجاو 17 04/09/18مرزاق  نسرين 18769Aمزدوجتزطوطين

704/09/18إقليم: الدريوشم م أزلفإقليم: الدريوشم م النصر 17 04/09/18يوسف لغموشي 12581Zمزدوجازلف

المدرسة البتدائية الحي إقليم: الدريوشم.م لقلشة

الجديد

806/09/17إقليم: الناضور 16 06/09/17إلتحاق بالزوجالوكيلي فاطمة الزهرة 12311F)مزدوجالعروي )البلدية

106/09/17إقليم: الناضورمجموعة مدارس أولد داودإقليم: الدريوشم م م السادس 16 06/09/17إلتحاق بالزوجعلية اربيب 12510Xمزدوجأولد داوود ازخانين

906/09/17إقليم: جرادةم/م الفلح المركزإقليم: الدريوشم م المتنبي 16 06/09/17إلتحاق بالزوجنصيرة عرباوي 04717Bمزدوجلعوينات

المدرسة الجماعاتية عين 

الزهراء

104/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس تيزطوطينإقليم: الدريوش 16 04/09/18م العراقي 18769Aمزدوجتزطوطين

1120/11/17إقليم: بركانعمر بن عبد العزيزإقليم: الدريوشم م بورمانة 15 20/11/17إلتحاق بالزوجبشرى عامري 04500Rمزدوجمداغ

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةإقليم: الدريوشم.م ازرو

الفنيدق
1002/09/14 14 06/09/17إلتحاق بالزوجنجلء الدريسي 20407F)مزدوجالفنيدق )البلدية

702/09/15إقليم: الناضورمجموعة مدارس تيزطوطينإقليم: الدريوشم المغرب العربي 14 04/09/18مخلوفي عبدالمنعم 18769Aمزدوجتزطوطين

406/09/17إقليم: الناضورمجموعة مدارس الفوارسإقليم: الدريوشم.م تازغين 14 06/09/17سعيد البدوي 12506Tمزدوجأولد ستوت

506/09/17إقليم: الدريوش م م تفرسيتإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق 14 06/09/17عبد الصمد العكيوي 12569Lمزدوجتفرسيت

106/09/17إقليم: الدريوش م م تفرسيتإقليم: الدريوشم م توونت 14 06/09/17وليد محيو 12569Lمزدوجتفرسيت

المدرسة الجماعاتية حلولة إقليم: الدريوشم.م اوشانن

كرونة

206/09/17إقليم: الدريوش 14 06/09/17عبد الكريم الدرازي 12643Sمزدوجتمسمان

106/09/17إقليم: الدريوشم.م عين الشفاءإقليم: الدريوشم.م طارق بن زياد 14 06/09/17إلتحاق بالزوجة حسن البطيوي 12577Vمزدوجازلف

206/09/17إقليم: الناضورمجموعة مدارس عمر الخيامإقليم: الدريوشم.م تازغين 14 06/09/17م وابو 12427Gمزدوجبني سيدال لوطا

مجموعة مدارس جمال الدين إقليم: الدريوشم م سيدي علي العوادي

الفغاني

1006/09/17إقليم: الناضور 14 06/09/17أمين أمكاح 12435R)مزدوجبني انصار )البلدية

المدرسة الجماعاتية عين إقليم: الدريوشم.م اولد ميمون

الزهراء

606/09/17إقليم: الدريوش 14 06/09/17جمال لمعلم 26285Vمزدوجعين الزهرة
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الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

206/09/17إقليم: الدريوشم م توونتإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق 14 06/09/17م برواك 12722Cمزدوجأيت مايت

المدرسة الجماعاتية حلولة إقليم: الدريوشم.م انوال

كرونة

106/09/17إقليم: الدريوش 14 06/09/17أحمد الوهابي 12643Sمزدوجتمسمان

306/09/17إقليم: الدريوشم م حجرة القضاإقليم: الدريوشم م بني بويعقوب 14 06/09/17اسماعيل اسبدون 12586Eمزدوجاتصافت

206/09/17إقليم: الدريوشم م م السادسإقليم: الدريوشم م ارميلة 14 06/09/17طارق الدريسي 12335Gمزدوجدار الكبداني

906/09/17إقليم: الدريوش م م تفرسيتإقليم: الدريوشم م 20 غشت 14 06/09/17عبدالكريم البجدايني 12569Lمزدوجتفرسيت

مجموعة مدارس إقليم: الدريوشم م ابن الرومي

عبدالرحمان الداخل

1106/09/17إقليم: الناضور 14 06/09/17فؤاد الفتاحي 12403Fمزدوجبني شيكر

المدرسة الجماعاتية حلولة إقليم: الدريوشم م بني بويعقوب

كرونة

106/09/17إقليم: الدريوش 14 06/09/17عز الدين الوهابي 12643Sمزدوجتمسمان

806/09/17إقليم: الدريوشم م ابي حنيفةإقليم: الدريوشم م 20 غشت 14 06/09/17حسن أنوجي 12575Tمزدوجتفرسيت

706/09/17إقليم: الدريوشم م خالد ابن الوليدإقليم: الدريوشم.م تالوين 14 06/09/17زعكوري نعيمة 12558Zمزدوجافرني

106/09/17إقليم: الدريوشم م خالد ابن الوليدإقليم: الدريوشم م 20 غشت 14 06/09/17فؤاد طجة 12558Zمزدوجافرني

المدرسة الجماعاتية أخشاب إقليم: الدريوشمجموعة مدارس اجطـي

امغار

106/09/17إقليم: الدريوش 14 06/09/17الطلحاوي رضوان 26822Dمزدوجبودينار

مجموعة مدارس المام إقليم: الدريوشم.م موسى بن نصير

الطبري

706/09/17إقليم: الناضور 14 06/09/17إلتحاق بالزوجسومية العطار 12375Aمزدوجبوعرك

106/09/17إقليم: الدريوشم.م انوالإقليم: الدريوشم.م تالوين 14 06/09/17م الرائس 12532

W

مزدوجتليليت

706/09/17إقليم: الدريوشم م المتنبيإقليم: الدريوشم.م غالب ادريوش 14 06/09/17عبد الرحمان قندوسي 12668Uمزدوجامطالسة

206/09/17إقليم: الدريوشم م م السادسإقليم: الدريوشم م ارميلة 14 06/09/17م أزهاري 12335Gمزدوجدار الكبداني

المدرسة الجماعاتية حلولة 

كرونة

506/09/17إقليم: الدريوشم م ابي حنيفةإقليم: الدريوش 14 06/09/17اليحياوي حمزة 12575Tمزدوجتفرسيت

206/09/17إقليم: الدريوش م م تفرسيتإقليم: الدريوشم م إجرماواس 14 06/09/17م بولما 12569Lمزدوجتفرسيت

مجموعة مدارس جمال الدين إقليم: الدريوش م م تفرسيت

الفغاني

506/09/17إقليم: الناضور 14 06/09/17شرقاوي ماجدة 12435R)مزدوجبني انصار )البلدية
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

306/09/17إقليم: جرادةم/م سيدي داود المركزيةإقليم: الدريوشم م  دار الكبداني 14 06/09/17أمين اعمامو 04707Rمزدوجبني مطهر

206/09/17إقليم: الدريوشم.م بوفرقوشإقليم: الدريوشم.م تازغين 14 06/09/17احمد لوكيلي 12658Hمزدوجامطالسة

806/09/17إقليم: الدريوشم م أزلفإقليم: الدريوشم م اجيو 14 06/09/17عبد الحكيم اليعوتي 12581Zمزدوجازلف

206/09/17إقليم: الدريوشم م م السادسإقليم: الدريوشم م  دار الكبداني 14 06/09/17فدوى بلغربي 12335Gمزدوجدار الكبداني

506/09/17إقليم: الناضورمجموعة مدارس أولد حدوإقليم: الدريوشم.م اولد علي 14 06/09/17صايم بدر 12516D)مزدوجرأس الماء )البلدية

مجموعة مدارس جمال الدين إقليم: الدريوشم.م لقلشة

الفغاني

306/09/17إقليم: الناضور 14 06/09/17الفحصي كمال 12435R)مزدوجبني انصار )البلدية

706/09/17إقليم: جرادةم/م سيدي داود المركزيةإقليم: الدريوشم م ابي شعيب الدكالي 14 06/09/17نورالدين الجنفي 04707Rمزدوجبني مطهر

506/09/17إقليم: الناضورمجموعة مدارس الفوارسإقليم: الدريوشم م م السادس 14 06/09/17عبد الرحمان شديد 12506Tمزدوجأولد ستوت

مجموعة مدارس قرية إقليم: الدريوشم م امجاو

أركمان

206/09/17إقليم: الناضور 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةلكحل  الحسن 12470Dمزدوجاركمان

106/09/17إقليم: الدريوشم.م اوشاننإقليم: الدريوشم.م ايت عبدا 14 06/09/17م زعزع 12638Lمزدوجتمسمان

المدرسة الجماعاتية عين إقليم: الدريوشم.م اولد ميمون

الزهراء

606/09/17إقليم: الدريوش 14 06/09/17دنيا ادراع 26285Vمزدوجعين الزهرة

106/09/17إقليم: الناضورمجموعة مدارس بني شيكرإقليم: الدريوشم م م السادس 14 06/09/17م الشغنو 12388Pمزدوجبني شيكر

106/09/17إقليم: الدريوشم م ابي حنيفةإقليم: الدريوشم/م لعسارة 14 06/09/17  بنعيسى اشتاتو 12575Tمزدوجتفرسيت

606/09/17إقليم: الناضورمجموعة مدارس الحياننإقليم: الدريوشم م امجاو 14 06/09/17         طارق محمودي 12419Yمزدوجبني سيدال لوطا

806/09/17إقليم: الناضورمجموعة مدارس أولد حدوإقليم: الدريوشم.م تازغين 14 06/09/17طه عبد ا صلحاوي 12516D)مزدوجرأس الماء )البلدية

106/09/17إقليم: الدريوشم م ابن الروميإقليم: الدريوشم م ارميلة 14 06/09/17المختار البوحساني 12700Dمزدوجدار الكبداني

1306/09/17إقليم: جرادةم/م لبخاتا المركزإقليم: الدريوشم م إجرماواس 14 06/09/17عيسى فاتحي 04734Vمزدوجلبخاتة

306/09/17إقليم: الناضورمجموعة مدارس أولد حدوإقليم: الدريوشم.م موسى بن نصير 14 06/09/17مصطفى الرحاوي 12516D)مزدوجرأس الماء )البلدية
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الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

506/09/17إقليم: الدريوشم م ابي حنيفةإقليم: الدريوشم م ابن النفيس 14 06/09/17الياس كوتان 12575Tمزدوجتفرسيت

206/09/17إقليم: الدريوشم م ابي حنيفةإقليم: الدريوشم م ابن النفيس 14 06/09/17المختاري م 12575Tمزدوجتفرسيت

306/09/17إقليم: جرادةم/م لبخاتا المركزإقليم: الدريوشم الشهداء 12 06/09/17رشيد حمداوي 04734Vمزدوجلبخاتة

806/09/17إقليم: بركانلهبيل 3إقليم: الدريوشم الزيتون 12 06/09/17إلتحاق بالزوجالسعدية صداري 26100U - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

104/09/18إقليم: الدريوشم. العهد الجديدإقليم: الدريوشم.م امزيلن 10 04/09/18إلتحاق بالزوجةجواد بوزلماط 21545T)مزدوجبن الطيب )البلدية

204/09/18إقليم: بركانمبارك البكاي لهبيلإقليم: الدريوشم م امجاو 9 04/09/18إلتحاق بالزوجلمدغري امينة 04440A - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

904/09/18إقليم: بركانابن جرير الطبريإقليم: الدريوشمجموعة مدارس اجطـي 9 04/09/18إلتحاق بالزوجمليكة الماحي 04557Cمزدوجتافوغالت

804/09/18إقليم: الدريوشم/م لعسارةإقليم: الدريوشم م امجاو 7 04/09/18العبوضي  ابراهيم 12540Eمزدوجامهاجر

104/09/18إقليم: الدريوشم.م اوشاننإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق 7 04/09/18البغللي أحمد 12638Lمزدوجتمسمان

مجموعة مدارس قاسم إقليم: الدريوشم م إجرماواس

الزهير

504/09/18إقليم: الناضور 7 04/09/18المركعي اسماعيل 12496Gمزدوجأولد ستوت

304/09/18إقليم: الدريوشم.م لقلشةإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق 7 04/09/18الحسين العيطا 12664Pمزدوجامطالسة

1104/09/18إقليم: بركانحسان بن ثابتإقليم: الدريوشم م ابن طفيل 7 04/09/18إلتحاق بالزوجالضاوية فنطروس 04508Zمزدوجشويحية

1004/09/18إقليم: الدريوشم م تاغزوتإقليم: الدريوشم م 20 غشت 7 04/09/18امال كواح 12587Fمزدوجاتصافت

404/09/18إقليم: الدريوشم م اجيوإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق 7 04/09/18ام البوجدايني 12590Jمزدوجاتصافت

504/09/18إقليم: الدريوشم م تاغزوتإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق 7 04/09/18انوار البعزاتي 12587Fمزدوجاتصافت

604/09/18إقليم: الدريوشم الزيتونإقليم: الدريوشم م ابن طفيل 7 04/09/18إلتحاق بالزوجبشرى شنوف 12535Z)مزدوجبن الطيب )البلدية

204/09/18إقليم: الدريوشم.م تالوينإقليم: الدريوشم.م ازرو 7 04/09/18بلل مالو 12526Pمزدوجتليليت

104/09/18إقليم: الدريوشم.م تالوينإقليم: الدريوشم م إجرماواس 7 04/09/18خي جمال 12526Pمزدوجتليليت
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
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504/09/18إقليم: الدريوشم.م تازغينإقليم: الدريوشم.م اولد علي 7 04/09/18الشقر جوهرة 12703Gمزدوجتزاغين

1004/09/18إقليم: الدريوشم.م عين الزهراءإقليم: الدريوشم م ابن طفيل 7 04/09/18حسنة الوكيلي 12675Bمزدوجعين الزهرة

404/09/18إقليم: الدريوشم م اجيوإقليم: الدريوشم م تاغزوت 7 04/09/18العلوي حسين 12590Jمزدوجاتصافت

مجموعة مدارس مولي إقليم: الدريوشم م م السادس

علي الشريف

604/09/18إقليم: الناضور 7 04/09/18حفيظ فارسي 12477Lمزدوجاركمان

1004/09/18إقليم: الدريوشم م ابن طفيلإقليم: الدريوشم.م اولد علي 7 04/09/18بحدايد حمزة 12684Lمزدوجأولد بوبكر

804/09/18إقليم: الدريوشم م توونتإقليم: الدريوشم.م اولد علي 7 04/09/18فارس حمزة 12722Cمزدوجأيت مايت

904/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس تيزطوطينإقليم: الدريوشم م سوق الحد 7 04/09/18إلتحاق بالزوجحياة المرابط 18769Aمزدوجتزطوطين

104/09/18إقليم: الدريوشم م بني بويعقوبإقليم: الدريوشم م النصر 7 04/09/18خالد المهداوي 12645Uمزدوجتمسمان

804/09/18إقليم: تاوريرتادريبينةإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق 7 04/09/18خليد البياش 24909Zمزدوجالعاطف

104/09/18إقليم: الدريوشم.م عين الزهراءإقليم: الدريوشم م النهضة 7 04/09/18رشيد اجلل 12675Bمزدوجعين الزهرة

204/09/18إقليم: الدريوشم م بني بويعقوبإقليم: الدريوشم.م ايت عبدا 7 04/09/18امول رشيد 12645Uمزدوجتمسمان

المدرسة الجماعاتية حاسي إقليم: الدريوشم م سوق الحد

بركان

504/09/18إقليم: الناضور 7 04/09/18رشيد اوغرضى 12438Uمزدوجحاسي بركان

104/09/18إقليم: الدريوشم م توونتإقليم: الدريوشم م لعزيب سيدي شعايب 7 04/09/18رشيد اوماد 12722Cمزدوجأيت مايت

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الدريوشم م ارميلة

بوطيب 2

304/09/18إقليم: الناضور 7 04/09/18إلتحاق بالزوجرميساء تهرهارت 12341N)مزدوجالناضور )البلدية

104/09/18إقليم: الدريوشم.م تالوينإقليم: الدريوشم.م ايت عبدا 7 04/09/18رزوق زكري 12526Pمزدوجتليليت

704/09/18إقليم: الدريوشم.م لقلشةإقليم: الدريوشم م توونت 7 04/09/18قاضي سعد 12664Pمزدوجامطالسة

104/09/18إقليم: الدريوشم الشهداءإقليم: الدريوشم م 20 غشت 7 04/09/18إلتحاق بالزوجسكينة اديا 12584Cمزدوجاتصافت

904/09/18إقليم: الدريوشم.م عين الزهراءإقليم: الدريوشم.م لحرارشة 7 04/09/18سهام المقريني 12675Bمزدوجعين الزهرة

135



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مجموعة مدارس عمرو بن إقليم: الدريوشم.م بوفرقوش

العاص

204/09/18إقليم: الناضور 7 04/09/18إلتحاق بالزوجسهيلة شوحو 12379Eمزدوجايعزانن

804/09/18إقليم: الدريوشم/م لعسارةإقليم: الدريوشم م سوق الحد 7 04/09/18شيمة بوكريشا 12540Eمزدوجامهاجر

104/09/18إقليم: الدريوشم/م لعسارةإقليم: الدريوشم م إجرماواس 7 04/09/18المنصوري صابيح 12540Eمزدوجامهاجر

404/09/18إقليم: الدريوشم م اجيوإقليم: الدريوشم م تاغزوت 7 04/09/18حجاري عبد الله 12590Jمزدوجاتصافت

504/09/18إقليم: الدريوشم م سوق الحدإقليم: الدريوشم.م غالب ادريوش 7 04/09/18عبد الحق العمراني 12550Rمزدوجامهاجر

804/09/18إقليم: الدريوشم م اجيوإقليم: الدريوشم.م غالب ادريوش 7 04/09/18عبد الحكيم شوحو 12590Jمزدوجاتصافت

104/09/18إقليم: الدريوشمجموعة مدارس اجطـيإقليم: الدريوشم م إجرماواس 7 04/09/18بوتشقوت عبد العظيم 12626Yمزدوجبودينار

204/09/18إقليم: الدريوشم.م تالوينإقليم: الدريوشم م ابن النفيس 7 04/09/18عبد القادر البجدايني 12526Pمزدوجتليليت

204/09/18إقليم: الدريوشم.م لقلشةإقليم: الدريوشم م ابن النفيس 7 04/09/18عبد الكريم الحمداوي 12664Pمزدوجامطالسة

104/09/18إقليم: الدريوشم م اولد امغارإقليم: الدريوشم.م ايت عبدا 7 04/09/18عبد ا يوعل 12615Lمزدوجاولد امغار

604/09/18إقليم: الدريوشم.م تازغينإقليم: الدريوشم م ابن النفيس 7 04/09/18بوشفر عبد ا 12703Gمزدوجتزاغين

104/09/18إقليم: الدريوشم م م السادسإقليم: الدريوشمجموعة مدارس اجطـي 7 04/09/18إلتحاق بالزوجةعبد ا سلم 12335Gمزدوجدار الكبداني

604/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس الدويريةإقليم: الدريوشم م امجاو 7 04/09/18الصغيور  عبد المومن 12465Yمزدوجبني وكيل اولد امحاند

204/09/18إقليم: الدريوشم.م عين الزهراءإقليم: الدريوشم م امجاو 7 04/09/18الوكيلي  عبد الناصر 12675Bمزدوجعين الزهرة

704/09/18إقليم: الدريوشم م سوق الحدإقليم: الدريوشم م إجرماواس 7 04/09/18اندراوي عبد الوافي 12550Rمزدوجامهاجر

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الدريوشم م إجرماواس

بوطيب  1

404/09/18إقليم: الناضور 7 04/09/18إلتحاق بالزوجةالبغدادي عثمان 12287E)مزدوجالناضور )البلدية

204/09/18إقليم: الدريوشم.م تالوينإقليم: الدريوشم م ابن النفيس 7 04/09/18البستيني عصام 12526Pمزدوجتليليت

704/09/18إقليم: الدريوشم م توونتإقليم: الدريوشم م امجاو 7 04/09/18البحموشي علي 12722Cمزدوجأيت مايت
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104/09/18إقليم: الدريوشم.م تالوينإقليم: الدريوشم م إجرماواس 7 04/09/18بوراس علي 12526Pمزدوجتليليت

804/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس إبركاننإقليم: الدريوشم.م لحرارشة 7 04/09/18فؤاد الطراف 12442Yمزدوجحاسي بركان

المدرسة الجماعاتية حلولة إقليم: الدريوشم.م ايت عبدا

كرونة

204/09/18إقليم: الدريوش 7 04/09/18الزيتوني م 12643Sمزدوجتمسمان

1004/09/18إقليم: الدريوشم/م لعسارةإقليم: الدريوشم م امجاو 7 04/09/18جروي م 12540Eمزدوجامهاجر

304/09/18إقليم: الدريوشم.م ازروإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق 7 04/09/18م المساس 12649Yمزدوجاتروكوت

804/09/18إقليم: الدريوشم.م تالوينإقليم: الدريوشم م النهضة 7 04/09/18م المقريني 12526Pمزدوجتليليت

304/09/18إقليم: جرادةابن حزمإقليم: الدريوشم.م لحرارشة 7 04/09/18م لس 27159Vمزدوجبني مطهر

1004/09/18إقليم: الدريوشم م ابن طفيلإقليم: الدريوشم.م اولد علي 7 04/09/18بزردة محمود 12684Lمزدوجأولد بوبكر

804/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس إيموساتنإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق 7 04/09/18مراد الدبالي 12446Cمزدوجحاسي بركان

204/09/18إقليم: الدريوشم م  دار الكبدانيإقليم: الدريوشم.م ازرو 7 04/09/18مريم البيلك 12695Yمزدوجدار الكبداني

304/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس أقوضاضإقليم: الدريوشم/م لعسارة 7 04/09/18أحجام موسى 12460Tمزدوجبني وكيل اولد امحاند

المدرسة الجماعاتية أخشاب إقليم: الدريوشم.م غالب ادريوش

امغار

104/09/18إقليم: الدريوش 7 04/09/18ناصر بويغيوسان 26822Dمزدوجبودينار

104/09/18إقليم: الدريوشم.م اوشاننإقليم: الدريوشم م النصر 7 04/09/18نبيل السمحاذي 12638Lمزدوجتمسمان

204/09/18إقليم: الدريوشم.م تازغينإقليم: الدريوشم.م ازرو 7 04/09/18نسري احرى 12703Gمزدوجتزاغين

المدرسة الجماعاتية حلولة إقليم: الدريوشم.م اوشانن

كرونة

104/09/18إقليم: الدريوش 7 04/09/18نوال أعبوب 12643Sمزدوجتمسمان

104/09/18إقليم: الدريوشم.م اوشاننإقليم: الدريوشم م النصر 7 04/09/18يوسف أسدون 12638Lمزدوجتمسمان

504/09/18إقليم: الدريوشم م تاغزوتإقليم: الدريوشم.م ايت عبدا 7 04/09/18بوزريوح يوسف 12587Fمزدوجاتصافت

204/09/18إقليم: الدريوشم.م لحرارشةإقليم: الدريوشم م ابن النفيس 7 04/09/18يونس مساوي 12669Vمزدوجامطالسة

137



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مجموعة مدارس أولد إقليم: الدريوشم م امجاو

منصور

204/09/18إقليم: الناضور 7 04/09/18حمدوني  إسماعيل 12495Fمزدوجأولد ستوت

1102/09/14إقليم: بركانحسان بن ثابتإقليم: الدريوشم. ابن الخطيب 6 04/09/18إلتحاق بالزوجةرشيد الكرطيط 04508Zمزدوجشويحية

216/09/93عمالة: مكناسعمر بن عبد العزيز مرجانإقليم: فجيجمولي علي بن عمرو 183 16/09/95أقدمية 16 سنةاوحدهوم عبد القادر 21493L)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/96عمالة: فاسالمنصور الذهبيإقليم: فجيجم المخطار 177 16/09/96أقدمية 16 سنةالميري م 18501J)مزدوجزواغة )المقاطعة

316/09/99عمالة: مكناسالسماعيليةإقليم: فجيجالساقية الحمراء 159 16/09/99أقدمية 16 سنةازيزى م 04011J)مزدوجمكناس )البلدية

206/09/01إقليم: بنسليمانمدرسة الرياضإقليم: فجيجمولي علي بن عمرو 141 04/09/02أقدمية 16 سنةدريسي مولي عبد الرحمان 24339E)مزدوجبوزنيقة )البلدية

1004/09/02عمالة: وجدة - أنكادم. عزيز أمينإقليم: فجيجخالد بن الوليد 141 04/09/02أقدمية 16 سنةبنصفية ميمونة 25549V)مزدوجوجدة )البلدية

405/09/07إقليم: بركانابن حزمإقليم: فجيجزيري بن عطية 101 05/09/07أقدمية 12 سنةزايدي لطيفة 04464Bمزدوجبوغريبة

1202/09/10إقليم: بركانبوميةإقليم: فجيجالجبوب 77 02/09/10بوتشبش حباة 04513Eمزدوجشويحية

1202/09/10إقليم: بركانأولد علي الشبابإقليم: فجيجالجبوب 77 02/09/10فاطمة مجغرو 04512Dمزدوجشويحية

705/09/07عمالة: طنجة - أصيل عبد ا إبراهيمإقليم: فجيجحمان الفطواكي 66 22/09/10اسماء مختاري 20082C)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

304/09/12إقليم: بركانعمر بن عبد العزيزإقليم: فجيجالمهدي بن بركة 61 04/09/12بنطاهر حسناء 04500Rمزدوجمداغ

102/09/10إقليم: جرادةموسى بن نصيرإقليم: فجيجابن أبي زرع 59 04/09/12نادية القبوري 04694B عين بني مطهر

)البلدية(

مزدوج

1005/09/08إقليم: القنيطرةاولد بنزيانإقليم: فجيجإبن سينا 57 03/09/13إلتحاق بالزوجمسعودي حنان 10888Jمزدوجبنمنصور

601/01/10إقليم: الرشيديةبني وزيـــــمإقليم: فجيجعمر بن الخطاب 53 02/09/13بسلم هشام 09615Aمزدوجوادي النعام

عمالة: الصخيرات  - مدرسة رابعة العدويةإقليم: فجيجبئر أنزران

تمارة
201/01/10 53 03/09/13العابد  لحسن 26814Vمزدوجصباح

702/09/10إقليم: فجيجعبد ا الشفشاونيإقليم: فجيجزيري بن عطية 53 03/09/13بندودة موسى 10433Pمزدوجتندرارة

603/09/13إقليم: الرشيديةالشهيد أحمد بن م الرشديإقليم: فجيجسيدي بوطيب 53 03/09/13رشيد البياضي 09393J مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج
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102/09/10إقليم: فجيجمولي علي بن عمروإقليم: فجيجإدريس الول 51 02/09/14بوجضاض الغازي 10508

W

مزدوجتالسينت

1102/09/14إقليم: القنيطرةاشراردةإقليم: فجيجسيدي بوطيب 45 02/09/14زين العابدين عمري 10893Pمزدوجبنمنصور

102/09/09إقليم: فجيجمولي علي بن عمروإقليم: فجيجإدريس الول 43 22/09/14الصنهاجي حياة 10508

W

مزدوجتالسينت

103/09/13إقليم: فجيجعمر بن الخطابإقليم: فجيجسيدي بوطيب 43 03/09/13محجوبة عبدوسي 10493Eمزدوجعين  الشعير

702/09/14إقليم: الرشيديةاولد رحوإقليم: فجيجإدريس الول 39 02/09/16اسعيد زنزول 09530Hمزدوجبني ام سجلماسة

102/09/15إقليم: جرادةالنهضةإقليم: فجيجالدافعة 38 02/09/15صلح الدين شافيقي 24684E عين بني مطهر

)البلدية(

مزدوج

603/09/13إقليم: الرشيديةلكرايرإقليم: فجيجعمر بن الخطاب 37 02/09/16عبد الوي زينب 23378Kمزدوجعرب صباح اغريس

802/09/14عمالة: طنجة - أصيلابن سعيد المغربيإقليم: فجيجسيدي بوطيب 35 02/09/14م بوزلماط 15196S)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

102/09/14إقليم: فجيجمولي علي بن عمروإقليم: فجيجإدريس الول 35 02/09/14حسناء سمير 10508

W

مزدوجتالسينت

302/09/15إقليم: جرادةالزاويةإقليم: فجيجمولي علي بن عمرو 32 06/09/17وستلي م 04731Sمزدوجكفايت

102/09/16إقليم: فجيجبومريمإقليم: فجيجمولي علي الشريف 31 02/09/16ابعرارن عبد السلم 26991Lمزدوجبو مريم

1102/09/16إقليم: جرادةم/م بني مطهر المركزإقليم: فجيجالدافعة 31 02/09/16خولة  مدموغ 04703Lمزدوجبني مطهر

1026/01/17إقليم: جرادةالزاويةإقليم: فجيجخالد بن الوليد 31 26/01/17لمقدمي نجاة 04731Sمزدوجكفايت

426/01/17إقليم: جرادةم/م بني مطهر المركزإقليم: فجيجخالد بن الوليد 31 26/01/17حليمة التومي 04703Lمزدوجبني مطهر

402/09/15إقليم: تاوريرتاولد مرزوقإقليم: فجيجخالد بن الوليد 28 02/09/15مومن علي 04587Kمزدوجمشرع حمادي

106/09/17إقليم: فجيجالمسيرة الخضراءإقليم: فجيجسيدي بوطيب 24 06/09/17فاطمة بودخيلي 10482Tمزدوجبوعنان

106/09/17إقليم: جرادةلمواطرإقليم: فجيجخالد بن الوليد 24 06/09/17لطيفة موساوي 04718Cمزدوجلعوينات

106/09/17إقليم: جرادةابن حزمإقليم: فجيجعكلة السدرة 24 06/09/17تشليت ميمون 27159Vمزدوجبني مطهر
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106/09/17إقليم: جرادةابن حزمإقليم: فجيجعكلة السدرة 24 06/09/17الطويل م 27159Vمزدوجبني مطهر

106/09/17إقليم: جرادةم/م سيدي داود المركزيةإقليم: فجيجلمضل 24 06/09/17سهام قدوري 04707Rمزدوجبني مطهر

206/09/17إقليم: فجيجإبن سيناإقليم: فجيجتامسلمت 24 06/09/17عبد الهادي م 25556Cمزدوجتالسينت

506/09/17إقليم: جرادةالزاويةإقليم: فجيجلمضل 24 06/09/17دحاوي فريدة 04731Sمزدوجكفايت

406/09/17إقليم: فجيجموحى أزكاغإقليم: فجيجمولي علي الشريف 24 06/09/17عنونوجمال 10473Hمزدوجبني تادجيت

606/09/17إقليم: تاوريرتأبو بكر الصديقإقليم: فجيجخالد بن الوليد 24 06/09/17سناء زخنيني 04581Dمزدوجمشرع حمادي

606/09/17إقليم: جرادةالزاويةإقليم: فجيجخالد بن الوليد 24 06/09/17الكرماط الحسن 04731Sمزدوجكفايت

1206/09/17إقليم: بركانأولد علي الشبابإقليم: فجيجابن أبي زرع 24 06/09/17سمية هيباوي 04512Dمزدوجشويحية

206/09/17إقليم: فجيجتامسلمتإقليم: فجيجالمام مالك 24 06/09/17سناء اهرى 10500Mمزدوجبو مريم

306/09/17إقليم: فجيجالساقية الحمراءإقليم: فجيجالمريجة العليا 24 06/09/17باكو عزيزة 10511Zمزدوجتالسينت

106/09/17إقليم: فجيجعبد ا الشفشاونيإقليم: فجيجأحمد شوقي 22 06/09/17يحيى جحيليلة 10433Pمزدوجتندرارة

102/09/16إقليم: الخميساتالنبعاثإقليم: فجيجلمضل 21 02/09/16سعيد بن عمر 11484Gمزدوجمقام الطلبة

302/09/16إقليم: تاوريرتالرضوانإقليم: فجيجعمر بن الخطاب 21 02/09/16بوجطاط بوعلم 04592Rمزدوجمستكمر

م/م 3 مارس المركز- إقليم: فجيجالطراريد

مدرسة جماعاتية

804/09/18إقليم: جرادة 17 04/09/18حكيمة بوطيبي 04715Zمزدوجمريجة

1304/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس تاوريرتإقليم: فجيجلمضل 17 04/09/18امينة زروال 12395Xمزدوجبني شيكر

304/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس أولد داودإقليم: فجيجخالد بن الوليد 17 04/09/18كمال مشماشة 12510Xمزدوجأولد داوود ازخانين

1204/09/18إقليم: جرادةم/م لبخاتا المركزإقليم: فجيجعكلة السدرة 17 04/09/18اباسيدي الدريسي العمراوي 04734Vمزدوجلبخاتة

1204/09/18إقليم: جرادةمدرسة الدغمانية الجماعاتيةإقليم: فجيجعكلة السدرة 17 04/09/18حسن عبال 04706Pمزدوجأولد سيدي عبد الحاكم
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204/09/18إقليم: جرادةم/م سيدي داود المركزيةإقليم: فجيجسيدي بوطيب 17 04/09/18قاظفي حنان 04707Rمزدوجبني مطهر

504/09/18إقليم: فجيجالمام مالكإقليم: فجيجتامسلمت 17 04/09/18حسناء فضلوي 10478Nمزدوجبني تادجيت

404/09/18إقليم: فجيجأحمد شوقيإقليم: فجيجالطراريد 17 04/09/18يحيى احسيني 25557Dمزدوجتندرارة

504/09/18إقليم: فجيجبئر أنزرانإقليم: فجيجمولي علي الشريف 17 04/09/18خرازي حرية 10462

W

مزدوجبني تادجيت

1204/09/18إقليم: بركانبوميةإقليم: فجيجلمضل 17 04/09/18نزهة فاتحي 04513Eمزدوجشويحية

406/09/17إقليم: فجيجم المخطارإقليم: فجيجعبد ا الشفشاوني 16 06/09/17إلتحاق بالزوجمليكة خضيري 10452Kمزدوجبني كيل

506/09/17إقليم: الدريوشم. ابن الخطيبإقليم: فجيجالساقية الحمراء 15 06/09/17إلتحاق بالزوجةسلمة توفيق 12328Z)مزدوجبن الطيب )البلدية

306/09/17إقليم: فجيجزيري بن عطيةإقليم: فجيجسيدي بوطيب 14 06/09/17رحيمة قاسمي 10488Zمزدوجبوعنان

606/09/17إقليم: فجيجعريضإقليم: فجيجلمضل 14 06/09/17كاميليا عشاوي 10451Jمزدوجبني كيل

206/09/17إقليم: فجيجالمهدي بن بركةإقليم: فجيجخالد بن الوليد 14 06/09/17طه بوشومة 26270Dمزدوجعبو لكحل

106/09/17إقليم: فجيجعمر بن الخطابإقليم: فجيجبئر أنزران 14 06/09/17ابراهيم وعبي 10493Eمزدوجعين  الشعير

1106/09/17إقليم: جرادةم/م لبخاتا المركزإقليم: فجيجخالد بن الوليد 14 06/09/17عاشور قوطيط 04734Vمزدوجلبخاتة

206/09/17إقليم: جرادةم/م سيدي داود المركزيةإقليم: فجيجخالد بن الوليد 14 06/09/17طيبي إسماعيل 04707Rمزدوجبني مطهر

106/09/17إقليم: فجيجعريضإقليم: فجيجخالد بن الوليد 14 06/09/17خاليد بودفلة 10451Jمزدوجبني كيل

106/09/17إقليم: فجيجالطراريدإقليم: فجيجعكلة السدرة 14 06/09/17دحماني العايش 21432Vمزدوجتندرارة

306/09/17إقليم: فجيجالدافعةإقليم: فجيجلمضل 14 06/09/17مربوحة كاسمي 23951Hمزدوجمعتركة

506/09/17إقليم: فجيجالمهدي بن بركةإقليم: فجيجعكلة السدرة 14 06/09/17مسعودي جمال 26270Dمزدوجعبو لكحل

706/09/17إقليم: تاوريرتاضرضارإقليم: فجيجخالد بن الوليد 14 06/09/17خليل الكريمي 04787Cمزدوجسيدي لحسن
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306/09/17إقليم: فجيجعريضإقليم: فجيجلمضل 14 06/09/17رجاء عيساوي 10451Jمزدوجبني كيل

306/09/17إقليم: فجيجالساقية الحمراءإقليم: فجيجأحمد شوقي 14 06/09/17نورة عابد 10511Zمزدوجتالسينت

306/09/17إقليم: جرادةحي الزيانيإقليم: فجيجأحمد شوقي 14 06/09/17إلتحاق بالزوجسعاد عزاوي 04693A عين بني مطهر

)البلدية(

مزدوج

106/09/17إقليم: فجيجسيدي بوطيبإقليم: فجيجلمضل 14 06/09/17رشيدة ملكاوي 10494Fمزدوجبوعنان

606/09/17إقليم: فجيجالساقية الحمراءإقليم: فجيجالمام مالك 14 06/09/17زريف عسو 10511Zمزدوجتالسينت

106/09/17إقليم: بركانبرج واواللوتإقليم: فجيجعبد ا الشفشاوني 12 06/09/17إلتحاق بالزوجزياني مريم 26963Gمزدوجزكزل

104/09/18إقليم: فجيجاليونسكوإقليم: فجيجالساقية الحمراء 9 04/09/18إلتحاق بالزوجلحلو الصافية 10432Nمزدوجبني تادجيت

505/10/09إقليم: ميدلتتيزي ويللنإقليم: فجيجالمهدي بن بركة 7 04/09/18رشيد مسرور 09827Fمزدوجكرامة

304/09/18إقليم: فجيجالدافعةإقليم: فجيجالمريجة العليا 7 04/09/18غربال يوسف 23951Hمزدوجمعتركة

504/09/18إقليم: فجيجبئر أنزرانإقليم: فجيجسيدي بوطيب 7 04/09/18موعمو حورية 10462

W

مزدوجبني تادجيت

104/09/18إقليم: فجيجالمهدي بن بركةإقليم: فجيجأسداد 7 04/09/18فضل خالد 26270Dمزدوجعبو لكحل

104/09/18إقليم: جرادةابن حزمإقليم: فجيجالدافعة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجسهام عزي 27159Vمزدوجبني مطهر

104/09/18إقليم: فجيجتامسلمتإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/18ادريس مازوز 10500Mمزدوجبو مريم

704/09/18إقليم: فجيجخالد بن الوليدإقليم: فجيجالمريجة العليا 7 04/09/18كور كنزة 10460Uمزدوجمعتركة

204/09/18إقليم: فجيجتامسلمتإقليم: فجيجمولي علي الشريف 7 04/09/18م العبوز 10500Mمزدوجبو مريم

104/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس بويخباشإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/18آمال غربال 12485Vمزدوجاركمان

704/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس النجاحإقليم: فجيجالمريجة العليا 7 04/09/18لطفي العابد 12384Kمزدوجايعزانن

204/09/18إقليم: جرادةم/م عثمان بن عفانإقليم: فجيجالمريجة العليا 7 04/09/18الطيبي عبد المالك 04712

W

مزدوجأولد غزييل
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104/09/18إقليم: فجيجالمهدي بن بركةإقليم: فجيجغراس الخيل الدريسي 7 04/09/18عصام بنعلي 26270Dمزدوجعبو لكحل

704/09/18إقليم: جرادةم/م عثمان بن عفانإقليم: فجيجالدافعة 7 04/09/18عدنان صالحي 04712

W

مزدوجأولد غزييل

304/09/18إقليم: فجيجإدريس الولإقليم: فجيجتامسلمت 7 04/09/18اوشاشا مبارك 20504Lمزدوجتالسينت

204/09/18إقليم: فجيجإدريس الولإقليم: فجيجأسداد 7 04/09/18الدريسي نادية 20504Lمزدوجتالسينت

304/09/18إقليم: فجيجالدافعةإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/18خالد ملودي 23951Hمزدوجمعتركة

204/09/18إقليم: فجيجغراس الخيل الدريسيإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/18خليل م 10523Mمزدوجبوشاوون

104/09/18إقليم: فجيجالمهدي بن بركةإقليم: فجيجغراس الخيل الدريسي 7 04/09/18احمد جبوري 26270Dمزدوجعبو لكحل

604/09/18إقليم: فجيجمولي علي الشريفإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/18فوزية خل 10516Eمزدوجتالسينت

504/09/18إقليم: فجيجحمو يشوإقليم: فجيجغراس الخيل الدريسي 7 04/09/18كروم الحسن 10468Cمزدوجبني تادجيت

مدرسة اولد اغزيل إقليم: فجيجالدافعة

الجماعاتية

204/09/18إقليم: جرادة 7 04/09/18عبد الوهاب صالحي 04711Vمزدوجأولد غزييل

104/09/18إقليم: فجيجمولي علي الشريفإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/18دريس باكو 10516Eمزدوجتالسينت

104/09/18إقليم: فجيجموحى أزكاغإقليم: فجيجالمريجة العليا 7 04/09/18بوسنينة كريمة 10473Hمزدوجبني تادجيت

704/09/18إقليم: فجيجخالد بن الوليدإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/18عبد الواحد لطرش 10460Uمزدوجمعتركة

604/09/18إقليم: فجيجسيدي بوطيبإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/18ماجدة عزة 10494Fمزدوجبوعنان

204/09/18إقليم: فجيجتامسلمتإقليم: فجيجالمريجة العليا 7 04/09/18انماس الزهرة 10500Mمزدوجبو مريم

104/09/18إقليم: فجيجسيدي بوطيبإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/18صالح هرنين 10494Fمزدوجبوعنان

404/09/18إقليم: فجيجالمام مالكإقليم: فجيجأسداد 7 04/09/18ابقزى نسرين 10478Nمزدوجبني تادجيت

204/09/18إقليم: فجيجالمام مالكإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/18وليد زريف 10478Nمزدوجبني تادجيت

143



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية إقليم: فجيجتامسلمت

تروكوت

104/09/18إقليم: الدريوش 7 04/09/18إلتحاق بالزوجازروال زنو 12648Xمزدوجاتروكوت

مجموعة مدارس قاسم إقليم: فجيجغراس الخيل الدريسي

الزهير

204/09/18إقليم: الناضور 7 04/09/18سعيد اسعيدي 12496Gمزدوجأولد ستوت

204/09/18إقليم: جرادةم/م بني مطهر المركزإقليم: فجيجغراس الخيل الدريسي 7 04/09/18المكاوي عمر 04703Lمزدوجبني مطهر

104/09/18إقليم: فجيجإدريس الولإقليم: فجيجأسداد 7 04/09/18ابوعزام م 20504Lمزدوجتالسينت

1004/09/18إقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباجإقليم: فجيجغراس الخيل الدريسي 7 04/09/18محسن المشريك 27158Uمزدوجبوعنان

104/09/18إقليم: فجيجسيدي بوطيبإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/18يوسف بعيليش 10494Fمزدوجبوعنان

304/09/18إقليم: فجيجسيدي بوطيبإقليم: فجيجغراس الخيل الدريسي 7 04/09/18بدر الدين هرامة 10494Fمزدوجبوعنان

804/09/18إقليم: تاوريرتبني شبلإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/18وسام عمراني 04630Gمزدوجأهل واد زا

104/09/18إقليم: فجيجبئر أنزرانإقليم: فجيجسيدي بوطيب 7 04/09/18طارق مرغيان 10462

W

مزدوجبني تادجيت

104/09/18إقليم: فجيجحمو يشوإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/18رجاء جعفر 10468Cمزدوجبني تادجيت

104/09/18إقليم: الدريوشم م امجاوإقليم: فجيجسيدي بوطيب 7 04/09/18سمير الهام 12708Mمزدوجامجاو

504/09/18إقليم: جرادةم/م عثمان بن عفانإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/18عبد الرحيم عثماني 04712

W

مزدوجأولد غزييل

804/09/18إقليم: تاوريرتبني يشبلإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/18نصيرة كبوري 04632Jمزدوجأهل واد زا

104/09/18إقليم: فجيجالجبوبإقليم: فجيجالمريجة العليا 7 04/09/18بلمقدم مربوحة 10450Hمزدوجبني كيل

104/09/18إقليم: فجيجالطراريدإقليم: فجيجالمريجة العليا 7 04/09/18اعريف م 21432Vمزدوجتندرارة

204/09/18إقليم: فجيجتامسلمتإقليم: فجيجالمريجة العليا 7 04/09/18كرومي نعيمة 10500Mمزدوجبو مريم

1004/09/18إقليم: فجيجخالد بن الوليدإقليم: فجيجسيدي بوطيب 7 04/09/18الطيبي بلقاسم 10460Uمزدوجمعتركة

104/09/18إقليم: فجيجتامسلمتإقليم: فجيجالمريجة العليا 7 04/09/18عثماني مينة 10500Mمزدوجبو مريم
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504/09/18إقليم: فجيجالجبوبإقليم: فجيجسيدي بوطيب 7 04/09/18المالكي نجاة 10450Hمزدوجبني كيل

404/09/18إقليم: بركانتغاسروتإقليم: فجيجعكلة السدرة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجةمخلص بوتشيش 04558Dمزدوجتافوغالت

116/09/95إقليم: تاوريرتلكرارمة النخلةإقليم: جرسيفاولد عثمان المركز 183 16/09/95أقدمية 16 سنةميزاب رشيد 04617Tمزدوجأهل واد زا

116/09/94عمالة: وجدة - أنكادم. القدسإقليم: جرسيفالجل المركز 171 15/09/97أقدمية 16 سنةعابدي امبارك 04300Y)مزدوجوجدة )البلدية

216/09/93إقليم: جرسيفالنجاحإقليم: جرسيفاولد احميد المركز 159 16/09/99أقدمية 16 سنةاستاتي احمد 27152Mمزدوجهوارة أولد رحو

احمد الحبيب اليعقوبي 

المركز

516/09/97عمالة: وجدة - أنكادم. سعد بن أبي وقاصإقليم: جرسيف 159 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد العزيز خليل 04303B)مزدوجوجدة )البلدية

816/09/95عمالة: وجدة - أنكادم. مصطفى سكيكرإقليم: جرسيفاولد حادة المركز 155 04/09/02أقدمية 16 سنةعبد الخالق عيساوي 04284F)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/93إقليم: جرسيفالنجاحإقليم: جرسيفالرانات المركز 153 16/09/00أقدمية 16 سنةمصطفى لوهاب 27152Mمزدوجهوارة أولد رحو

117/09/84إقليم: جرسيفالنجاحإقليم: جرسيفالشويبير 152 16/09/00أقدمية 16 سنةافراو الحسين 27152Mمزدوجهوارة أولد رحو

116/09/96إقليم: جرسيفالنجاحإقليم: جرسيفالخط المركز 151 16/09/99أقدمية 16 سنةحماموش مزيان 27152Mمزدوجهوارة أولد رحو

121/09/83إقليم: صفرومدرسة خالد بن الوليدإقليم: جرسيفأنوال 150 16/09/97أقدمية 16 سنةم حماني 02280C)مزدوجالمنزل )البلدية

1006/09/01عمالة: مكناسالمدرسة الجديدةإقليم: جرسيفبني دمال المركز 147 06/09/01أقدمية 16 سنةمصطفى طبيب 26027P)مزدوجويسلن )البلدية

216/09/94عمالة: الرباطساحة الشهداءإقليم: جرسيفبدر 132 06/09/00أقدمية 16 سنةرشيد لمقدم 01017E)مزدوجحسان )المقاطعة

405/09/03عمالة: فاسالجيللي بنانيإقليم: جرسيفسطح المغاسل المركز 123 05/09/03أقدمية 16 سنةنعيمة المداني 01942K المشور فاس الجديد

)البلدية(

مزدوج

116/09/91عمالة: وجدة - أنكادم. م بن الحسن الوزانيإقليم: جرسيفالشويبير 108 نعمعبد الحميد حادي راسو 02/09/15 04301Z)مزدوجوجدة )البلدية

101/05/97إقليم: جرسيفالنجدإقليم: جرسيفأبو بكر الصديق 100 نعمحجوب سميرة 02/09/14 16124A)مزدوججرسيف )البلدية

616/09/98عمالة: طنجة - أصيلالوحدةإقليم: جرسيفالرانات المركز 99 02/09/14المشيشي احمد 26181G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

306/09/01إقليم: جرسيفالجل المركزإقليم: جرسيفصانكال المركز 91 05/09/07أقدمية 12 سنةرشيد العامري 16284Zمزدوجهوارة أولد رحو
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105/09/07عمالة: طنجة - أصيلعثمان بن عفانإقليم: جرسيفالتوميات 73 02/09/10إلتحاق بالزوجخديجة لشقر 26377V الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

304/09/02إقليم: جرسيفأبو بكر الصديقإقليم: جرسيفالنجد 72 نعمميلودة لمريط 02/09/14 16122Y)مزدوججرسيف )البلدية

116/09/99إقليم: جرسيفالنجاحإقليم: جرسيفأم البنين 62 02/09/14إلتحاق بالزوجنوال     الشليح 27152Mمزدوجهوارة أولد رحو

505/09/11إقليم: جرسيفلبعييرإقليم: جرسيفالصباب المركز 61                                                         

بن يحيى رفيقة

03/09/13 16294Kمزدوجتادرت

302/09/09إقليم: جرسيفمدرسة ابي  حنيفةإقليم: جرسيفحمرية 48 نعمم والعيز 04/09/18 25275X)مزدوججرسيف )البلدية

102/09/10إقليم: جرسيفالجل المركزإقليم: جرسيفلبعيير 46 06/09/17صديق حفيظ 16284Zمزدوجهوارة أولد رحو

103/09/13إقليم: جرسيفالرانات المركزإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 43 03/09/13لكحل دنية 16292Hمزدوجتادرت

204/09/12إقليم: جرسيفحمريةإقليم: جرسيفمدرسة ابي  حنيفة 42 نعمبشرى عامر 06/09/17 16139S)مزدوججرسيف )البلدية

402/09/15إقليم: تازةسيدي مجبر المركزإقليم: جرسيفعين امزيزو المركز 38 02/09/15حنان لحلو 16507Sمزدوجباب بودير

902/09/15إقليم: جرسيفالرانات المركزإقليم: جرسيفعين امزيزو المركز 38 02/09/15نوال تبودة 16292Hمزدوجتادرت

احمد الحبيب اليعقوبي 

المركز

602/09/14إقليم: جرسيفغفولة المركزإقليم: جرسيف 35 02/09/16مصطفى حجوبي 16280Vمزدوجهوارة أولد رحو

102/09/14إقليم: تاوناتم/م عبدالرحيم بوعبيدإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 35 04/09/14عزيز مسروري 15797Vمزدوجالبسابسا

103/09/13إقليم: جرسيفالنجاحإقليم: جرسيفالخط المركز 33 02/09/15إلتحاق بالزوجةكاس ام 27152Mمزدوجهوارة أولد رحو

802/09/16إقليم: الحاجببوتحمريتإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 31 02/09/16أمحارش خديجة 04197Lمزدوجتامشاشاط

502/09/16إقليم: جرسيفالمدرسة الجماعاتية تادرتإقليم: جرسيفتيزي نتاسا المركز 31 02/09/16بومزاود إكرام 27151Lمزدوجتادرت

1002/09/16إقليم: بركان الخروبةإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 31 02/09/16ميري بشرى 20675Xمزدوجمداغ

226/01/17إقليم: تاوريرتلكرارمة النخلةإقليم: جرسيفاولد عثمان المركز 31 26/01/17مصطفى ابن الفقيه 04617Tمزدوجأهل واد زا

726/01/17إقليم: تاوريرتاولد سليمانإقليم: جرسيفغفولة المركز 31 26/01/17 قوبي   جميلة 04638Rمزدوجكطيطر
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226/01/17إقليم: تاوريرتلكرارمة النخلةإقليم: جرسيفلكار السفلى 31 26/01/17جالي  نعيمة 04617Tمزدوجأهل واد زا

مجموعة مدارس عمرو بن إقليم: جرسيفتيزي نتاسا المركز

العاص

226/01/17إقليم: الناضور 31 26/01/17لمياء حيلوى 12379Eمزدوجايعزانن

826/01/17إقليم: بركانبني عطيةإقليم: جرسيفالصفصافات المركز 31 26/01/17اوبوعزة سعاد 20270Gمزدوجبوغريبة

226/01/17إقليم: بركانالجولنإقليم: جرسيفأفريدن المركز 31 26/01/17الفرح سعيدة 04529Xمزدوجزكزل

326/01/17إقليم: تاوريرتالرضوانإقليم: جرسيفالخط المركز 31 26/01/17مريم بادر 04592Rمزدوجمستكمر

1226/01/17إقليم: بركانبوميةإقليم: جرسيفتادرت المركز 31 26/01/17برزوق فاتحي 04513Eمزدوجشويحية

426/01/17إقليم: بركانالشهداءإقليم: جرسيفالمريجة المركز 31 26/01/17حجي مريم 04467Eمزدوجبوغريبة

مجموعة مدارس عمرو بن إقليم: جرسيفتيزي نتاسا المركز

العاص

226/01/17إقليم: الناضور 31 26/01/17هدى حيلوى 12379Eمزدوجايعزانن

813/03/17إقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية تنشرفيإقليم: جرسيفسيدي لفضيل المركز 31 13/03/17أفقير ليل 04603Cمزدوجتنشرفي

802/09/15إقليم: مولي يعقوبالعجاجرة المركزإقليم: جرسيفأفريدن المركز 30 02/09/15إلتحاق بالزوجفويتح كريمة 02176Pمزدوجلعجاجرة

1002/09/15إقليم: جرسيفلبعييرإقليم: جرسيفبوراشد المركز 28 02/09/15سهام الهاشمي 16294Kمزدوجتادرت

202/09/15إقليم: جرسيفالمدرسة الجماعاتية تادرتإقليم: جرسيفسطح المغاسل المركز 28 02/09/15لعفو حفيظة 27151Lمزدوجتادرت

502/09/14إقليم: تازةالركبة المركزإقليم: جرسيفسميو 25 02/09/16الصاط احمد 16594Lمزدوجأولد ازباير

406/09/17إقليم: جرسيفغفولة المركزإقليم: جرسيفاولد احميد المركز 24 06/09/17حوشي عبدالقادر 16280Vمزدوجهوارة أولد رحو

406/09/17إقليم: جرسيفالرانات المركزإقليم: جرسيفالسويهلة المركز 24 06/09/17م الهشمي 16292Hمزدوجتادرت

106/09/17إقليم: الناضورمجموعة مدارس بني سيدالإقليم: جرسيفتسطفاشت المركز 24 06/09/17م بوروم 12410Nمزدوجبني سيدال الجبل

706/09/17إقليم: جرسيفالمدرسة الجماعاتية تادرتإقليم: جرسيفتيزي نتاسا المركز 24 06/09/17حسني كريم 27151Lمزدوجتادرت

406/09/17إقليم: جرسيفالسويهلة المركزإقليم: جرسيفصانكال المركز 24 06/09/17سعيدة قريوح 16300Sمزدوجتادرت

147



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

106/09/17إقليم: جرسيفمدرسة بركين الجماعتيةإقليم: جرسيفبوحسان المركز 24 06/09/17الهشمي أحمد 26343Hمزدوجبركين

706/09/17إقليم: جرسيفالرانات المركزإقليم: جرسيفصانكال المركز 24 06/09/17سكينة اصغير 16292Hمزدوجتادرت

206/09/17إقليم: جرسيفالمدرسة الجماعاتية تادرتإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 24 06/09/17نجية شاهي 27151Lمزدوجتادرت

706/09/17إقليم: جرسيفالرانات المركزإقليم: جرسيفصانكال المركز 24 06/09/17العادل عثمان 16292Hمزدوجتادرت

م/م 3 مارس المركز- إقليم: جرسيفبركين المركز

مدرسة جماعاتية

406/09/17إقليم: جرادة 24 06/09/17أوعلي فاطمة 04715Zمزدوجمريجة

606/09/17إقليم: جرسيفغفولة المركزإقليم: جرسيفاولد احميد المركز 24 06/09/17اسماعيل كركيط 16280Vمزدوجهوارة أولد رحو

306/09/17إقليم: جرسيفامسون المركزإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 24 06/09/17صفاء لقليب 16303Vمزدوجتادرت

706/09/17إقليم: جرسيفالمدرسة الجماعاتية تادرتإقليم: جرسيفإبياض المركز 24 06/09/17عزوزي عبد النبي 27151Lمزدوجتادرت

106/09/17إقليم: جرسيفالمريجة المركزإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 24 06/09/17مصطفى ازنيد 16311Dمزدوجلمريجة

206/09/17إقليم: جرسيفالصفصافات المركزإقليم: جرسيفعين امزيزو المركز 24 06/09/17م علوان 16296Mمزدوجتادرت

106/09/17إقليم: جرسيفلكار السفلىإقليم: جرسيفعين امزيزو المركز 24 06/09/17مصطفى غنيم 23563Lمزدوجهوارة أولد رحو

706/09/17إقليم: جرسيفتادرت المركزإقليم: جرسيفبني دمال المركز 24 06/09/17يمينة كبزيز 16287Cمزدوجتادرت

406/09/17إقليم: جرادةلمواطرإقليم: جرسيفبوحسان المركز 24 06/09/17حموين ثورية 04718Cمزدوجلعوينات

506/09/17إقليم: جرادةم/م المل المركزإقليم: جرسيفبركين المركز 24 06/09/17لحلفي  مجيدة 04720Eمزدوجلعوينات

706/09/17إقليم: جرسيفغفولة المركزإقليم: جرسيفاولد احميد المركز 24 06/09/17عصام صديق 16280Vمزدوجهوارة أولد رحو

806/09/17إقليم: جرادةالزاويةإقليم: جرسيفتيغزة المركز 24 06/09/17جميلة بوعيشات 04731Sمزدوجكفايت

106/09/17إقليم: جرسيفالمدرسة الجماعاتية تادرتإقليم: جرسيفإبياض المركز 24 06/09/17الميلود الزياخ 27151Lمزدوجتادرت

606/09/17إقليم: جرادةلمواطرإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 24 06/09/17عربية إدريسي 04718Cمزدوجلعوينات
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306/09/17إقليم: تاوريرتاجفيراتإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 24 06/09/17مليكة لمراني 04572Uمزدوجمستكمر

806/09/17إقليم: جرادةم/م المل المركزإقليم: جرسيفاولد بوريمة المركز 24 06/09/17الحمداني فوزية 04720Eمزدوجلعوينات

706/09/17إقليم: جرسيفلكار السفلىإقليم: جرسيفالكطارة 24 06/09/17حميد أعلم 23563Lمزدوجهوارة أولد رحو

406/09/17إقليم: جرسيفغفولة المركزإقليم: جرسيفإبياض المركز 24 06/09/17العالي م 16280Vمزدوجهوارة أولد رحو

606/09/17إقليم: جرسيفغفولة المركزإقليم: جرسيفإبياض المركز 24 06/09/17بقالي العيسوي م 16280Vمزدوجهوارة أولد رحو

1104/09/02إقليم: بركانأولد علي الشبابإقليم: جرسيفالنجد 22 06/09/17توفيق برحيلي 04512Dمزدوجشويحية

426/06/17إقليم: تاوريرتبورديمإقليم: جرسيفالمظافرة المركز 21 26/06/17إلتحاق بالزوجةرشيد العوني 04564Kمزدوجعين الحجر

226/01/17إقليم: جرسيفالنجاحإقليم: جرسيفالكطارة 21 26/01/17إلتحاق بالزوجكريمة أفقير 27152Mمزدوجهوارة أولد رحو

326/01/17إقليم: بركانبني عطيةإقليم: جرسيفاولد عثمان المركز 21 26/01/17أحمد العربي 20270Gمزدوجبوغريبة

المدرسة الجماعاتية حلولة إقليم: جرسيفغفولة المركز

كرونة

326/01/17إقليم: الدريوش 21 26/01/17الفتاحي هشام 12643Sمزدوجتمسمان

126/01/17إقليم: بركانالشهداءإقليم: جرسيفالمريجة المركز 21 26/01/17إلتحاق بالزوجةالفرسيوي طارق 04467Eمزدوجبوغريبة

826/01/17إقليم: بركانبني عطيةإقليم: جرسيفصانكال المركز 21 26/01/17م بلقاسمي 20270Gمزدوجبوغريبة

826/01/17إقليم: بركانأولد  الباليإقليم: جرسيفغفولة المركز 21 26/01/17إلتحاق بالزوجرحو منية 04483Xمزدوجاغبال

526/01/17إقليم: تاوريرتبني كوللإقليم: جرسيفالمريجة المركز 21 26/01/17بوصدان م 04624Aمزدوجأهل واد زا

126/01/17إقليم: جرسيفسيدي لفضيل المركزإقليم: جرسيفغفولة المركز 21 26/01/17سنوسي نجوى 16318Lمزدوجصاكة

226/01/17إقليم: فجيجعريضإقليم: جرسيفالمريجة المركز 21 26/01/17بلعتاريس احمد 10451Jمزدوجبني كيل

526/01/17إقليم: تاوريرتالرضوانإقليم: جرسيفالصفصافات المركز 21 26/01/17عبد المجيد دللي 04592Rمزدوجمستكمر

626/01/17إقليم: جرادةم/م لبخاتا المركزإقليم: جرسيفلكار السفلى 21 26/01/17أيت ابهي حسن 04734Vمزدوجلبخاتة
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م/م 3 مارس المركز- إقليم: جرسيفلكار السفلى

مدرسة جماعاتية

626/01/17إقليم: جرادة 21 26/01/17اخريصي البشير 04715Zمزدوجمريجة

826/01/17عمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي بولنوار - المركزإقليم: جرسيفتادرت المركز 21 26/01/17إلتحاق بالزوجاوالشطبي بشرى 04346Yمزدوجسيدي بولنوار

126/01/17إقليم: فجيجعمر بن الخطابإقليم: جرسيفالمريجة المركز 21 26/01/17إلتحاق بالزوجةبوعبدلوي هشام 10493Eمزدوجعين  الشعير

126/01/17إقليم: تاوريرتبوشرابإقليم: جرسيفتيزي نتسدنان 21 26/01/17بحراوي م 04614Pمزدوجتنشرفي

227/01/17إقليم: تاوريرتأبو بكر الصديقإقليم: جرسيفعين امزيزو المركز 21 27/01/17عبد الصادق حرشاوي 04581Dمزدوجمشرع حمادي

126/01/17إقليم: الدريوشم.م امزيلنإقليم: جرسيفسيدي بلقاسم المركز 21 26/01/17كبران سعيد 12536Aمزدوجامهاجر

مجموعة مدارس اولد إقليم: جرسيفاولد اخلوف المركز

بوعطية

526/01/17إقليم: الناضور 21 26/01/17الحمديوي م 12371

W

مزدوجبوعرك

126/01/17إقليم: فجيجعريضإقليم: جرسيفالمريجة المركز 21 26/01/17بنساسي لحبيب 10451Jمزدوجبني كيل

726/01/17إقليم: جرسيفتادرت المركزإقليم: جرسيفالمريجة المركز 21 26/01/17غزلن زروالي 16287Cمزدوجتادرت

226/01/17إقليم: بركانابن خفاجةإقليم: جرسيفالسويهلة المركز 21 26/01/17إلتحاق بالزوجنجاة بوعلم 04462Zمزدوجمداغ

913/03/17إقليم: بركانسعد بن عبادةإقليم: جرسيفالتوميات 21 13/03/17م رحو 04475Nمزدوجبوغريبة

118/05/17إقليم: تاوريرتاولد عبد اإقليم: جرسيفالكطارة 21 18/05/17سعيد عماري 04764Cمزدوجسيدي علي بلقاسم

717/05/17عمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي بولنوار - المركزإقليم: جرسيفتيزي نتسدنان 21 17/05/17إلتحاق بالزوجكوثر عيادي 04346Yمزدوجسيدي بولنوار

604/09/18إقليم: جرسيفلكار السفلىإقليم: جرسيفالخط المركز 17 04/09/18محسن مسعودي 23563Lمزدوجهوارة أولد رحو

104/09/18إقليم: جرسيفتادرت المركزإقليم: جرسيفالصباب المركز 17 04/09/18عبد الوهاب الخراز 16287Cمزدوجتادرت

304/09/18إقليم: جرسيفالسويهلة المركزإقليم: جرسيفبني دمال المركز 17 04/09/18المختار حموتني 16300Sمزدوجتادرت

504/09/18إقليم: جرسيفتادرت المركزإقليم: جرسيفبوراشد المركز 17 04/09/18سميرة اليعكوبي 16287Cمزدوجتادرت

104/09/18إقليم: جرسيفتادرت المركزإقليم: جرسيفاولد بوريمة المركز 17 04/09/18بوجيدة فتيحة 16287Cمزدوجتادرت
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406/09/17إقليم: جرسيفالمظافرة المركزإقليم: جرسيفسيدي بلقاسم المركز 16 06/09/17إلتحاق بالزوجنورة بورزيك 16277Sمزدوجهوارة أولد رحو

1006/09/17إقليم: جرسيفالمظافرة المركزإقليم: جرسيفالخط المركز 16 06/09/17إلتحاق بالزوجيمينة الكيحل 16277Sمزدوجهوارة أولد رحو

606/09/17إقليم: جرسيفالمظافرة المركزإقليم: جرسيفالسويهلة المركز 16 06/09/17إلتحاق بالزوجنصيرة الطويل 16277Sمزدوجهوارة أولد رحو

احمد الحبيب اليعقوبي 

المركز

506/09/17إقليم: جرسيفاولد حادة المركزإقليم: جرسيف 15 06/09/17إلتحاق بالزوجعفاف شباط 16278Tمزدوجهوارة أولد رحو

1006/09/17إقليم: جرسيفاولد حادة المركزإقليم: جرسيفأفريدن المركز 15 06/09/17إلتحاق بالزوجحياة العشوري 16278Tمزدوجهوارة أولد رحو

206/09/17إقليم: جرسيفاولد حادة المركزإقليم: جرسيفصانكال المركز 15 06/09/17إلتحاق بالزوجةم أزروال 16278Tمزدوجهوارة أولد رحو

406/09/17إقليم: جرسيفاولد حادة المركزإقليم: جرسيفاولد اخلوف المركز 15 06/09/17إلتحاق بالزوجسهام حياتي 16278Tمزدوجهوارة أولد رحو

مجموعة مدارس اولد إقليم: جرسيفسيدي لفضيل المركز

بوعطية

1002/09/14إقليم: الناضور 14 06/09/17الجللي حجوبي 12371

W

مزدوجبوعرك

106/09/17إقليم: جرسيفالمريجة المركزإقليم: جرسيفعين امزيزو المركز 14 06/09/17زكرياء بجحيح 16311Dمزدوجلمريجة

606/09/17إقليم: جرسيفاولد احميد المركزإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 14 06/09/17رشيد ساهل 16314Gمزدوجلمريجة

806/09/17إقليم: جرسيفالتومياتإقليم: جرسيفاولد بوريمة المركز 14 06/09/17أحمد مكرود 22566Cمزدوجصاكة

806/09/17إقليم: جرسيفالمريجة المركزإقليم: جرسيفبوحسان المركز 14 06/09/17أفقير نوال 16311Dمزدوجلمريجة

احمد الحبيب اليعقوبي إقليم: جرسيفتامجيلت المركز

المركز

906/09/17إقليم: جرسيف 14 06/09/17م فوناس 16307Zمزدوجلمريجة

1006/09/17إقليم: جرسيفالمريجة المركزإقليم: جرسيفاولد احميد المركز 14 06/09/17سهام فردي 16311Dمزدوجلمريجة

106/09/17إقليم: جرسيفبني دمال المركزإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 14 06/09/17م ازكاغ 16243Eمزدوجراس القصر

506/09/17إقليم: جرسيفاولد احميد المركزإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 14 06/09/17جمال الرزيني 16314Gمزدوجلمريجة

406/09/17إقليم: جرسيفتادرت المركزإقليم: جرسيفتيزي نتسدنان 14 06/09/17إلتحاق بالزوجحكيمة شلط 16287Cمزدوجتادرت

906/09/17إقليم: جرسيفأفريدن المركزإقليم: جرسيفصانكال المركز 14 06/09/17محجوبة هرموش 16261Zمزدوجالصباب
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احمد الحبيب اليعقوبي إقليم: جرسيفبركين المركز

المركز

806/09/17إقليم: جرسيف 14 06/09/17البشيري نجات 16307Zمزدوجلمريجة

احمد الحبيب اليعقوبي إقليم: جرسيفالصباب المركز

المركز

306/09/17إقليم: جرسيف 14 06/09/17صباح قشار 16307Zمزدوجلمريجة

706/09/17إقليم: الناضورمجموعة مدارس بوعركإقليم: جرسيفتيزي نتاسا المركز 14 06/09/17إلتحاق بالزوجسكينة المليح 12369Uمزدوجبوعرك

506/09/17إقليم: جرسيفامسون المركزإقليم: جرسيفسطح المغاسل المركز 14 06/09/17م لزراق 16303Vمزدوجتادرت

406/09/17إقليم: جرسيفالتومياتإقليم: جرسيفصانكال المركز 14 06/09/17عبد القادر لعشاري 22566Cمزدوجصاكة

106/09/17إقليم: جرسيفالصفصافات المركزإقليم: جرسيفصانكال المركز 14 06/09/17إلتحاق بالزوجيمينة الحسني 16296Mمزدوجتادرت

306/09/17إقليم: جرسيفلكار السفلىإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 14 06/09/17عبد الحي هرموش 23563Lمزدوجهوارة أولد رحو

206/09/17إقليم: جرسيفاولد احميد المركزإقليم: جرسيفصانكال المركز 14 06/09/17كمال بن حادين 16314Gمزدوجلمريجة

106/09/17إقليم: جرسيفأفريدن المركزإقليم: جرسيفبركين المركز 14 06/09/17لغدير لطيفة 16261Zمزدوجالصباب

506/09/17إقليم: جرسيفالمريجة المركزإقليم: جرسيفسيدي بلقاسم المركز 14 06/09/17هند بوركبة 16311Dمزدوجلمريجة

506/09/17إقليم: جرسيفالمريجة المركزإقليم: جرسيفإبياض المركز 14 06/09/17حميد طلحة 16311Dمزدوجلمريجة

206/09/17إقليم: جرسيفأفريدن المركزإقليم: جرسيفاولد احميد المركز 14 06/09/17احمد مزعاج 16261Zمزدوجالصباب

706/09/17إقليم: جرسيفالسويهلة المركزإقليم: جرسيفمزكيتام المركز 14 06/09/17حيحي بكاي 16300Sمزدوجتادرت

406/09/17إقليم: جرسيفتادرت المركزإقليم: جرسيفبركين المركز 14 06/09/17بوقيوع عزيز 16287Cمزدوجتادرت

806/09/17إقليم: جرسيفاولد حادة المركزإقليم: جرسيفتسطفاشت المركز 14 06/09/17إلتحاق بالزوجبشرى باسيم 16278Tمزدوجهوارة أولد رحو

احمد الحبيب اليعقوبي 

المركز

706/09/17إقليم: جرسيفلكار السفلىإقليم: جرسيف 14 06/09/17حبيبة بريش 23563Lمزدوجهوارة أولد رحو

204/09/18إقليم: جرسيفلبعييرإقليم: جرسيفتسطفاشت المركز 9 04/09/18إلتحاق بالزوجابتسام ابراشمي 16294Kمزدوجتادرت

604/09/18إقليم: جرسيفالمدرسة الجماعاتية تادرتإقليم: جرسيفبوراشد المركز 9 04/09/18إلتحاق بالزوجفطوش المكرود 27151Lمزدوجتادرت
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

104/09/18إقليم: جرسيفبوراشد المركزإقليم: جرسيفاولد بوريمة المركز 8 04/09/18إلتحاق بالزوجةبوجمعة الهكار 16257Vمزدوجالصباب

904/09/18إقليم: جرسيفالجل المركزإقليم: جرسيفالخط المركز 8 04/09/18إلتحاق بالزوجحبيبة الجبلي 16284Zمزدوجهوارة أولد رحو

804/09/18إقليم: جرسيفتسطفاشت المركزإقليم: جرسيفبوراشد المركز 7 04/09/18رحو سارة 16323Sمزدوجصاكة

704/09/18إقليم: جرسيفتيزي نتاسا المركزإقليم: جرسيفتيزي نتسدنان 7 04/09/18مازة عبدالنبي 16327

W

مزدوجصاكة

104/09/18إقليم: جرسيفبوحسان المركزإقليم: جرسيفإبياض المركز 7 04/09/18ماحو عمرو 16265Dمزدوجبركين

304/09/18إقليم: جرسيفاولد احميد المركزإقليم: جرسيفبني دمال المركز 7 04/09/18رجاء المهدي 16314Gمزدوجلمريجة

104/09/18إقليم: جرسيفاولد اخلوف المركزإقليم: جرسيفاولد عثمان المركز 7 04/09/18نجاة اسليماني 16334Dمزدوجصاكة

804/09/18إقليم: جرسيفاولد بوريمة المركزإقليم: جرسيفعين امزيزو المركز 7 04/09/18أسا مة لزرق 16221Fمزدوجأولد بوريمة

504/09/18إقليم: جرسيفإبياض المركزإقليم: جرسيفتيغزة المركز 7 04/09/18سوبشير م 16247Jمزدوجراس القصر

1004/09/18إقليم: جرسيفسيدي لفضيل المركزإقليم: جرسيفإبياض المركز 7 04/09/18فاطمة السريج 16318Lمزدوجصاكة

904/09/18إقليم: جرسيفبني دمال المركزإقليم: جرسيفسميو 7 04/09/18بوخاتم يمينة 16243Eمزدوجراس القصر

904/09/18إقليم: جرسيفتسطفاشت المركزإقليم: جرسيفاولد عثمان المركز 7 04/09/18شفية الطالبي 16323Sمزدوجصاكة

704/09/18إقليم: جرسيفالمريجة المركزإقليم: جرسيفمزكيتام المركز 7 04/09/18كويسم عبد الرحيم 16311Dمزدوجلمريجة

104/09/18إقليم: جرسيفبوحسان المركزإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 7 04/09/18بوجمعة ماحو 16265Dمزدوجبركين

804/09/18إقليم: جرسيفصانكال المركزإقليم: جرسيفاولد عثمان المركز 7 04/09/18جمال م 16338Hمزدوجصاكة

904/09/18إقليم: جرسيفامسون المركزإقليم: جرسيفتيزي نتسدنان 7 04/09/18عبدالله الوردي 16303Vمزدوجتادرت

104/09/18إقليم: جرسيفسميوإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 7 04/09/18عبد القادر اسفاح 16249Lمزدوجراس القصر

604/09/18إقليم: جرسيفبني دمال المركزإقليم: جرسيفتيغزة المركز 7 04/09/18شميطح يوسف 16243Eمزدوجراس القصر
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جماعة التعيين

104/09/18إقليم: جرسيفامسون المركزإقليم: جرسيفعين امزيزو المركز 7 04/09/18عبد القادر اينسي 16303Vمزدوجتادرت

104/09/18إقليم: جرسيفالصباب المركزإقليم: جرسيفسيدي بلقاسم المركز 7 04/09/18غيثة دهور 16253Rمزدوجالصباب

504/09/18إقليم: جرسيفسطح المغاسل المركزإقليم: جرسيفعين امزيزو المركز 7 04/09/18كنور زكرياء 16240Bمزدوجراس القصر

704/09/18إقليم: جرسيفالصباب المركزإقليم: جرسيفسميو 7 04/09/18امل بلة 16253Rمزدوجالصباب

504/09/18إقليم: جرسيفالخط المركزإقليم: جرسيفبركين المركز 7 04/09/18غفغوف فتيحة 16329Yمزدوجصاكة

904/09/18إقليم: جرسيفالكطارةإقليم: جرسيفبني دمال المركز 7 04/09/18ازروال انيسة 21027Eمزدوجلمريجة

404/09/18إقليم: جرسيفالكطارةإقليم: جرسيفتيغزة المركز 7 04/09/18لحسن الزاهي 21027Eمزدوجلمريجة

504/09/18إقليم: جرسيفإبياض المركزإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 7 04/09/18كريم سنان 16247Jمزدوجراس القصر

104/09/18إقليم: جرسيفاولد عثمان المركزإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 7 04/09/18عبد الرزاق بلعادل 16342Mمزدوجصاكة

204/09/18إقليم: جرسيفالكطارةإقليم: جرسيفمزكيتام المركز 7 04/09/18الغمراسني يونس 21027Eمزدوجلمريجة

704/09/18إقليم: جرسيفامسون المركزإقليم: جرسيفإبياض المركز 7 04/09/18قريوط نضال 16303Vمزدوجتادرت

1004/09/18إقليم: جرسيفامسون المركزإقليم: جرسيفمزكيتام المركز 7 04/09/18ابراهيم لغشى 16303Vمزدوجتادرت

116/09/86إقليم: جرادةأبي بكر الصديقإقليم: جرادةم/م الفلح المركز 213 16/09/90أقدمية 16 سنةالميلود   حامدي 04685S)مزدوججرادة )البلدية

 مدرسة سيدي جابر 

الجماعاتية

117/09/84عمالة: وجدة - أنكادم. المرجانإقليم: جرادة 177 16/09/99أقدمية 16 سنةم بنعامر 04302A)مزدوجوجدة )البلدية

م/م 3 مارس المركز- 

مدرسة جماعاتية

116/09/92عمالة: وجدة - أنكادم. م خير الدينإقليم: جرادة 171 16/09/98أقدمية 16 سنةزحاف عبد القادر 04299X)مزدوجوجدة )البلدية

216/09/93عمالة: وجدة - أنكادم. ابن خلدونإقليم: جرادةم/م لبخاتا المركز 171 16/09/98أقدمية 16 سنةكتويي عبد القادر 24391L)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/94عمالة: وجدة - أنكادم. الجوهرةإقليم: جرادةلمواطر 165 16/09/99أقدمية 16 سنةبريسول م 04304C)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/95عمالة: وجدة - أنكادم. ابن خلدونإقليم: جرادةالزاوية 163 16/09/99أقدمية 16 سنةجابري مصطفى 24391L)مزدوجوجدة )البلدية
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مدرسة اولد اغزيل 

الجماعاتية

416/09/95عمالة: وجدة - أنكادم. النارةإقليم: جرادة 163 18/10/99أقدمية 16 سنةبلخيري ادريس 19918Z)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/85عمالة: وجدة - أنكادم. م بن الحسن الوزانيإقليم: جرادةم/م الصمعي المركز 163 19/09/02أقدمية 16 سنةبلحيان عبد القادر 04301Z)مزدوجوجدة )البلدية

516/09/93عمالة: وجدة - أنكادم/م بني وكيل - المركزإقليم: جرادةم/م اولد معمر المركز 163 04/10/06أقدمية 16 سنةماحي عبد العزيز 04373Cمزدوجايسلي

116/09/95عمالة: وجدة - أنكادم. النجدإقليم: جرادةم/م بني مطهر المركز 161 18/10/99أقدمية 16 سنةالتاقي التعلبي 19916X)مزدوجوجدة )البلدية

417/09/84عمالة: وجدة - أنكادم. حليمة السعديةإقليم: جرادةم/م بني مطهر المركز 161 28/09/01أقدمية 16 سنةسليماني نور الدين 04278Z)مزدوجوجدة )البلدية

مدرسة اولد اغزيل 

الجماعاتية

516/09/93عمالة: وجدة - أنكادم. النارةإقليم: جرادة 159 16/09/99أقدمية 16 سنةيوسفي مصطفى 19918Z)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/93عمالة: وجدة - أنكادم/م بدر - المركزإقليم: جرادةم/م سيدي داود المركزية 159 16/09/99أقدمية 16 سنةزريكي أحمد 04367

W

مزدوجأهل انكاد

101/05/97عمالة: وجدة - أنكادم. السمارةإقليم: جرادةم/م سيدي داود المركزية 159 16/09/99أقدمية 16 سنةصالحي نجاة 04293R)مزدوجوجدة )البلدية

م/م 3 مارس المركز- 

مدرسة جماعاتية

216/09/97عمالة: وجدة - أنكادم. يوسف بن تاشفينإقليم: جرادة 159 22/11/99أقدمية 16 سنةخاضري فاطمة 24390K)مزدوجوجدة )البلدية

مدرسة اولد اغزيل 

الجماعاتية

216/09/97عمالة: وجدة - أنكادم. يعقوب المنصورإقليم: جرادة 159 16/09/99أقدمية 16 سنةمريم  زروالي 04255Z)مزدوجوجدة )البلدية

 مدرسة سيدي جابر 

الجماعاتية

216/09/85عمالة: وجدة - أنكادم. النجدإقليم: جرادة 153 06/09/00أقدمية 16 سنةبوشتي لخضر 19916X)مزدوجوجدة )البلدية

216/09/93عمالة: وجدة - أنكادم. يعقوب المنصورإقليم: جرادةم/م عثمان بن عفان 153 14/09/15أقدمية 16 سنةطالباوي سعيد 04255Z)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/93عمالة: وجدة - أنكادم. المختار السوسيإقليم: جرادةم/م الصمعي المركز 153 06/09/01أقدمية 16 سنةحسن بنختير 21525

W

مزدوجوجدة )البلدية(

م/م تيولي المركز -مدرسة 

جماعاتية

416/09/96عمالة: وجدة - أنكادم. الفارابيإقليم: جرادة 151 18/10/99أقدمية 16 سنةبالحضري الشعيبي 04295T)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/92عمالة: وجدة - أنكادم. عبد ا الشفشاونيإقليم: جرادةتويسيت 149 18/10/99أقدمية 16 سنةامجيدو ابراهيم 25552Y)مزدوجوجدة )البلدية

م/م 3 مارس المركز- 

مدرسة جماعاتية

416/09/95عمالة: وجدة - أنكادم. حمان الفطواكيإقليم: جرادة 147 06/09/01أقدمية 16 سنةالحناش محمادي 25547T)مزدوجوجدة )البلدية

216/09/93عمالة: وجدة - أنكادم. المختار السوسيإقليم: جرادةم/م المل المركز 147 16/09/01أقدمية 16 سنةغربي سامير 21525

W

مزدوجوجدة )البلدية(

316/09/96عمالة: وجدة - أنكادم/م ابن كثير - المركزإقليم: جرادةم/م لبخاتا المركز 147 16/09/01أقدمية 16 سنةعبد اللوي رشيد 04331Gمزدوجبني خالد
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921/09/83إقليم: جرادةم/م البيدقإقليم: جرادةأبي بكر الصديق 146 05/10/04أقدمية 12 سنةالجلطي الميلود 04723Hمزدوجكنفودة

م/م 3 مارس المركز- 

مدرسة جماعاتية

916/09/95عمالة: وجدة - أنكادم. ادريس الشرايبيإقليم: جرادة 141 04/09/02أقدمية 16 سنةالحميدي عبد العزيز 24966L)مزدوجوجدة )البلدية

مدرسة اولد اغزيل 

الجماعاتية

1016/09/96عمالة: وجدة - أنكادم. القادسيةإقليم: جرادة 141 04/09/02أقدمية 16 سنةبوغرارة م 04283E)مزدوجوجدة )البلدية

مدرسة اولد اغزيل 

الجماعاتية

816/09/96عمالة: وجدة - أنكادم. اليمامةإقليم: جرادة 141 04/09/02أقدمية 16 سنةاحميموش حسن 20649U)مزدوجوجدة )البلدية

م/م تيولي المركز -مدرسة 

جماعاتية

116/09/95إقليم: جرادةم/م الصمعي المركزإقليم: جرادة 115 05/09/07أقدمية 12 سنةجدايني م 04743Eمزدوجتيولي

906/09/01إقليم: بركانالجوهرة الزرقاءإقليم: جرادةم/م بني مطهر المركز 95 05/03/12لخضر  حمادي 04491Fمزدوجلعثامنة

404/09/02إقليم: جرادةم/م تادواوت المركزإقليم: جرادةم/م عثمان بن عفان 87 14/09/15الفرح عزالدين 04726Lمزدوجكنفودة

م/م. محمود درويش - إقليم: جرادةم/م بني مطهر المركز

المركز

909/12/11عمالة: وجدة - أنكاد 61 02/01/12إلتحاق بالزوجاكرام ملوكي 22614Eمزدوجايسلي

211/09/00عمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي موسى - المركزإقليم: جرادةم/م سيدي داود المركزية 51 02/09/15إلتحاق بالزوجةعزيزي لحرور 04349Bمزدوجسيدي موسى المهاية

605/09/11إقليم: جرادةم/م اولد معمر المركزإقليم: جرادةم/م عثمان بن عفان 47 14/09/15كنون م 04746Hمزدوجتيولي

1006/09/01إقليم: جرادةالنهضةإقليم: جرادةم/م لبخاتا المركز 45 03/09/14رضوان النوالي 24684E عين بني مطهر

)البلدية(

مزدوج

604/09/02إقليم: جرادةم/م البيدقإقليم: جرادةم/م بني مطهر المركز 45 03/09/13إلتحاق بالزوجلكحل  نبيلة 04723Hمزدوجكنفودة

905/09/07عمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابتإقليم: جرادةالنهضة 43 02/09/17إلتحاق بالزوجالساوري فاطمة 04308G)مزدوجبني درار )البلدية

902/09/10إقليم: جرادةم/م اولد معمر المركزإقليم: جرادةم/م عثمان بن عفان 43 14/09/15نادية ويحلن 04746Hمزدوجتيولي

م/م تيولي المركز -مدرسة إقليم: جرادةحي الزياني

جماعاتية

904/09/12إقليم: جرادة 36 04/09/18مصطفى قسوي 04737Yمزدوجتيولي

107/09/05عمالة: طنجة - أصيلالكنديإقليم: جرادةم/م إبن تومرت المركز 35 04/09/18إلتحاق بالزوجةادريس بوبكري 26608

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

مزدوج

 مدرسة سيدي جابر 

الجماعاتية

1101/01/10عمالة: وجدة - أنكادم/م 18 نونبر - المركزإقليم: جرادة 29 06/09/17إلتحاق بالزوجخديجة بوشنايف 04341Tمزدوجمستفركي

 مدرسة سيدي جابر إقليم: جرادةم/م إبن تومرت المركز

الجماعاتية

104/09/12إقليم: جرادة 28 04/09/18إلتحاق بالزوجبعقالي حياة 04751Nمزدوجرأس عصفور
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مدرسة ابن بطوطة إقليم: جرادةموسى بن نصير

الجماعاتية

802/09/14إقليم: جرادة 24 02/09/16إلتحاق بالزوجسميرة الحمداوي 26556Pمزدوجكنفودة

602/09/14عمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي بولنوار - المركزإقليم: جرادةالنهضة 24 02/09/16إلتحاق بالزوجمحرزي  خديجة 04346Yمزدوجسيدي بولنوار

م/م 3 مارس المركز- إقليم: جرادةم/م الفلح المركز

مدرسة جماعاتية

102/09/16إقليم: جرادة 21 04/09/18لبيض سمير 04715Zمزدوجمريجة

104/09/18إقليم: جرادةابن حزمإقليم: جرادةم/م سيدي داود المركزية 17 04/09/18أيناو حبيبة 27159Vمزدوجبني مطهر

م/م 3 مارس المركز- 

مدرسة جماعاتية

604/09/18إقليم: جرادةم/م بني مطهر المركزإقليم: جرادة 17 04/09/18بودشيش رضوان 04703Lمزدوجبني مطهر

503/09/13إقليم: تاوريرتالقدسإقليم: جرادةحي الزياني 16 04/09/18إلتحاق بالزوجسهام طاهري 04449K)مزدوجتاوريرت )البلدية

326/09/03إقليم: جرادةحي الزيانيإقليم: جرادةم/م إبن تومرت المركز 9 نعمإلتحاق بالزوجةتوفيق    بندحو 04/09/18 04693A عين بني مطهر

)البلدية(

مزدوج

104/09/18إقليم: بركانمبارك البكاي لهبيلإقليم: جرادةموسى بن نصير 8 04/09/18إلتحاق بالزوجالرملي فاطمة 04440A - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

1004/09/18إقليم: جرادةم/م الفلح المركزإقليم: جرادةالنهضة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجحنان بنقادة 04717Bمزدوجلعوينات

مدرسة اولد اغزيل 

الجماعاتية

804/09/18إقليم: جرادةابن حزمإقليم: جرادة 7 04/09/18الحسين ادمبارك 27159Vمزدوجبني مطهر

404/09/18إقليم: جرادةم/م لبخاتا المركزإقليم: جرادةم/م عثمان بن عفان 7 04/09/18عثماني عبد الصادق 04734Vمزدوجلبخاتة

مدرسة اولد اغزيل 

الجماعاتية

304/09/18إقليم: جرادةم/م بني مطهر المركزإقليم: جرادة 7 04/09/18م غزيلي 04703Lمزدوجبني مطهر

604/09/18إقليم: جرادةم/م لبخاتا المركزإقليم: جرادةم/م عثمان بن عفان 7 04/09/18دردور مصطفى 04734Vمزدوجلبخاتة

مدرسة اولد اغزيل 

الجماعاتية

104/09/18إقليم: جرادةم/م بني مطهر المركزإقليم: جرادة 7 04/09/18معزوزي صليحة 04703Lمزدوجبني مطهر

804/09/18إقليم: جرادةم/م بني مطهر المركزإقليم: جرادةم/م عثمان بن عفان 7 04/09/18العلمي حسام 04703Lمزدوجبني مطهر

1002/09/16إقليم: الناضورمجموعة مدارس الوحدةإقليم: جرادةالمتنبي 6 04/09/18أمين جابري 12482Sمزدوجاركمان

304/09/18إقليم: جرادةم/م إبن تومرت المركزإقليم: جرادةحي الزياني 6 نعمحموتو سليمة 04/09/18 04755Tمزدوجسيدي بوبكر

116/09/93عمالة: وجدة - أنكادم. القدسإقليم: الناضورمجموعة مدارس الصفصاف 183 16/09/96أقدمية 16 سنةعبد الرحمان الصغيري 04300Y)مزدوجوجدة )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية أولد 

البوريمي

المدرسة البتدائية الحسن إقليم: الناضور

اليوسي

116/09/93إقليم: الناضور 177 16/09/96أقدمية 16 سنةعومر شمللي 12317M)مزدوجزايو )البلدية

116/09/96عمالة: مكناسالمصلىإقليم: الناضورمجموعة مدارس الحيانن 177 16/09/96أقدمية 16 سنةم محلل 21492K)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/93عمالة: وجدة - أنكادم. بئر انزرانإقليم: الناضورمجموعة مدارس أولد حدو 171 16/09/99أقدمية 16 سنةاحمد تنيالي 04263H)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة البتدائية تجزئة إقليم: الناضورمجموعة مدارس تيزطوطين

العمران

116/09/94إقليم: الناضور 167 01/10/98أقدمية 16 سنةخليد فضيل 25186A)مزدوجسلوان )البلدية

216/09/95عمالة: وجدة - أنكادم. وادي المخازنإقليم: الناضورمجموعة مدارس الحيانن 167 16/09/99أقدمية 16 سنةسليماني ادريس 04265K)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة البتدائية تجزئة إقليم: الناضورمجموعة مدارس أقوضاض

العمران

116/09/95إقليم: الناضور 167 16/09/99أقدمية 16 سنةادريس الزاوكي 25186A)مزدوجسلوان )البلدية

مجموعة مدارس القاضي 

عياض

116/09/94عمالة: وجدة - أنكادم. ابن خلدونإقليم: الناضور 165 29/09/99أقدمية 16 سنةموسي لوكيلي 24391L)مزدوجوجدة )البلدية

216/09/94عمالة: وجدة - أنكادم. الحنانإقليم: الناضورمجموعة مدارس بوعرك 165 06/09/00أقدمية 16 سنةبدر مسري 04268N)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/96عمالة: وجدة - أنكادم. عائشة أم المؤمنينإقليم: الناضورمجموعة مدارس بوعرك 165 11/10/99أقدمية 16 سنةرشيد تيواسيوين 04253X)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/96عمالة: وجدة - أنكادم. أحمد الشرقاويإقليم: الناضورمجموعة مدارس لحويسية 165 16/09/99أقدمية 16 سنةيحيى نصاطي 24691M)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة البتدائية تجزئة إقليم: الناضورمجموعة مدارس الرازي

العمران

216/09/96إقليم: الناضور 165 16/09/99أقدمية 16 سنةاحمد فلكو 25186A)مزدوجسلوان )البلدية

مجموعة مدارس اولد 

بوعطية

المدرسة البتدائية صوناصيد إقليم: الناضور

2

216/09/95إقليم: الناضور 163 16/09/99أقدمية 16 سنةخالد البوكيلي 26989J)مزدوجسلوان )البلدية

مجموعة مدارس الدار 

البيضاء

116/09/94عمالة: وجدة - أنكادم/م بني وكيل - المركزإقليم: الناضور 161 16/09/01أقدمية 16 سنةبنيونس بوعبد ا 04373Cمزدوجايسلي

مجموعة مدارس القاضي 

عياض

316/09/92إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية سلوانإقليم: الناضور 161 16/09/98أقدمية 16 سنةم احموتان 12322T)مزدوجسلوان )البلدية

416/09/94عمالة: وجدة - أنكادم. حليمة السعديةإقليم: الناضورمجموعة مدارس مولي م 159 26/10/99أقدمية 16 سنةتيزمرين سعيد 04278Z)مزدوجوجدة )البلدية

216/09/94عمالة: وجدة - أنكادم. حليمة السعديةإقليم: الناضورمجموعة مدارس إبركانن 159 16/09/99أقدمية 16 سنةاحمد سماعيلي 04278Z)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس الدار 

البيضاء

116/09/95إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الملإقليم: الناضور 159 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد القادر بشيري 12314J)مزدوجزايو )البلدية

مجموعة مدارس 

عبدالرحمان الداخل

116/09/99عمالة: وجدة - أنكادم. الملإقليم: الناضور 159 16/09/99أقدمية 16 سنةفاطمةبن شيبة 04290M)مزدوجوجدة )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مجموعة مدارس الدار 

البيضاء

المدرسة البتدائية عبد ا إقليم: الناضور

بن ياسين

316/09/95إقليم: الناضور 155 04/02/02أقدمية 16 سنةميمون الملوكي 12313H)مزدوجزايو )البلدية

مجموعة مدارس قاسم 

الزهير

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الناضور

عثمان

316/09/95إقليم: الناضور 155 06/09/01أقدمية 16 سنةم بكاوي 21546U)مزدوجزايو )البلدية

مجموعة مدارس مولي 

علي الشريف

المدرسة البتدائية سعد بن إقليم: الناضور

ابي وقاس

216/09/95إقليم: الناضور 155 16/09/01أقدمية 16 سنةعبد اللوي بنيونس 12325

W

مزدوجالناضور )البلدية(

مجموعة مدارس اولد 

بوعطية

516/09/99إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية 11 ينايرإقليم: الناضور 155 16/09/00أقدمية 16 سنةخديجة بويخريشان 12337J)مزدوجالناضور )البلدية

316/09/95إقليم: بركانبني يزناسنإقليم: الناضورمجموعة مدارس إيموساتن 153 16/09/00أقدمية 16 سنةم لياوي 04426K)مزدوجبركان )البلدية

616/09/96عمالة: وجدة - أنكادم. الشهيد م بنعودةإقليم: الناضورمجموعة مدارس الكرمة 153 15/04/03أقدمية 16 سنةخالد العامري 24689K)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/96عمالة: وجدة - أنكادمدرسة الضحىإقليم: الناضورمجموعة مدارس إبركانن 153 16/09/01أقدمية 16 سنةم مدين 27157T)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/97عمالة: وجدة - أنكادم. المرجانإقليم: الناضورمجموعة مدارس تاوريرت 153 06/09/00أقدمية 16 سنةفؤاد الدهان 04302A)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة البتدائية يوسف إقليم: الناضورمجموعة مدارس إيموساتن

بن تاشفين

216/09/97إقليم: الناضور 153 06/09/01أقدمية 16 سنةنور الدين كنوخ 12323U)مزدوجسلوان )البلدية

906/09/00عمالة: وجدة - أنكادم/م اليرموك - المركزإقليم: الناضورمجموعة مدارس بني شيكر 153 23/03/01أقدمية 16 سنةحنان شاوش 04369Yمزدوجايسلي

116/09/96إقليم: الناضور المدرسة البتدائية إبن كثيرإقليم: الناضورمجموعة مدارس بوعرك 149 04/09/02أقدمية 16 سنةسعيد الشرقاوي 25038P)مزدوجالناضور )البلدية

116/09/97عمالة: مكناسالتنميةإقليم: الناضورمجموعة مدارس تاوريرت 147 16/09/01أقدمية 16 سنةسعيد الطنجي 24762P)مزدوجويسلن )البلدية

مجموعة مدارس 

اولداشعيب 2

716/09/97عمالة: وجدة - أنكادم. الملإقليم: الناضور 147 16/09/02أقدمية 16 سنةعزالدين بدري 04290M)مزدوجوجدة )البلدية

716/09/98عمالة: وجدة - أنكادم. ياسر عرفاتإقليم: الناضورمجموعة مدارس لحويسية 147 04/09/02أقدمية 16 سنةمجيد شرور 24965K)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس المام 

الطبري

المدرسة البتدائية وادي إقليم: الناضور

المخازن

116/09/98إقليم: الناضور 146 16/09/00إلتحاق بالزوجةسعيد سبايبي 12363M)مزدوجسلوان )البلدية

المدرسة البتدائية يوسف إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية افرا

بن تاشفين

516/09/96إقليم: الناضور 145 27/04/01أقدمية 16 سنةهشام امرزكيوي 12323U)مزدوجسلوان )البلدية

مجموعة مدارس جمال 

الدين الفغاني

مجموعة مدارس المام إقليم: الناضور

الغزالي

116/09/96إقليم: الناضور 145 07/09/04أقدمية 12 سنةيحيى الرحوتي 12432M)مزدوجبني انصار )البلدية

516/09/99عمالة: وجدة - أنكادم. صلح الدين اليوبيإقليم: الناضورمجموعة مدارس أقوضاض 145 22/09/02أقدمية 16 سنةفؤاد سواري 21526X)مزدوجوجدة )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

116/09/99عمالة: وجدة - أنكادمدرسة الضحىإقليم: الناضورمجموعة مدارس إبركانن 145 05/09/02أقدمية 16 سنةعبد الحليم لوكيلي 27157T)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة البتدائية عبد ا إقليم: الناضورمجموعة مدارس الصفصاف

بن ياسين

216/09/93إقليم: الناضور 143 17/10/05أقدمية 12 سنةبوهنوف  ميمون 12313H)مزدوجزايو )البلدية

مجموعة مدارس أبو القاسم 

الشابي

906/09/01عمالة: وجدة - أنكادم. ابن حنبلإقليم: الناضور 143 16/09/02أقدمية 16 سنةم قاسمي 25545R)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس جمال 

الدين الفغاني

1116/09/93عمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابتإقليم: الناضور 141 16/09/01أقدمية 16 سنةيوسف بكراوي 04308G)مزدوجبني درار )البلدية

1016/09/99عمالة: وجدة - أنكادم. ادريس الشرايبيإقليم: الناضورمجموعة مدارس إبركانن 141 05/09/03أقدمية 16 سنةاحمد حمري 24966L)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس المام 

الغزالي

106/09/00إقليم: سطاتمركزية الزاويةإقليم: الناضور 141 05/09/03أقدمية 16 سنةامال عاطفي 14123A)مزدوجبن أحمد )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي 

موسى

316/09/94إقليم: بنسليمانمدرسة المغرب العربيإقليم: الناضور 139 16/09/96أقدمية 16 سنةالطيبي بنصغير 25003B)مزدوجبوزنيقة )البلدية

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية افرا

بوطيب  1

416/09/94إقليم: الناضور 137 16/09/00أقدمية 16 سنةلحسن حداوي 12287E)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس المهدي بن 

تومرت

عمالة: المضيق - مدرسة عمر بن الخطابإقليم: الناضور

الفنيدق
106/09/00 137 06/09/02إلتحاق بالزوجةسفيان برحمة 05426X)مزدوجالمضيق )البلدية

المدرسة البتدائية ابو فراس 

الحمداني

المدرسة البتدائية تاوريرت إقليم: الناضور

بوستة

216/09/93إقليم: الناضور 134 29/09/00أقدمية 16 سنةلمعلم الحسين 12364N)مزدوجسلوان )البلدية

مجموعة مدارس الدار 

البيضاء

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الناضور

عثمان

316/09/95إقليم: الناضور 127 05/09/08المصطفاوي حفيظ 21546U)مزدوجزايو )البلدية

816/09/94إقليم: بركانابن الخطيبإقليم: الناضورالمدرسة البتدائية ابن باجة 124 16/09/02أقدمية 16 سنةبوشتة م 04481Vمزدوجاغبال

المدرسة البتدائية عمر 

المختار

1116/09/93عمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابتإقليم: الناضور 124 07/02/02أقدمية 16 سنةم اولد ميمون 04308G)مزدوجبني درار )البلدية

المدرسة البتدائية اولد 

بوطيب  1

516/09/97عمالة: وجدة - أنكادم/ج إدريس الول - المركزإقليم: الناضور 124 20/09/00أقدمية 16 سنةابتسام الحساني 04314Nمزدوجعين الصفا

مجموعة مدارس قاسم 

الزهير

106/09/01عمالة: طنجة - أصيلالملإقليم: الناضور 124 12/10/05إلتحاق بالزوجإلهام الطويل 21181X طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس أولد 

منصور

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الناضور

عثمان

116/09/98إقليم: الناضور 123 03/09/08م بوخدة 21546U)مزدوجزايو )البلدية

301/05/97إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية تاويمة 2إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الشريعة 116 01/10/01أقدمية 16 سنةفاطمة بلحيان 24404A)مزدوجالناضور )البلدية

126/09/02إقليم: جرادةم/م الصمعي المركزإقليم: الناضورمجموعة مدارس أولد حدو 113 06/09/09لطرش فتيحة 04743Eمزدوجتيولي
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

424/09/02إقليم: تطوانم.م تازروتإقليم: الناضورمجموعة مدارس لعزيب 111 05/09/07أقدمية 12 سنةاحموندي عبد الوهاب 05602Nمزدوجابغاغزة

104/09/02إقليم: بركانعائشة بنت الشاطئإقليم: الناضورمجموعة مدارس أولد حدو 110 06/09/08إلتحاق بالزوجبودار فوزية 25809C)مزدوجالسعيدية )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي 

عثمان

المدرسة البتدائية عبد إقليم: الناضور

الخالق الطريس

116/09/99إقليم: الناضور 108 06/09/02أقدمية 16 سنةمقران حورية 12318N)مزدوجزايو )البلدية

المدرسة البتدائية اولد 

بوطيب  1

516/09/99عمالة: وجدة - أنكادم/ج إدريس الول - المركزإقليم: الناضور 108 04/09/02أقدمية 16 سنة  شنوفي نجلة 04314Nمزدوجعين الصفا

مجموعة مدارس قرية 

أركمان

104/09/02إقليم: بركانالشرفاءإقليم: الناضور 107 05/09/08الزخنيني م 04496Lمزدوجلعثامنة

المدرسة البتدائية أولد 

البوريمي

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الناضور

عثمان

106/09/06إقليم: الناضور 97 22/10/07أقدمية 12 سنةرشيدة البالي 21546U)مزدوجزايو )البلدية

مجموعة مدارس قرية 

أركمان

المدرسة البتدائية علل بن إقليم: الناضور

عبد ا

124/09/02إقليم: الناضور 96 05/09/11إلتحاق بالزوجنوال بوينفيف 12279

W

مزدوجالناضور )البلدية(

المدرسة البتدائية اولد 

بوطيب 2

مجموعة مدارس إقليم: الناضور

اولداشعيب 2

713/09/01إقليم: الناضور 94 09/11/05أقدمية 12 سنةبن ستي راضية 12366R)مزدوجسلوان )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي 

ام

116/09/99إقليم: الحاجبسيدي الشافيإقليم: الناضور 84 07/10/09م جالوت 04177Pمزدوجلقصير

المدرسة البتدائية يوسف إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية 11 يناير

بن تاشفين

405/09/03إقليم: الناضور 79 01/10/12إلتحاق بالزوجقجعيو رشيدة 12323U)مزدوجسلوان )البلدية

مجموعة مدارس 

عبدالرحمان الداخل

602/09/10إقليم: بركانالشرفاءإقليم: الناضور 77 02/09/10بودشيش أحلم 04496Lمزدوجلعثامنة

مجموعة مدارس اولد 

شعيب

805/09/08عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: الناضور 73 11/09/12محسن رباح 03908Xمزدوجمهاية

مجموعة مدارس الدار 

البيضاء

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الناضور

عثمان

207/09/05إقليم: الناضور 68 06/09/17فؤاد طيبي 21546U)مزدوجزايو )البلدية

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الشريعة

بوطيب 2

105/09/08إقليم: الناضور 68 نعمسناء بنجانا 18/10/12 12341N)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية المختار 

السوسي

م/م. محمود درويش - إقليم: الناضور

المركز

205/09/03عمالة: وجدة - أنكاد 66 04/09/18إلتحاق بالزوجةسمير ميموني 22614Eمزدوجايسلي

المدرسة الجماعاتية عمر 

ابن عبد العزيز

المدرسة البتدائية ابو فراس إقليم: الناضور

الحمداني

407/09/04إقليم: الناضور 65 02/09/14نبيل أوراغ 12282Z)مزدوجالناضور )البلدية

905/09/07إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية مرتشيكاإقليم: الناضورمجموعة مدارس لعزيب 65 03/09/13اشعوتا منير 25185Z)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الناضورمجموعة مدارس الدويرية

عثمان

402/09/10إقليم: الناضور 65 04/09/12مراد المعلوي 21546U)مزدوجزايو )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية أولد إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية بو قانة

البوريمي

525/11/08إقليم: الناضور 64 07/10/09صفصافي سامية 12508V)مزدوجزايو )البلدية

1005/09/07إقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركزإقليم: الناضورمجموعة مدارس زرورة 57 03/09/13إلتحاق بالزوجالحومي احلم 02407Rمزدوجبئر طم طم

المدرسة الجماعاتية واد 

الذهب

المدرسة البتدائية سيدي م إقليم: الناضور

بن عبد ا

109/12/11إقليم: الناضور 57 20/02/12بنسعيد فاتحة 12326X)مزدوجبني انصار )البلدية

مجموعة مدارس عمرو بن 

العاص

402/09/10إقليم: بركانعين الزبدةإقليم: الناضور 55 02/09/16أحمد الحمادي 04506Xمزدوجمداغ

مجموعة مدارس عمرو بن 

العاص

109/12/11إقليم: الناضورمجموعة مدارس بني شيكرإقليم: الناضور 54 02/09/15محمود مليكة 12388Pمزدوجبني شيكر

101/01/10إقليم: بركانابن جرير الطبريإقليم: الناضورمجموعة مدارس تاوريرت 53 03/09/13وفاء اتسولي 04557Cمزدوجتافوغالت

907/09/05إقليم: بركانالشهداءإقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الندلس 48 04/09/18أخيار خالد 04467Eمزدوجبوغريبة

902/09/09عمالة: وجدة - أنكادم/م ابن كثير - المركزإقليم: الناضورمجموعة مدارس إبركانن 45 03/09/13إلتحاق بالزوجةبن عطة ابراهيم 04331Gمزدوجبني خالد

406/09/01إقليم: بركانم عبدهإقليم: الناضورمجموعة مدارس الكرمة 44 06/09/17م لهري 04534Cمزدوجزكزل

مجموعة مدارس اولد اعمر 

اوحبصة

604/09/12إقليم: بركانعين الزبدةإقليم: الناضور 44 02/09/15فحلن رجاء 04506Xمزدوجمداغ

مجموعة مدارس أولد 

منصور

702/09/10إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية افراإقليم: الناضور 43 06/09/17إلتحاق بالزوجوهيبة أموسى 12351Zمزدوجبني بويفرور

104/09/12إقليم: الناضورمجموعة مدارس الرازيإقليم: الناضورمجموعة مدارس بني شيكر 43 02/09/16الطلحاوي كوثر 12391Tمزدوجبني شيكر

المدرسة الجماعاتية واد 

الذهب

105/09/11إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية مرتشيكاإقليم: الناضور 41 02/09/14الزروالي رفيقة 25185Z)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس المهدي بن 

تومرت

203/09/13إقليم: الناضورمجموعة مدارس بني شيكرإقليم: الناضور 41 03/09/13لبنى بوخو 12388Pمزدوجبني شيكر

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: الناضورمجموعة مدارس بني شيكر

الخضراء

104/09/12إقليم: الناضور 39 14/09/15إلتحاق بالزوجةاحمد دكان 12288F)مزدوجالناضور )البلدية

904/09/12إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية ترقاعإقليم: الناضورمجموعة مدارس اطرارة 39 02/09/14اوحلي الهام 12294M)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس اولد اعمر 

اوحبصة

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الناضور

بوطيب  1

302/09/14إقليم: الناضور 39 02/09/14إلتحاق بالزوجلبنى صبار 12287E)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية تاوريرت 

بوستة

205/09/08إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الشريعةإقليم: الناضور 38 نعمالعوني بوشرة 05/09/18 12274R)مزدوجالناضور )البلدية
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مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مجموعة مدارس عمرو بن 

العاص

402/09/10إقليم: بركانعين الزبدةإقليم: الناضور 38 02/09/15حنيفة كلموع 04506Xمزدوجمداغ

المدرسة البتدائية اولد 

بوطيب 2

المدرسة البتدائية تاوريرت إقليم: الناضور

بوستة

209/12/11إقليم: الناضور 38 نعمكسال لمياء 04/09/18 12364N)مزدوجسلوان )البلدية

المدرسة البتدائية ابن إقليم: الناضورمجموعة مدارس تيزطوطين

بطوطة

801/01/10إقليم: الناضور 37 02/09/14إلتحاق بالزوج    سميرة     السباعي 12306A)مزدوجالعروي )البلدية

مجموعة مدارس المام 

الغزالي

405/09/11إقليم: تطوانم.م تازروتإقليم: الناضور 36 06/09/17سعاد الملياني 05602Nمزدوجابغاغزة

605/09/07إقليم: بركانجعرةإقليم: الناضورمجموعة مدارس الكرمة 34 06/09/17شهرزاد أعراب 04541Kمزدوجزكزل

1102/09/10عمالة: وجدة - أنكادم/م عمر الخيام - المركزإقليم: الناضورمجموعة مدارس بويخباش 33 02/09/16إلتحاق بالزوجصباح اجدايني 04320Vمزدوجعين الصفا

103/09/13إقليم: بركانالجولنإقليم: الناضورمجموعة مدارس الكرمة 33 02/09/15إلتحاق بالزوجةيشيوي كمال 04529Xمزدوجزكزل

المدرسة البتدائية أولد إقليم: الناضورمجموعة مدارس الفوارس

البوريمي

304/09/12إقليم: الناضور 32 02/09/17إلتحاق بالزوجصالحي حنان 12508V)مزدوجزايو )البلدية

مجموعة مدارس جمال 

الدين الفغاني

202/09/14إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الفيضإقليم: الناضور 32 02/09/15إلتحاق بالزوجكريمة أفقير 12280X)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة الجماعاتية حاسي 

بركان

714/03/17إقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية انوالإقليم: الناضور 31 14/03/17لطيفة اعريشي 04586Jمزدوجمشرع حمادي

المدرسة البتدائية تاوريرت 

بوستة

105/09/08إقليم: الناضورمجموعة مدارس لحويسيةإقليم: الناضور 30 06/09/17مراد برواك 12463

W

مزدوجبني وكيل اولد امحاند

المدرسة البتدائية سيدي م 

بن عبد ا

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الناضور

موسى

202/09/14إقليم: الناضور 30 06/09/17حكيمة بوفتوح 12349X)مزدوجبني انصار )البلدية

مجموعة مدارس مولي إقليم: الناضورمجموعة مدارس بويخباش

علي الشريف

804/09/12إقليم: الناضور 29 02/09/16لويسي خالدة 12477Lمزدوجاركمان

103/09/13إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية البحتريإقليم: الناضورمجموعة مدارس الحيانن 29 14/09/17إلتحاق بالزوجةيسين العطياوي 12340M)مزدوجالناضور )البلدية

1014/03/17إقليم: بركانالشهداءإقليم: الناضورمجموعة مدارس الصفصاف 29 04/09/18نجاة عباسي 04467Eمزدوجبوغريبة

102/09/10إقليم: بركانالجولنإقليم: الناضورمجموعة مدارس أولد حدو 28 06/09/17وادي منية 04529Xمزدوجزكزل

102/09/10عمالة: الرباطإدريس الولإقليم: الناضورالمدرسة البتدائية افرا 28 04/09/18إلتحاق بالزوجيرو اكرام 01038C)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

المدرسة البتدائية ادريس إقليم: الناضورمجموعة مدارس أقوضاض

الول

304/09/12إقليم: الناضور 27 04/09/18إلتحاق بالزوجأسية حمدون 26990K)مزدوجالناضور )البلدية
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الشرق02
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية ابن إقليم: الناضورمجموعة مدارس لحويسية

زيدون

303/09/13إقليم: الناضور 27 04/09/18إلتحاق بالزوجةمصطفى أزعوم 12308C)مزدوجالعروي )البلدية

مجموعة مدارس اولد اعمر 

اوحبصة

مجموعة مدارس عمرو بن إقليم: الناضور

العاص

203/09/13إقليم: الناضور 27 02/09/16مراقي نورة 12379Eمزدوجايعزانن

502/09/14إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية افراإقليم: الناضورمجموعة مدارس اطرارة 25 02/09/16سميرة بوزكري 12351Zمزدوجبني بويفرور

مجموعة مدارس المام 

الغزالي

602/09/14إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية افراإقليم: الناضور 25 04/09/18رشيد ولد صديق 12351Zمزدوجبني بويفرور

302/09/10إقليم: بركانحسان بن ثابتإقليم: الناضورمجموعة مدارس البركانيين 24 06/09/17منى كريمشي 04508Zمزدوجشويحية

مجموعة مدارس اولد 

شعيب

802/09/15إقليم: تازةبني افتح المركزإقليم: الناضور 24 06/09/17مرشيد حسنية 16422Zمزدوجبني افتح

406/09/17إقليم: الناضورمجموعة مدارس بوعركإقليم: الناضورمجموعة مدارس الرازي 24 06/09/17سليمان عزفي 12369Uمزدوجبوعرك

502/09/14إقليم: الناضورمجموعة مدارس أولد حدوإقليم: الناضورمجموعة مدارس الصفصاف 23 04/09/18هاشمي صلح الدين 12516D)مزدوجرأس الماء )البلدية

مجموعة مدارس قرية إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الفيض

أركمان

204/09/12إقليم: الناضور 22 06/09/17إلتحاق بالزوجحسناء العابدي 12470Dمزدوجاركمان

مجموعة مدارس أولد 

منصور

103/09/13إقليم: بركانبني عطيةإقليم: الناضور 22 06/09/17إلتحاق بالزوجعنوري سهام 20270Gمزدوجبوغريبة

مجموعة مدارس أولد 

منصور

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الناضور

عثمان

202/09/16إقليم: الناضور 22 02/09/16إلتحاق بالزوجخديجة حجوط 21546U)مزدوجزايو )البلدية

902/09/16إقليم: الناضورمجموعة مدارس لحويسيةإقليم: الناضورمجموعة مدارس إحريكاتن 21 04/09/18البوعيادي ميمون 12463

W

مزدوجبني وكيل اولد امحاند

102/09/14إقليم: بركانأولد بوبكرإقليم: الناضورمجموعة مدارس الصفصاف 20 06/09/17عبد القادر لحبيب 04477Rمزدوجبوغريبة

1102/09/15إقليم: بركانبوميةإقليم: الناضورمجموعة مدارس إبركانن 17 04/09/18بوطاهري عبدالمومن 04513Eمزدوجشويحية

مجموعة مدارس عمرو بن 

العاص

مجموعة مدارس أولد إقليم: الناضور

منصور

804/09/18إقليم: الناضور 17 04/09/18ايوب احمين 12495Fمزدوجأولد ستوت

104/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس لحويسيةإقليم: الناضورمجموعة مدارس أقوضاض 17 04/09/18اهرامي فاطمة 12463

W

مزدوجبني وكيل اولد امحاند

604/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس الحياننإقليم: الناضورمجموعة مدارس لعزيب 17 04/09/18ماجدة عانو 12419Yمزدوجبني سيدال لوطا

مجموعة مدارس المام إقليم: الناضورمجموعة مدارس الرازي

الغزالي

1004/09/18إقليم: الناضور 17 04/09/18م اتباتيت 12432M)مزدوجبني انصار )البلدية
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جماعة التعيين

904/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس الحياننإقليم: الناضورمجموعة مدارس لعزيب 17 04/09/18العزوزي نور الدين 12419Yمزدوجبني سيدال لوطا

المدرسة الجماعاتية حاسي 

بركان

مجموعة مدارس الدار إقليم: الناضور

البيضاء

104/09/18إقليم: الناضور 17 04/09/18لطيفة المقداد 12502Nمزدوجأولد ستوت

المدرسة البتدائية سيدي 

موسى

مجموعة مدارس تانوت إقليم: الناضور

الرمان

203/09/13إقليم: الناضور 16 04/09/18م   أوعيسى 12414Tمزدوجبني سيدال الجبل

502/09/15إقليم: الناضورمجموعة مدارس بويخباشإقليم: الناضورمجموعة مدارس الوحدة 13 04/09/18عبد الجليل سليماني 12485Vمزدوجاركمان

202/09/16إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية ابن باجةإقليم: الناضورمجموعة مدارس الدويرية 13 05/09/18إلتحاق بالزوجمنال بلبشير 12289G)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية الحسن 

اليوسي

102/09/14إقليم: بركانمبارك البكاي لهبيلإقليم: الناضور 12 04/09/18إلتحاق بالزوجةم عزماني 04440A - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

مجموعة مدارس اولد إقليم: الناضورمجموعة مدارس الوحدة

بوعطية

302/09/16إقليم: الناضور 11 04/09/18ياسين بولكدور 12371

W

مزدوجبوعرك

مجموعة مدارس عمرو بن 

العاص

702/09/16إقليم: الناضورمجموعة مدارس بني سيدالإقليم: الناضور 11 04/09/18فارس السياح 12410Nمزدوجبني سيدال الجبل

المدرسة البتدائية سيدي 

ام

المدرسة البتدائية حي إقليم: الناضور

بويلغمان

702/09/16إقليم: الناضور 10 04/09/18إلتحاق بالزوجشهرزاد لرمود 12310E)مزدوجالعروي )البلدية

المدرسة البتدائية حي إقليم: الناضورمجموعة مدارس أقوضاض

بويلغمان

904/09/18إقليم: الناضور 10 04/09/18إلتحاق بالزوجاجبوح حنانة 12310E)مزدوجالعروي )البلدية

مجموعة مدارس أولد إقليم: الناضورمجموعة مدارس أقوضاض

منصور

202/09/10إقليم: الناضور 9 04/09/18لمهني فوزي 12495Fمزدوجأولد ستوت

304/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس الحرشةإقليم: الناضورمجموعة مدارس الدويرية 9 04/09/18إلتحاق بالزوجحكيمة بعوش 22732Hمزدوجبوعرك

204/09/18إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الميناءإقليم: الناضورمجموعة مدارس بني شيكر 8 04/09/18إلتحاق بالزوجةرشيد  زياني 12734R)مزدوجبني انصار )البلدية

704/09/18إقليم: جرادةتويسيتإقليم: الناضورمجموعة مدارس أولد داود 8 04/09/18إلتحاق بالزوجسارة عبد ا 04699G)مزدوجتويسيت )البلدية

504/09/18إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية البحتريإقليم: الناضورمجموعة مدارس لحويسية 8 04/09/18إلتحاق بالزوجسناء قطباني 12340M)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس جمال 

الدين الفغاني

المدرسة البتدائية عمر بن إقليم: الناضور

الخطاب

1004/09/18إقليم: الناضور 8 04/09/18إلتحاق بالزوجنسرين زويتني 12281Y)مزدوجالناضور )البلدية

904/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس اطرارةإقليم: الناضورمجموعة مدارس تاوريرت 7 04/09/18أنيس بورخة 12400Cمزدوجبني شيكر

104/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس الدويريةإقليم: الناضورمجموعة مدارس إيموساتن 7 04/09/18طالب خديجة 12465Yمزدوجبني وكيل اولد امحاند
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104/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس الدويريةإقليم: الناضورمجموعة مدارس تيزطوطين 7 04/09/18بيبي رشيد 12465Yمزدوجبني وكيل اولد امحاند

904/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس زرورةإقليم: الناضورمجموعة مدارس إحريكاتن 7 04/09/18رشيد رزوقي 12383Jمزدوجايعزانن

مجموعة مدارس اولد اعمر 

اوحبصة

104/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس النجاحإقليم: الناضور 7 04/09/18الركابي الخياري سفيان 12384Kمزدوجايعزانن

مجموعة مدارس عمر 

الخيام

مجموعة مدارس تانوت إقليم: الناضور

الرمان

604/09/18إقليم: الناضور 7 04/09/18المقدم صاليح 12414Tمزدوجبني سيدال الجبل

مجموعة مدارس اولد اعمر إقليم: الناضورمجموعة مدارس إبركانن

اوحبصة

104/09/18إقليم: الناضور 7 04/09/18بنشعشوع عبدالخالق 12382Hمزدوجايعزانن

104/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس اطرارةإقليم: الناضورمجموعة مدارس تاوريرت 7 04/09/18عبيد ا بوليح 12400Cمزدوجبني شيكر

104/09/18إقليم: بركانبرج واواللوتإقليم: الناضورمجموعة مدارس الكرمة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجرزوقي فاطمة الزهراء 26963Gمزدوجزكزل

204/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس الصفصافإقليم: الناضورمجموعة مدارس زرورة 7 04/09/18الغزاوي فريد 12504Rمزدوجأولد ستوت

203/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس إبركاننإقليم: الناضورمجموعة مدارس النجاح 7 03/09/18شوراق فيصل 12442Yمزدوجحاسي بركان

مجموعة مدارس 

عبدالرحمان الداخل

1004/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس الرازيإقليم: الناضور 7 04/09/18 ميموني كريم 12391Tمزدوجبني شيكر

104/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس الدويريةإقليم: الناضورمجموعة مدارس إيموساتن 7 04/09/18عزاوي لطيفة 12465Yمزدوجبني وكيل اولد امحاند

204/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس الصفصافإقليم: الناضورمجموعة مدارس إبركانن 7 04/09/18برجال م 12504Rمزدوجأولد ستوت

مجموعة مدارس 

عبدالرحمان الداخل

المدرسة الجماعاتية حاسي إقليم: الناضور

بركان

904/09/18إقليم: الناضور 7 04/09/18دهمج م 12438Uمزدوجحاسي بركان

مجموعة مدارس مولي إقليم: الناضورمجموعة مدارس بويخباش

علي الشريف

304/09/18إقليم: الناضور 7 04/09/18مليكة بنزركة 12477Lمزدوجاركمان

مجموعة مدارس 

عبدالرحمان الداخل

مجموعة مدارس عمرو بن إقليم: الناضور

العاص

604/09/18إقليم: الناضور 7 04/09/18 والي نجيم 12379Eمزدوجايعزانن

مجموعة مدارس عمر 

الخيام

204/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس زرورةإقليم: الناضور 7 04/09/18أزهراي هناء 12383Jمزدوجايعزانن

مجموعة مدارس 

عبدالرحمان الداخل

204/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس الكرمةإقليم: الناضور 7 04/09/18عمار الراضي 12515Cمزدوجأولد داوود ازخانين

مجموعة مدارس المهدي بن 

تومرت

904/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس الكرمةإقليم: الناضور 7 04/09/18العمراوي م 12515Cمزدوجأولد داوود ازخانين
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جماعة التعيين

مجموعة مدارس تانوت إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية ترقاع

الرمان

104/09/12إقليم: الناضور 6 04/09/18النوح ميمون 12414Tمزدوجبني سيدال الجبل

204/09/18إقليم: فجيجغراس الخيل الدريسيإقليم: الناضورمجموعة مدارس إبركانن 6 04/09/18بوجضاض الحسين 10523Mمزدوجبوشاوون

604/09/18إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية بدرإقليم: الناضورالمدرسة البتدائية افرا 6 22/09/18إلتحاق بالزوجنجوى خضيري 12292K)مزدوجالناضور )البلدية

116/09/91عمالة: وجدة - أنكادم. الجوهرةعمالة: وجدة - أنكادم. حمان الفطواكي 163 02/09/16أقدمية 16 سنةدكرى ارطوب 04304C)مزدوجوجدة )البلدية

216/09/92عمالة: وجدة - أنكادم. ابن حزمعمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي موسى - المركز 159 27/09/99أقدمية 16 سنةحسن فوزي يوجيل 04242K)مزدوجوجدة )البلدية

216/09/92عمالة: وجدة - أنكادم. لل مريمعمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي بولنوار - المركز 157 28/09/00أقدمية 16 سنةعبد الواحد ناصري 04249T)مزدوجوجدة )البلدية

616/09/99عمالة: وجدة - أنكادم. 16 غشتعمالة: وجدة - أنكادم/ج إدريس الول - المركز 157 06/09/00أقدمية 16 سنةم احبيش 04288K)مزدوجوجدة )البلدية

316/09/98عمالة: وجدة - أنكادم. 16 غشتعمالة: وجدة - أنكادم/م عمر الخيام - المركز 155 16/09/98أقدمية 16 سنةسمية يوسفي 04288K)مزدوجوجدة )البلدية

م/م مصعب بن عمير - 

المركز

716/09/99عمالة: وجدة - أنكادم. المختار السوسيعمالة: وجدة - أنكاد 153 06/09/00أقدمية 16 سنةعمر موزوري 21525

W

مزدوجوجدة )البلدية(

م/م مصعب بن عمير - 

المركز

216/09/86عمالة: وجدة - أنكادم. ابن عذاريعمالة: وجدة - أنكاد 141 02/09/02أقدمية 16 سنةعبدالمجيد ميموني 04277Y)مزدوجوجدة )البلدية

601/05/97عمالة: وجدة - أنكادم. النارةعمالة: وجدة - أنكادم أنوال 133 نعمأقدمية 16 سنةعائشة بنعبد الكريم 19/10/00 19918Z)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/89عمالة: وجدة - أنكادم. م خير الدينعمالة: وجدة - أنكادم. الزلقة 82 نعمأقدمية 12 سنةحمي رابحة 05/09/07 04299X)مزدوجوجدة )البلدية

816/09/99إقليم: تازةباب السبت المركزعمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي موسى - المركز 77 26/10/12لبنى بوزلفان 16572Mمزدوجبني لنث

104/09/02عمالة: وجدة - أنكادم. الجوهرةعمالة: وجدة - أنكادم. النارة 56 نعمحنانة  بلحاج 14/09/16 04304C)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/91عمالة: وجدة - أنكادم. النارةعمالة: وجدة - أنكادم. الجوهرة 50 نعمسعيدة دوح دوح 10/09/15 19918Z)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/85عمالة: وجدة - أنكادم. الزلقةعمالة: وجدة - أنكادم. م خير الدين 48 نعمسيدهم حسن 04/09/18 04306E)مزدوجوجدة )البلدية

716/09/94إقليم: بركانالنورعمالة: وجدة - أنكادم. عبد المومن 42 نعمحمداوي يحي 06/09/17 04430P)مزدوجاحفير )البلدية

116/09/85عمالة: وجدة - أنكادم أنوالعمالة: وجدة - أنكادم. النارة 38 نعمثابت لخضر 05/09/18 04311K)مزدوجوجدة )البلدية
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116/09/86إقليم: جرسيفالشويبيرعمالة: وجدة - أنكادم. م بن الحسن الوزاني 22 نعمم المزوز 06/09/17 16128E)مزدوججرسيف )البلدية

117/09/84عمالة: وجدة - أنكادم. فاطمة الفهريةإقليم: تاوريرتابن منظور القديمة 237 16/09/86أقدمية 16 سنةأحمد دحماني 04261F)مزدوجوجدة )البلدية

117/09/84عمالة: وجدة - أنكادم. خالد بن الوليدإقليم: تاوريرتبورديم 173 16/09/99أقدمية 16 سنةحسن سخسوخ 04279A)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/97إقليم: تاوريرتالنسيم1إقليم: تاوريرتلكرارمة النخلة 171 16/09/97أقدمية 16 سنةرفيقة بوعجاجة 27155R)مزدوجتاوريرت )البلدية

316/09/92عمالة: وجدة - أنكادم. عمر بن الخطابإقليم: تاوريرتاولد مرزوق 163 16/09/00أقدمية 16 سنةم بوزياني 04274V)مزدوجوجدة )البلدية

م/م المهدي بن تومرت - إقليم: تاوريرتبوشطاط

المركز

117/09/90عمالة: وجدة - أنكاد 161 14/09/00أقدمية 16 سنةمصطفى أمقران 04371Aمزدوجأهل انكاد

116/09/92عمالة: وجدة - أنكادم/م اليرموك - المركزإقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية انوال 161 16/09/00أقدمية 16 سنةعبد ا عرود 04369Yمزدوجايسلي

516/09/94عمالة: وجدة - أنكادم. الرياضإقليم: تاوريرتلرباع 159 16/09/99أقدمية 16 سنةأبو القاسم رشدي 04258C)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/94عمالة: وجدة - أنكادم/م بني وكيل - المركزإقليم: تاوريرتبني كولل 159 16/09/99أقدمية 16 سنةابراهيم جلولي 04373Cمزدوجايسلي

216/09/92عمالة: وجدة - أنكادم. بئر انزرانإقليم: تاوريرتبني شبل 159 16/09/99أقدمية 16 سنةم سغروشني 04263H)مزدوجوجدة )البلدية

1016/09/93عمالة: وجدة - أنكادم. سعد بن أبي وقاصإقليم: تاوريرتلكرارمة النخلة 159 07/09/00أقدمية 16 سنةعبد العزيز فكاك 04303B)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/97عمالة: وجدة - أنكادم. م لشهبإقليم: تاوريرتفدان السلطان 159 16/09/99أقدمية 16 سنةكريمة لحمامي 25546S)مزدوجوجدة )البلدية

616/09/96عمالة: وجدة - أنكادم. الشهيد م بنعودةإقليم: تاوريرتبوشراب 155 16/09/00أقدمية 16 سنةم بوعناني 24689K)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/94عمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي موسى - المركزإقليم: تاوريرتأبو بكر الصديق 153 16/09/00أقدمية 16 سنةجابر بسباس 04349Bمزدوجسيدي موسى المهاية

616/09/93عمالة: وجدة - أنكادم. المام البوصيريإقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية تنشرفي 153 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد الحفيظ قاسمي 04254Y)مزدوجوجدة )البلدية

1016/09/97عمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي موسى - المركزإقليم: تاوريرتسيدي لحسن 153 06/09/00أقدمية 16 سنةكريمة فارح 04349Bمزدوجسيدي موسى المهاية

1016/09/97عمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي موسى - المركزإقليم: تاوريرتسيدي لحسن 153 06/09/00أقدمية 16 سنةالطاهر الصادقي 04349Bمزدوجسيدي موسى المهاية

216/09/98عمالة: وجدة - أنكادم. المهدي المنجرةإقليم: تاوريرتلمهيريز 153 21/09/10أقدمية 16 سنةيوسف فراجي 25548U)مزدوجوجدة )البلدية

168



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

316/09/98عمالة: وجدة - أنكادم. الملإقليم: تاوريرتاضرضار 153 16/09/00أقدمية 16 سنةفؤاد احسن 04290M)مزدوجوجدة )البلدية

316/09/99عمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي موسى - المركزإقليم: تاوريرتتالوات 153 18/09/00أقدمية 16 سنةالصديق العزواني 04349Bمزدوجسيدي موسى المهاية

118/09/00عمالة: وجدة - أنكادم. ابن بطوطةإقليم: تاوريرتبني شبل 153 18/09/00أقدمية 16 سنةعبد الكريم دخيسي 04289L)مزدوجوجدة )البلدية

316/09/93عمالة: وجدة - أنكادم. طارق بن زيادإقليم: تاوريرتبوشراب 149 04/09/99أقدمية 16 سنةحميد رزوڭ 04271S)مزدوجوجدة )البلدية

1016/09/93عمالة: وجدة - أنكادم. أحمد شوقيإقليم: تاوريرتارسان 1 147 26/09/03أقدمية 16 سنةيحي بنميمون 22615F)مزدوجوجدة )البلدية

121/09/83عمالة: وجدة - أنكادم. الوحدةإقليم: تاوريرتالنخيل 146 04/09/02أقدمية 16 سنةحسن بوينزر 21523U)مزدوجوجدة )البلدية

816/09/89عمالة: وجدة - أنكادم. ابن حنبلإقليم: تاوريرتعمر بن الخطاب 144 16/09/99أقدمية 16 سنةخالد   الملحاوي 25545R)مزدوجوجدة )البلدية

1016/09/93عمالة: وجدة - أنكادم. اليمامةإقليم: تاوريرتبورديم 141 04/09/02أقدمية 16 سنةرشيد ميموني 20649U)مزدوجوجدة )البلدية

616/09/94عمالة: وجدة - أنكادم/م ابن كثير - المركزإقليم: تاوريرتبورديم 131 04/09/02أقدمية 16 سنةرشيد ساعد 04331Gمزدوجبني خالد

129/09/79عمالة: طنجة - أصيلالزلقةإقليم: تاوريرتالتقدم 124 16/09/99أقدمية 16 سنةأحمد      الزاهر 19973J الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

115/09/00عمالة: وجدة - أنكادم. عبد المومنإقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية فم الواد 110 15/09/00أقدمية 16 سنةخديجة ربقي 04307F)مزدوجبني درار )البلدية

116/09/94إقليم: تاوريرتم بلخياطإقليم: تاوريرتطريق جرادة 102 نعمعبد القادر  فاتحي 21/09/10 25739B العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج

216/09/99عمالة: الرباطالحسن المراكشيإقليم: تاوريرتابن منظور القديمة 92 02/09/14إلتحاق بالزوجبوشرى اليعقوبي 01074S يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

606/09/01عمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي موسى - المركزإقليم: تاوريرتلمهيريز 85 06/09/15إلتحاق بالزوجةتوفيق  لشكر 04349Bمزدوجسيدي موسى المهاية

316/09/96إقليم: تاوريرتطريق جرادةإقليم: تاوريرتالمطار 82 نعمالدين  نعيمي 06/09/17 18430G العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج

305/09/03إقليم: بركانجعرةإقليم: تاوريرتالشرايع 60 06/09/17العوني الميلود 04541Kمزدوجزكزل

705/09/03إقليم: تاوريرتالنخيلإقليم: تاوريرتبوشراب 59 02/09/14إلتحاق بالزوجالمختاري وفاء 04457U العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج

605/09/03إقليم: بركانأبي العباس جراويإقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية تنشرفي 59 02/09/16إلتحاق بالزوجمحي زليخة 04519Lمزدوجفزوان
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116/09/99إقليم: تاوريرتالمطارإقليم: تاوريرتطريق جرادة 58 نعمازداد حياة 04/09/18 04458V العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج

205/09/03إقليم: تاوريرتطريق جرادةإقليم: تاوريرتم بلخياط 58 نعمركاني اسية 06/09/15 18430G العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج

603/09/13إقليم: ميدلتميبلدنإقليم: تاوريرتاعوام 53 03/09/13داغ نادية 11866Xمزدوجميبلدن

112/09/02إقليم: تاوريرتطريق جرادةإقليم: تاوريرتاولد مرزوق 50 02/09/14إلتحاق بالزوجفوزية دكيري 18430G العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج

203/09/13إقليم: بركان الخروبةإقليم: تاوريرتاولد عبد ا 46 02/09/15حياة شتواني 20675Xمزدوجمداغ

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية ابن العميدإقليم: تاوريرتاولد سليمان

مسيك
103/09/13 46 02/09/15 فدوى صغير 01781K)مزدوجسباتة )المقاطعة

605/09/11إقليم: جرادةالنهضةإقليم: تاوريرتارسان 1 44 05/09/18أمينة  ادريوش 24684E عين بني مطهر

)البلدية(

مزدوج

706/09/00إقليم: تاوريرتالقدسإقليم: تاوريرتطريق جرادة 40 04/09/18إلتحاق بالزوجمومني أمينة 04449K)مزدوجتاوريرت )البلدية

803/09/13إقليم: بركانالجولنإقليم: تاوريرتلرباع 40 06/09/17بوراس خديجة 04529Xمزدوجزكزل

104/09/12إقليم: تاوريرتالشرايعإقليم: تاوريرتاجفيرات 39 02/09/16عمر الصوفي 04599Yمزدوجمستكمر

104/09/12إقليم: بركانعبد الرحمان بن عوفإقليم: تاوريرتسيدي لحسن 39 02/09/14إلتحاق بالزوجتاغيتي حنان 24686G - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

502/09/14إقليم: الرشيديةتابوعصامتإقليم: تاوريرتبني يشبل 36 06/09/17زنوحي  سميرة 09566Xمزدوجالسفلت

1107/09/05عمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابتإقليم: تاوريرتتنزارت 35 02/09/14إلتحاق بالزوجفائزة أسعيد 04308G)مزدوجبني درار )البلدية

105/09/11إقليم: تاوريرتالوحدةإقليم: تاوريرتبوشراب 34 06/09/17إلتحاق بالزوجبلقاسمي سكينة 04442C)مزدوجتاوريرت )البلدية

307/09/05إقليم: بركان الخروبةإقليم: تاوريرتاولد سليمان 31 02/09/16مراد الهاشمي 20675Xمزدوجمداغ

302/09/10إقليم: بركان الخروبةإقليم: تاوريرتاولد سليمان 31 02/09/16السمللي عزيزة 20675Xمزدوجمداغ

909/12/11إقليم: تاوريرتالشرايعإقليم: تاوريرتبني يعلى 31 03/09/16نجية زيرار 04599Yمزدوجمستكمر

703/09/13عمالة: وجدة - أنكادم. عبد المومنإقليم: تاوريرتالتقدم 31 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء بن تابت 04307F)مزدوجبني درار )البلدية
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1102/09/15إقليم: الحاجبالسعادةإقليم: تاوريرتاضرضار 28 27/09/16إلتحاق بالزوجسلمى الزنايدي 04113V)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

103/09/13إقليم: تاوريرتالملإقليم: تاوريرتسيدي شافي 26 02/09/16إلتحاق بالزوجةهشام ا لمعيوف 21952K)مزدوجتاوريرت )البلدية

702/09/14إقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية انوالإقليم: تاوريرتأبو بكر الصديق 26 07/09/17نزهة التدموتي 04586Jمزدوجمشرع حمادي

302/09/15إقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية فم الوادإقليم: تاوريرتالقدس 26 06/09/17عبيدي عبدالحق 04761Zمزدوجسيدي علي بلقاسم

102/09/16إقليم: تاوريرتبني يعلىإقليم: تاوريرتفدان السلطان 25 04/09/18فريد حمداوي 21016Tمزدوجتنشرفي

201/01/12إقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية انوالإقليم: تاوريرتأبو بكر الصديق 24 07/09/17عمر سرغيني 04586Jمزدوجمشرع حمادي

506/09/17إقليم: بركانتغاسروتإقليم: تاوريرتاولد عبد ا 24 06/09/17رقراقة منير 04558Dمزدوجتافوغالت

المدرسة الجماعاتية حلولة إقليم: تاوريرتكروزرو

كرونة

306/09/17إقليم: الدريوش 24 06/09/17خديجة بوقريوح 12643Sمزدوجتمسمان

1006/09/17إقليم: تاوريرتبوشرابإقليم: تاوريرتبني يشبل 24 06/09/17م خالدي 04614Pمزدوجتنشرفي

906/09/17إقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية تنشرفيإقليم: تاوريرتلكرانزة 24 06/09/17عبد الغاني عكري 04603Cمزدوجتنشرفي

106/09/17إقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية تنشرفيإقليم: تاوريرتاولد عبد ا 24 06/09/17م مواديلي 04603Cمزدوجتنشرفي

206/09/17إقليم: تاوريرتاولد عبد اإقليم: تاوريرتاعوام 24 06/09/17دحمان دردور 04764Cمزدوجسيدي علي بلقاسم

406/09/17إقليم: تاوريرتاجفيراتإقليم: تاوريرتادريبينة 24 06/09/17فاطمة العامري 04572Uمزدوجمستكمر

206/09/17إقليم: تاوريرتبني يعلىإقليم: تاوريرتلكرانزة 24 06/09/17الصافية بولغالغ 21016Tمزدوجتنشرفي

806/09/17إقليم: تاوريرتبني يعلىإقليم: تاوريرتاولد بوضامك 24 06/09/17سميرة الوالي 21016Tمزدوجتنشرفي

106/09/17إقليم: تاوريرتاولد مرزوقإقليم: تاوريرتتنزارت 24 06/09/17سعيد اسماعيلي 04587Kمزدوجمشرع حمادي

306/09/17إقليم: الدريوشم.م ازروإقليم: تاوريرتتنزارت 24 06/09/17شيماء سفيون 12649Yمزدوجاتروكوت

606/09/17إقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية تنشرفيإقليم: تاوريرتاجفيرات 24 06/09/17بلقاسمي م 04603Cمزدوجتنشرفي
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106/09/17إقليم: تاوريرتاولد موسىإقليم: تاوريرتاولد عبد ا 24 06/09/17موادلي لحسن 04642Vمزدوجكطيطر

306/09/17إقليم: تاوريرتأبو بكر الصديقإقليم: تاوريرتتنزارت 24 06/09/17فتيحة برخلي 04581Dمزدوجمشرع حمادي

806/09/17إقليم: تاوريرتبوشرابإقليم: تاوريرتاعوام 24 06/09/17هند  امحرف 04614Pمزدوجتنشرفي

206/09/17إقليم: تاوريرتأبو بكر الصديقإقليم: تاوريرتادريبينة 24 06/09/17عبد السلم الحفيظ 04581Dمزدوجمشرع حمادي

1006/09/17إقليم: الناضورمجموعة مدارس بوعركإقليم: تاوريرتسيدي شافي 24 06/09/17إيمان الحضري 12369Uمزدوجبوعرك

106/09/17إقليم: تاوريرتأبو بكر الصديقإقليم: تاوريرتاضرضار 24 06/09/17سميرة نوصير 04581Dمزدوجمشرع حمادي

406/09/17إقليم: تاوريرتالرضوانإقليم: تاوريرتبني كولل 24 06/09/17عبد الوي مونية 04592Rمزدوجمستكمر

906/09/17إقليم: تاوريرتتاغيلستإقليم: تاوريرتادريبينة 24 06/09/17منير رحوا 04608Hمزدوجتنشرفي

706/09/17إقليم: بركانتجوينإقليم: تاوريرتتنزارت 24 06/09/17حفيظة بوطاهر 04547Sمزدوجرسلن

203/10/17إقليم: تاوريرتبني كوللإقليم: تاوريرتاولد بوضامك 24 03/10/17بن عمرو بوغوفة 04624Aمزدوجأهل واد زا

202/09/10إقليم: تاوريرتبورديمإقليم: تاوريرتاولد سليمان 22 02/09/16إلتحاق بالزوجغرسل نادية 04564Kمزدوجعين الحجر

1101/01/12إقليم: بركانبوميةإقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية فم الواد 22 06/09/17بشرى بوطحيش 04513Eمزدوجشويحية

احمد الحبيب اليعقوبي إقليم: تاوريرتم بن الهاشمي

المركز

103/09/13إقليم: جرسيف 22 06/09/17اليعقوبي م 16307Zمزدوجلمريجة

206/09/17إقليم: تاوريرتاجفيراتإقليم: تاوريرتالعاطف 22 06/09/17حمزة زايد 04572Uمزدوجمستكمر

503/09/13عمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي بولنوار - المركزإقليم: تاوريرتابن زهر 21 06/09/17إلتحاق بالزوجغزال سهام 04346Yمزدوجسيدي بولنوار

102/09/16إقليم: جرادةالزاويةإقليم: تاوريرتاعوام 21 02/09/16مليكة احلتن 04731Sمزدوجكفايت

302/09/15إقليم: بركانسعد بن عبادةإقليم: تاوريرتاولد مرزوق 19 04/09/18ياسين  العسري 04475Nمزدوجبوغريبة

102/09/15إقليم: تاوريرتسيدي لحسنإقليم: تاوريرتابن رشد 18 04/09/18إلتحاق بالزوجبتول عيادي 04781

W

مزدوجسيدي لحسن
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504/09/18إقليم: تاوريرتبني يعلىإقليم: تاوريرتكروزرو 17 04/09/18حيداوي رشيد 21016Tمزدوجتنشرفي

1004/09/18إقليم: تاوريرتسيدي شافيإقليم: تاوريرتسيدي لحسن 17 04/09/18خولة توكيليت 04636Nمزدوجكطيطر

404/09/18إقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية فم الوادإقليم: تاوريرتسيدي لحسن 17 04/09/18الحسين مومني 04761Zمزدوجسيدي علي بلقاسم

104/09/18إقليم: تاوريرتبني يعلىإقليم: تاوريرتفدان السلطان 17 04/09/18الرياني عز الدين 21016Tمزدوجتنشرفي

604/09/18إقليم: تاوريرتاولد سليمانإقليم: تاوريرتاولد عبد ا 17 04/09/18دحماني م 04638Rمزدوجكطيطر

1204/09/18إقليم: بركانسعد بن عبادةإقليم: تاوريرتاولد بوضامك 17 04/09/18حنان بالعادل 04475Nمزدوجبوغريبة

304/09/18إقليم: تاوريرتاجفيراتإقليم: تاوريرتتنزارت 17 04/09/18م منخوتة 04572Uمزدوجمستكمر

304/09/18إقليم: تاوريرتسيدي شافيإقليم: تاوريرتسيدي لحسن 17 04/09/18م الصادقي 04636Nمزدوجكطيطر

404/09/18إقليم: تاوريرتالرضوانإقليم: تاوريرتبني كولل 17 04/09/18احمد بوجخروط 04592Rمزدوجمستكمر

104/09/18إقليم: تاوريرتبوشرابإقليم: تاوريرتسيدي لحسن 17 04/09/18عبد القادر شريطة 04614Pمزدوجتنشرفي

504/09/18إقليم: تاوريرتاجفيراتإقليم: تاوريرتبني شبل 17 04/09/18نياش زهير 04572Uمزدوجمستكمر

ملقى الويدان مجموعة 

مدرسية

106/09/17إقليم: تاوريرتبوجدورإقليم: تاوريرت 16 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة بريش 04447H)مزدوجتاوريرت )البلدية

ملقى الويدان مجموعة 

مدرسية

306/09/17إقليم: تاوريرتالملإقليم: تاوريرت 16 06/09/17إلتحاق بالزوجمارية الصالحي 21952K)مزدوجتاوريرت )البلدية

ملقى الويدان مجموعة 

مدرسية

306/09/17إقليم: تاوريرتعمر بن الخطابإقليم: تاوريرت 15 06/09/17إلتحاق بالزوجنصيرة شحلل 04453P)مزدوجتاوريرت )البلدية

506/09/17إقليم: تاوريرتالعندليبإقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية فم الواد 15 06/09/17إلتحاق بالزوج أحرشاو  زهرة 04451M)مزدوجتاوريرت )البلدية

206/09/17إقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية فم الوادإقليم: تاوريرتاعوام 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةادريس غلوط 04761Zمزدوجسيدي علي بلقاسم

906/09/17إقليم: تاوريرتبني كوللإقليم: تاوريرتاولد بوضامك 14 06/09/17سلمى المعلم 04624Aمزدوجأهل واد زا

306/09/17إقليم: تاوريرتاولد سليمانإقليم: تاوريرتاعوام 14 06/09/17رضوان كميل 04638Rمزدوجكطيطر
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1006/09/17إقليم: تاوريرتبني كوللإقليم: تاوريرتاضرضار 14 04/09/18رشيد بلقاسمي 04624Aمزدوجأهل واد زا

506/09/17إقليم: تاوريرتكروزروإقليم: تاوريرتادريبينة 14 06/09/17عبد الكريم الرصافي 04770Jمزدوجسيدي علي بلقاسم

106/09/17إقليم: تاوريرتاولد سليمانإقليم: تاوريرتاضرضار 14 06/09/17حران جواد 04638Rمزدوجكطيطر

206/09/17إقليم: تاوريرتبني شبلإقليم: تاوريرتادريبينة 14 06/09/17حنان بويوسف 04630Gمزدوجأهل واد زا

606/09/17إقليم: جرسيفسيدي لفضيل المركزإقليم: تاوريرتاعوام 14 06/09/17م عزيز 16318Lمزدوجصاكة

106/09/17إقليم: تاوريرتسيدي لحسنإقليم: تاوريرتاضرضار 14 06/09/17ميمون نماسي 04781

W

مزدوجسيدي لحسن

806/09/17إقليم: تاوريرتبني كوللإقليم: تاوريرتاولد بوضامك 14 06/09/17امال مرزوقي 04624Aمزدوجأهل واد زا

106/09/17إقليم: تاوريرتاولد سليمانإقليم: تاوريرتادريبينة 14 06/09/17حدهوم أورغاني 04638Rمزدوجكطيطر

206/09/17إقليم: تاوريرتالتقدمإقليم: تاوريرتاولد سليمان 14 06/09/17إلتحاق بالزوجخديجة الدامي 19930M)مزدوجتاوريرت )البلدية

206/09/17إقليم: تاوريرتابن منظور القديمةإقليم: تاوريرتاولد بوضامك 14 06/09/17إلتحاق بالزوجرحمة الهرد 24108D)مزدوجدبدو )البلدية

106/09/17إقليم: تاوريرتم بن الهاشميإقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية فم الواد 14 06/09/17إلتحاق بالزوجعيادي  نعيمة 21018V)مزدوجتاوريرت )البلدية

806/09/17إقليم: تاوريرتلكرانزةإقليم: تاوريرتادريبينة 14 06/09/17بشرى سربوت 04758

W

مزدوجسيدي علي بلقاسم

606/09/17إقليم: تاوريرتبني شبلإقليم: تاوريرتسيدي لحسن 14 06/09/17بياض صالحة 04630Gمزدوجأهل واد زا

606/09/17إقليم: تاوريرتالتقدمإقليم: تاوريرتاعوام 14 06/09/17إلتحاق بالزوجرجاء مزيان 19930M)مزدوجتاوريرت )البلدية

606/09/17إقليم: تاوريرتتنزارتإقليم: تاوريرتادريبينة 14 06/09/17يوسف الصوفي 04769Hمزدوجسيدي علي بلقاسم

306/09/17إقليم: تاوريرتبني كوللإقليم: تاوريرتادريبينة 14 06/09/17يونس غزالي 04624Aمزدوجأهل واد زا

506/09/17إقليم: تاوريرتتنزارتإقليم: تاوريرتاولد عبد ا 14 06/09/17عبد الرحيم الطيبي 04769Hمزدوجسيدي علي بلقاسم

506/09/17إقليم: تاوريرتلكرانزةإقليم: تاوريرتادريبينة 14 06/09/17نبيلة بالراجع 04758

W

مزدوجسيدي علي بلقاسم
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105/09/11إقليم: تاوريرتابن منظور القديمةإقليم: تاوريرتالمل 13 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة بقنين 24108D)مزدوجدبدو )البلدية

106/09/17إقليم: تاوريرتم بن الهاشميإقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية فم الواد 13 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطنة درفوف 21018V)مزدوجتاوريرت )البلدية

906/09/17إقليم: جرادةم/م الصمعي المركزإقليم: تاوريرتاولد عبد ا 12 06/09/17إلتحاق بالزوجةبوغزال م 04743Eمزدوجتيولي

602/09/16إقليم: بركانمبارك البكاي لهبيلإقليم: تاوريرتالعندليب 10 13/09/18إلتحاق بالزوجخديري عزيزة 04440A - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

204/09/18إقليم: تاوريرتابن رشدإقليم: تاوريرتالرضوان 9 04/09/18إلتحاق بالزوجالحمادي صالحة 26072N)مزدوجتاوريرت )البلدية

204/09/18إقليم: تاوريرتبورديمإقليم: تاوريرتكروزرو 8 04/09/18إلتحاق بالزوجحياة بوسالم 04564Kمزدوجعين الحجر

704/09/18إقليم: تاوريرتسيدي لحسنإقليم: تاوريرتفدان السلطان 7 04/09/18ياسين ابحيحو 04781

W

مزدوجسيدي لحسن

1004/09/18إقليم: جرادةم/م لبخاتا المركزإقليم: تاوريرتاولد بوضامك 7 04/09/18فوزية العوني 04734Vمزدوجلبخاتة

104/09/18إقليم: تاوريرتسيدي لحسنإقليم: تاوريرتادريبينة 7 04/09/18بوجمعة السهلي 04781

W

مزدوجسيدي لحسن

304/09/18إقليم: تاوريرتبني شبلإقليم: تاوريرتاولد بوضامك 7 04/09/18م قموشتي 04630Gمزدوجأهل واد زا

304/09/18إقليم: تاوريرتالتقدمإقليم: تاوريرتبني يشبل 7 04/09/18إلتحاق بالزوجإيناس مبيطل 19930M)مزدوجتاوريرت )البلدية

904/09/18إقليم: تاوريرتاضرضارإقليم: تاوريرتادريبينة 7 04/09/18تزكين احمد 04787Cمزدوجسيدي لحسن

304/09/18إقليم: تاوريرتفدان السلطانإقليم: تاوريرتاعوام 7 04/09/18ايوب بوزردة 04792Hمزدوجسيدي لحسن

304/09/18إقليم: تاوريرتاضرضارإقليم: تاوريرتادريبينة 7 04/09/18صالحي م 04787Cمزدوجسيدي لحسن

1004/09/18إقليم: تاوريرتاولد عبد اإقليم: تاوريرتفدان السلطان 7 04/09/18أحمد مامون 04764Cمزدوجسيدي علي بلقاسم

604/09/18إقليم: تاوريرتسيدي لحسنإقليم: تاوريرتاضرضار 7 04/09/18سليمة الشرفي 04781

W

مزدوجسيدي لحسن

104/09/18إقليم: تاوريرتلكطيطيرإقليم: تاوريرتبني شبل 7 04/09/18إلتحاق بالزوجدلل زركوح 27156Sمزدوجكطيطر

304/09/18إقليم: تاوريرتاضرضارإقليم: تاوريرتاولد بوضامك 7 04/09/18يوسف قلعي 04787Cمزدوجسيدي لحسن
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104/09/18إقليم: تاوريرتاولد عبد اإقليم: تاوريرتادريبينة 7 04/09/18المحب مصطفى 04764Cمزدوجسيدي علي بلقاسم

804/09/18إقليم: تاوريرتاولد عبد اإقليم: تاوريرتاعوام 7 04/09/18عبد الرحيم عمر 04764Cمزدوجسيدي علي بلقاسم

104/09/18إقليم: تاوريرتبني شبلإقليم: تاوريرتاعوام 7 04/09/18لمريني يمينة 04630Gمزدوجأهل واد زا

1004/09/18إقليم: تاوريرتاولد عبد اإقليم: تاوريرتاولد ثاير 7 04/09/18بلعسري بن عبدا 04764Cمزدوجسيدي علي بلقاسم
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03

116/09/79عمالة: مكناسابن خلدونعمالة: مكناسشعبانات المركز 209 16/09/97أقدمية 16 سنةعشور معاشو 04001Y)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/91عمالة: مكناساولد نصير المركزعمالة: مكناسالبهاليل المركز 195 16/09/93أقدمية 16 سنةحميش خالد 03889Bمزدوجالدخيسة

117/09/90عمالة: مكناسلسان الدين بن الخطيبعمالة: مكناسأولد سليم 193 16/09/92إلتحاق بالزوجةبنسليمان  سعيد 03989K)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/82عمالة: مكناساسماء بنت ابي بكرعمالة: مكناسالنزالة 185 16/09/93أقدمية 16 سنةاسماعيلي عبد ا 03824F مولي ادريس زرهون

)البلدية(

مزدوج

116/09/92عمالة: مكناسمعروف الرصافيعمالة: مكناسوادي الذهب 185 25/10/93أقدمية 16 سنةالمسطاسي شوقي 03972S)مزدوجمكناس )البلدية

121/09/83عمالة: مكناسالليمونعمالة: مكناساسماعلة المركز 179 16/09/94أقدمية 16 سنةمرسلي نعيمة 03819A)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/81عمالة: مكناسمولي يوسفعمالة: مكناساعرب الصباح 171 16/09/97أقدمية 16 سنةلعزيري عبد الرحمان 24490U)مزدوجمكناس )البلدية

121/09/83عمالة: مكناسالسعادةعمالة: مكناسايت رحو المركز 171 16/09/97أقدمية 16 سنةبولعيد عبد ا 03978Y)مزدوجمكناس )البلدية

221/09/83عمالة: مكناسالبطحاءعمالة: مكناسرابعة العدوية 170 09/10/87أقدمية 16 سنةمسلك نجية 03804J)مزدوجمكناس )البلدية

217/09/90عمالة: مكناسسكينة بنت الحسينعمالة: مكناسالنزالة 169 16/09/97أقدمية 16 سنةالمهلهل هوار 03974U)مزدوجمكناس )البلدية

416/09/85عمالة: مكناسابن النفيسعمالة: مكناسعين بزيز المركز 167 04/09/00أقدمية 16 سنةم بوسيف 03822D)مزدوجمكناس )البلدية

217/09/84عمالة: مكناسالطائفعمالة: مكناسزوالط 165 16/09/98أقدمية 16 سنةحسن الدجايجي 03816X)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/88عمالة: مكناساولد نصير المركزعمالة: مكناسالبهاليل المركز 161 16/09/97أقدمية 16 سنةدهبي ليلة 03889Bمزدوجالدخيسة

116/09/97عمالة: مكناسأحدعمالة: مكناسالنزالة 161 16/09/97أقدمية 16 سنةسعاد مصمودي 03823E مولي ادريس زرهون

)البلدية(

مزدوج

216/09/82عمالة: مكناسالمنصورعمالة: مكناسواد الرمان  المركز 159 16/09/99أقدمية 16 سنةالغرباوي عبد ا 20619L)مزدوجمكناس )البلدية

916/09/93عمالة: مكناسلسان الدين بن الخطيبعمالة: مكناسعزيب الحمراء 159 16/09/99أقدمية 16 سنةالمصلوحي سيف السلم 03989K)مزدوجمكناس )البلدية

516/09/91عمالة: مكناسحليمة السعديةعمالة: مكناسبني عمار 159 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد ا الرابولي 04010H)مزدوجمكناس )البلدية
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216/09/91عمالة: مكناسالمصلىعمالة: مكناسايت عبة المركز 159 16/09/99أقدمية 16 سنةعزوني المصطفى 21492K)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/97عمالة: مكناسوادي الذهبعمالة: مكناسالقدارة المركز 155 23/11/98أقدمية 16 سنةالقباقبي اليعقوبي سهام 03925R سيدي سليمان مول

الكيفان

مزدوج

116/09/98عمالة: مكناسوادي الذهبعمالة: مكناسالقدارة المركز 155 16/09/98إلتحاق بالزوجصماد ابتسام 03925R سيدي سليمان مول

الكيفان

مزدوج

116/09/88عمالة: مكناسابن زهرعمالة: مكناسموساوة 153 06/09/00أقدمية 16 سنةلعروسي سعود 03838

W

سيدي سليمان مول 

الكيفان

مزدوج

108/09/00عمالة: مكناسعمرو بن العاصعمالة: مكناسالعامة المركز 153 08/09/00أقدمية 16 سنةجندوسي سفيان 21537J)مزدوجويسلن )البلدية

116/09/86عمالة: مكناسعمرو بن العاصعمالة: مكناساعرب الصباح 147 13/09/01أقدمية 16 سنةالملولي عبد ا 21537J)مزدوجويسلن )البلدية

116/09/89عمالة: مكناسالحاج قدورعمالة: مكناسأيت إسحاق 147 16/09/99أقدمية 16 سنةرسطان عفيفة 03837V سيدي سليمان مول

الكيفان

مزدوج

917/09/90عمالة: مكناسابن عاشرعمالة: مكناساعرب الصباح 147 06/09/01أقدمية 16 سنةخالد زهور 03961E المشور الستينية

)البلدية(

مزدوج

لل خديجة بنت سيدي م عمالة: مكناسالحافظ بن حجر

العلوي

216/09/82عمالة: مكناس 146 نعمأقدمية 16 سنةإثري حكيمة 16/09/91 03993P)مزدوجمكناس )البلدية

416/09/92عمالة: مكناسوادي الذهبعمالة: مكناسعزيب الحمراء 143 16/09/00أقدمية 16 سنةبنقوضا م 03925R سيدي سليمان مول

الكيفان

مزدوج

309/09/00عمالة: مكناسمعمل السمنتعمالة: مكناسأولد سليم 143 09/09/00أقدمية 16 سنةدريوش الهام 03826H)مزدوجويسلن )البلدية

206/09/00عمالة: مكناسالتنميةعمالة: مكناسزوالط 143 06/09/00أقدمية 16 سنةقرموشي عزيزة 24762P)مزدوجويسلن )البلدية

616/09/89عمالة: مكناسعمر الخيامعمالة: مكناساعرب الصباح 141 04/09/02أقدمية 16 سنةعشير يوسف 03829L)مزدوجويسلن )البلدية

616/09/91عمالة: مكناسعمر الخيامعمالة: مكناسالعامة المركز 141 16/09/02أقدمية 16 سنةعبد القادر نبيل 03829L)مزدوجويسلن )البلدية

618/10/79عمالة: مكناسمعمل السمنتعمالة: مكناسزوالة 141 04/09/02أقدمية 16 سنةربيعة القصري 03826H)مزدوجويسلن )البلدية

116/09/79عمالة: فاسالشهيد م بن احمد الحيانيعمالة: مكناسابو العلء المعري 112 نعمأقدمية 12 سنةسعاد كنون 06/10/05 02103K)مزدوجزواغة )المقاطعة

117/09/84عمالة: مكناسحليمة السعديةعمالة: مكناسرياض تولل 100 نعمالعمراوي أمينة 19/09/16 04010H)مزدوجمكناس )البلدية

216/09/96عمالة: مكناسالخنساءعمالة: مكناسحي السلم 98 نعمبوشنافة حنان 07/10/08 03792

W

مزدوجمكناس )البلدية(
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323/09/83عمالة: مكناسالملعمالة: مكناسمصطفى المعني 92 نعمحميد  بونجا 04/09/12 03980A)مزدوجمكناس )البلدية

716/09/99إقليم: الحاجبايت عبد السلمعمالة: مكناسايت موسى وحمي 91 09/09/09إلتحاق بالزوجةربيع كمبوني 04202Sمزدوجأيت يعزم

عمالة: الصخيرات  - زرارةعمالة: مكناستالغزى المركز

تمارة
216/09/02 91 09/09/09إلتحاق بالزوجهاجر أكلبة 01004R)مزدوجتمارة )البلدية

لل خديجة بنت سيدي م 

العلوي

316/09/97عمالة: مكناسالحافظ بن حجرعمالة: مكناس 82 نعمالقرشي بشرى 06/09/17 04012K)مزدوجتولل )البلدية

116/09/98إقليم: النواصرم. مطار النواصرعمالة: مكناسسلمان الفارسي 80 04/09/18إلتحاق بالزوجاحيدة نزهة 18169Y)مزدوجالنواصر )البلدية

113/09/01عمالة: مكناسعقبة بن نافععمالة: مكناسمعمل السمنت 74 نعمإلتحاق بالزوججليلة   النصاري 01/10/07 03798C)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/99عمالة: مكناسمعمل السمنتعمالة: مكناسعقبة بن نافع 61 نعمإلتحاق بالزوجبيدار نجية 08/11/17 03826H)مزدوجويسلن )البلدية

316/09/92عمالة: مكناسحاجة المركزعمالة: مكناسموساوة 55 02/09/15إلتحاق بالزوجايت علي زهور 04017Rمزدوجعين عرمة

211/09/01عمالة: طنجة - أصيل الدارسةعمالة: مكناسعمر الخيام 52 05/09/11إلتحاق بالزوجرجاء الزيتوني 15169M الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

316/09/88عمالة: مكناسعمرو بن العاصعمالة: مكناسابراهيم الروداني 46 نعمالبقالي م 02/09/16 21537J)مزدوجويسلن )البلدية

116/09/98عمالة: مكناسرياض توللعمالة: مكناسحليمة السعدية 42 نعمنادية الصحوبة 06/09/17 26639E)مزدوجتولل )البلدية

116/09/97عمالة: مكناسمولي علي الشريفعمالة: مكناسواد المخازن 40 نعمباجبلي سميرة 04/09/18 25271T)مزدوجمكناس )البلدية

308/10/02عمالة: مكناسسيدي علي المركزعمالة: مكناساسماء بنت ابي بكر 40 04/09/18إلتحاق بالزوجةرشيد معوش 03858Tمزدوجمغاصيين

705/09/07إقليم: صفروم/م 9 ابريل-المركزعمالة: مكناسالنواجي المركز 38 14/09/17اجبيلي سناء 02364Uمزدوجامطرناغة

عمالة: المضيق - مدرسة أغطاسعمالة: مكناسم عيساوي مسطاسي

الفنيدق
204/09/02 34 نعمأحلل نوال 04/09/18 25745H)مزدوجالفنيدق )البلدية

116/09/85إقليم: بني مللمركزية تازيزاوتعمالة: مكناسالنواجي المركز 31 02/09/16سعيد سلمة 07487Mمزدوجاغبالة

213/02/17إقليم: إفران مدرسة الفتح البتدائيةعمالة: مكناساولد يوسف 31 13/02/17رابحة فالكي 10732Pمزدوجعين اللوح

113/02/17إقليم: إفران م م أصاكا المركزيةعمالة: مكناساولد يوسف 31 13/02/17فراح   الديغوسي 10748Gمزدوجواد إفران
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1013/02/17إقليم: إفرانم م أضاروش المركزيةعمالة: مكناسالمغاصيين المركز 30 13/02/17الهام ابرباش 10718Zمزدوجتيكريكرة

516/09/95عمالة: مكناسالنواجي المركزعمالة: مكناسالمغاصيين المركز 29 02/09/15إلتحاق بالزوجةجمال السوعيدي 03902Rمزدوجواد الجديدة

206/09/00عمالة: مكناسحي السلمعمالة: مكناسالخنساء 28 نعممنير نوري 02/09/16 03999

W

مزدوجمكناس )البلدية(

117/02/17إقليم: الحاجباغبالو نطالبعمالة: مكناسأولد سليم 28 نعمادريس الكرمي 06/09/17 19395Fمزدوجتامشاشاط

م م زاوية واد إفران عمالة: مكناسبني معدان

المركزية

513/02/17إقليم: إفران 28 06/09/17صفاء محرزي علوي 10745Dمزدوجواد إفران

115/09/05عمالة: مكناسالمسيرة الخضراءعمالة: مكناسالمل 22 نعمالوزاني زبير 07/09/17 03998V)مزدوجمكناس )البلدية

301/02/17عمالة: مكناسالقدارة المركزعمالة: مكناسبني معدان 22 01/02/17إلتحاق بالزوجإيمان ركو 03898Lمزدوجواد الجديدة

813/02/17عمالة: مكناسالقدارة المركزعمالة: مكناسشعبانات المركز 21 13/02/17إلتحاق بالزوجسكينة اوسار 03898Lمزدوجواد الجديدة

416/02/17عمالة: مكناسعمر بن عبد العزيز المهايةعمالة: مكناسحفرة بن الطيب 21 16/02/17إلتحاق بالزوجنورة سمللي 21538Kمزدوجمهاية

416/02/17إقليم: الحاجبالسعادةعمالة: مكناسأولد سليم 20 06/09/17إلتحاق بالزوجهودى جوحون 04113V)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

910/04/17عمالة: مكناسالقدارة المركزعمالة: مكناسبني معدان 20 10/04/17إلتحاق بالزوجةالسماعيلي رشيد 03898Lمزدوجواد الجديدة

113/02/17إقليم: الحاجبالسعادةعمالة: مكناسعمر بن عبد العزيز المهاية 19 06/09/17إلتحاق بالزوجفتيحة بوليكى 04113V)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

404/09/02عمالة: مكناسواد المخازنعمالة: مكناسمولي علي الشريف 18 نعمأمقران نادية 06/09/16 03983D)مزدوجمكناس )البلدية

813/02/17عمالة: مكناسالقدارة المركزعمالة: مكناسعين غرباوي 18 06/09/17إلتحاق بالزوجهناء اكرادي 03898Lمزدوجواد الجديدة

1013/02/17عمالة: مكناسأيت إسحاقعمالة: مكناسالنزالة 18 06/09/17إلتحاق بالزوجسعاد زري 04034Jمزدوجعين كرمة-واد الرمان

413/02/17إقليم: إفرانم م أيت واحي المركزيةعمالة: مكناسالنزالة 18 06/09/17سارة الزبير 10769Eمزدوجسيدي المخفي

105/09/03عمالة: مكناسأولد سليمعمالة: مكناساعرب الصباح 17 نعمم مشراوي 04/09/18 03908Xمزدوجمهاية

109/10/06عمالة: الميةالشريف الدريسيعمالة: مكناسأيت إسحاق 17 04/09/18كوثر المرادمي 27100Fمزدوجبني يخلف
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117/09/04عمالة: مكناسمصطفى المعنيعمالة: مكناسالمسيرة الخضراء 16 نعماشهبون وردة 04/09/18 03981B)مزدوجمكناس )البلدية

1017/09/84عمالة: مكناسابراهيم الرودانيعمالة: مكناسعمرو بن العاص 12 نعمالفاهم           م 06/09/17 23882H)مزدوجبوفكران )البلدية

301/01/10عمالة: مكناسعبد ا بن حذافةعمالة: مكناسعين بزيز المركز 7 04/09/18إلتحاق بالزوجةعبد الرفيع الخليفي 03825G مولي ادريس زرهون

)البلدية(

مزدوج

216/09/91عمالة: فاسابن طفيلإقليم: بولمانايت مومو 207 16/09/91أقدمية 16 سنةعبد العزيز الزروالي 01918J)مزدوجأكدال )المقاطعة

117/09/84إقليم: بولمانبولمان  المركزيةإقليم: بولمانتيغبولة 185 16/09/97أقدمية 16 سنةالحسين اعبور 07858R)مزدوجبولمان )البلدية

1016/09/93إقليم: صفرو مدرسة وادي الذهبإقليم: بولمانايت يخلف 177 16/09/96أقدمية 16 سنةالمصطفى بوشامة 02278A)مزدوجالبهاليل )البلدية

1016/09/91إقليم: صفروم/م أيت الطالب -المركزإقليم: بولمانايت بنموسى 177 16/09/96أقدمية 16 سنةعبد العزيز حماموش 02331Hمزدوجسيدي يوسف بن أحمد

216/09/95عمالة: فاسأولد الطيب المركزإقليم: بولمانتاوريرت 171 16/09/97أقدمية 16 سنةميمون زهرور 01959Dمزدوجأولد الطيب

117/09/90عمالة: وجدة - أنكادم. الحنانإقليم: بولماناولد  اسكير 171 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد الكريم  ادريسي 04268N)مزدوجوجدة )البلدية

416/09/92عمالة: فاسعمر بن الخطابإقليم: بولمانتيغبولة 167 16/09/99أقدمية 16 سنةعمر مخبوش 01948S)مزدوجسايس )المقاطعة

116/09/93إقليم: بولمانالملإقليم: بولمانايت  بلل 167 16/09/99أقدمية 16 سنةعلي بايدو 07864X)مزدوجميسور )البلدية

116/09/94إقليم: بولمانالملإقليم: بولماناسرارن 165 16/09/00أقدمية 16 سنةم  ربيع 07864X)مزدوجميسور )البلدية

116/09/94إقليم: الحاجبحسن اليوسيإقليم: بولمانتانديت 1 165 16/09/98أقدمية 16 سنةم لحمر 04099E)مزدوجالحاجب )البلدية

116/09/96إقليم: الحاجبزهير ابن ابي سلمىإقليم: بولمانتانديت 1 165 16/09/98أقدمية 16 سنةسعاد  اجبور 04100F)مزدوجالحاجب )البلدية

316/09/98عمالة: مكناسالسماعيليةإقليم: بولمانارانيوب 165 16/09/98أقدمية 16 سنةم  الناصري 04011J)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/94عمالة: وجدة - أنكادم. سعد بن أبي وقاصإقليم: بولمانتيساف 161 05/09/00أقدمية 16 سنةالكبير لكحل 04303B)مزدوجوجدة )البلدية

616/09/96إقليم: بولماناكلي الجنوبيإقليم: بولمانتاوريرت 159 16/09/99أقدمية 16 سنةمصطفى الزاوش 07865Y)مزدوجميسور )البلدية

606/09/00إقليم: بولماناولد  اسكيرإقليم: بولماناتسيوانت العليا 153 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد الكريم  بن  يوسف 07982Aمزدوجسيدي بوطيب
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116/09/96إقليم: الحاجبزينب النفزاويةإقليم: بولمانمكدول اولد يوسف 151 16/09/02أقدمية 16 سنةحمو شرمود 04102H)مزدوجالحاجب )البلدية

116/09/96إقليم: صفروم/م صنهاجة-المركزإقليم: بولماناشنعكي 149 04/09/02أقدمية 16 سنةالحسين إجرضاون 02329Fمزدوجسيدي يوسف بن أحمد

316/09/96إقليم: الحاجبحسن اليوسيإقليم: بولمانايت حمزة 147 06/09/01أقدمية 16 سنةم بياض 04099E)مزدوجالحاجب )البلدية

616/09/96إقليم: ميدلتاسليمإقليم: بولماناسعيدة 143 16/09/02أقدمية 16 سنةعبد السميع ايت ابريك 11843Xمزدوجأيت ازدك

316/09/99إقليم: الحاجبعين خادمإقليم: بولمانمكدول اولد يوسف 143 16/09/03أقدمية 16 سنةحسناء ديدي 04098D)مزدوجالحاجب )البلدية

216/09/99عمالة: وجدة - أنكادم. صلح الدين اليوبيإقليم: بولمانلقصابي المركز 143 25/09/03أقدمية 16 سنةليلى أغبال 21526X)مزدوجوجدة )البلدية

816/09/99عمالة: فاسعبد اللطيف اللعبيإقليم: بولمانايت يخلف 143 16/09/00أقدمية 16 سنةحميد طوالي 01936D المشور فاس الجديد

)البلدية(

مزدوج

116/09/91إقليم: بولمانعثمان بن عفانإقليم: بولماناوطاط الزيتون 141 21/10/02أقدمية 16 سنةمالكة الوكيلي 26178D)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

316/09/98إقليم: الحاجبالمخزن المتنقلإقليم: بولمانالميس مرموشة 137 16/09/01أقدمية 16 سنةحافظ الغازي 04125Hمزدوجاقدار

616/09/94عمالة: مكناسعمر بن عبد العزيز المهايةإقليم: بولمانايموزار  مرموشة 134 16/09/99أقدمية 16 سنةمصطفى مقــــادري 21538Kمزدوجمهاية

316/09/94عمالة: مكناسالحاج قدورإقليم: بولمانالقدس 124 05/09/02أقدمية 16 سنةسعيد  التهامي 03837V سيدي سليمان مول

الكيفان

مزدوج

316/09/91إقليم: بولمانملوية الوسطىإقليم: بولماناوطاط الزيتون 123 29/09/07أقدمية 12 سنةم لفضيلي 07868B)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

816/09/98عمالة: فاس شوقيإقليم: بولمانايت الميس كيكو 122 19/10/01أقدمية 16 سنةر شــــــو ق  حــــا د ة 02028D)مزدوججنان الورد )المقاطعة

904/09/02إقليم: الحاجبايت حسي وعليإقليم: بولمانايت ايمان 109 06/09/06أقدمية 12 سنةالحسين  بيولي 04161Xمزدوجأيت بوبيدمان

116/09/95عمالة: الميةمولي عبد ا بناتإقليم: بولمانايت الميس كيكو 101 12/10/09إلتحاق بالزوجةإسماعيل  حاريزي 01899N)مزدوجالمية )البلدية

م/م موحى اوحمو إقليم: بولمانكيكو المركز

الزياني-المركز

916/09/97إقليم: صفرو 101 14/11/11الحسين أوعقى 02302Bمزدوجالعنوصر

804/09/02إقليم: صفروم/م طارق بن زياد-المركزإقليم: بولمانايت حمزة 99 06/09/06إلتحاق بالزوجةرشيد بنسليلة 02418Cمزدوجعين الشكاك

206/09/00إقليم: بولمانالكرطيإقليم: بولماناكلي الجنوبي 98 06/09/07إلتحاق بالزوجهرموش فريدة 07871E)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية
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316/09/98إقليم: تاوناتمدرسة الغابةإقليم: بولماناسعيدة 93 05/09/07إلتحاق بالزوجنادية بن قدور 15398L)مزدوجقرية با م )البلدية

416/09/98عمالة: مكناسعبد ا بن حذافةإقليم: بولمانايت ايمان 91 05/09/07أقدمية 12 سنةم الشادلي 03825G مولي ادريس زرهون

)البلدية(

مزدوج

406/09/00إقليم: بولمانالمام مالكإقليم: بولمانتيساف 89 02/09/14إلتحاق بالزوجةعبد الرحمان السهلي 07869C)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

216/09/98إقليم: بولمانالمام مالكإقليم: بولمانتيساف 85 03/09/08إلتحاق بالزوجةلحموزي عبد العزيز 07869C)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

1002/09/10إقليم: بركانأحدإقليم: بولمانبلقاسمات 77 02/09/10ايمان معايشة 04551

W

مزدوجسيدي بوهرية

زاوية سيدي بوكيل / م/م إقليم: بولمانتاسة

سيدي بوكيل

102/09/10إقليم: ميدلت 67 02/09/10مريم خياطي 09797Yمزدوجامزيزل

1202/09/10إقليم: مولي يعقوباولد حسين المركزإقليم: بولمانعيوش 67 02/09/10نزهة زاهري 02137Xمزدوجميكس

826/09/03عمالة: مكناسعمر بن عبد العزيز المهايةإقليم: بولمانويزغت 63 02/09/13إلتحاق بالزوجحياة لمحندري 21538Kمزدوجمهاية

205/09/11إقليم: بولمانتازلماطإقليم: بولمانايت بن الشريف 59 05/09/11إلتحاق بالزوجامال الشرقي 07873G)مزدوجبولمان )البلدية

703/09/13إقليم: صفروم/م تازوطة-المركزإقليم: بولمانركو 53 03/09/13حسناء امشيش 02307Gمزدوجتازوطة

405/09/07عمالة: فاسالمعتمد بن عبادإقليم: بولمانالميس مرموشة 47 02/09/15إلتحاق بالزوجفاطمة عالم 24500E)مزدوجزواغة )المقاطعة

103/09/13إقليم: صفروم/م عين الركادة-المركزإقليم: بولمانبلقاسمات 46 02/09/15نعيمة بشنو 02436Xمزدوجأيت السبع لجرف

م/م سيدي عبدالمالك إقليم: بولمانايت يخلف

الروضة-المركز

303/09/13إقليم: صفرو 46 02/09/15زينب بوشبوع 02290Nمزدوجكندر سيدي خيار

902/09/14إقليم: صفروم/م عين السبيت-المركزإقليم: بولمانبلقاسمات 45 02/09/14حنان اجدير 02404Mمزدوجراس تابودة

302/09/14إقليم: مولي يعقوبالزياينة المركزإقليم: بولمانانجيل ايت لحسن 45 02/09/14زوبا حنان 02182

W

مزدوجلعجاجرة

المدرسة الجماعاتية 

السخونة

403/09/13إقليم: صفروم/م القصبة-المركزإقليم: بولمان 43 02/09/16كوثر فريكل 02360Pمزدوجامطرناغة

807/09/04عمالة: فاسالجولنإقليم: بولمانالمل 39 06/09/17إلتحاق بالزوجابتسام لحميدي 02020V)مزدوججنان الورد )المقاطعة

مجموعة مدارس سيدي إقليم: بولمانتغزوت

ابراهيم

105/09/07عمالة: سل 38 02/09/15اسماعيل تصرخت 01253Lمزدوجعامر
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702/09/15إقليم: صفروم/م تازوطة-المركزإقليم: بولمانركو 38 02/09/15أبو بكر الصدوقي 02307Gمزدوجتازوطة

101/01/10إقليم: بولمانملوية الوسطىإقليم: بولمانالملحة 35 02/09/14إلتحاق بالزوجمليكة منصوري 07868B)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

805/09/03إقليم: إفرانم .م أيت عثمان -المركزيةإقليم: بولمانتازلماط 31 02/09/16م العلوي 10765Aمزدوجسيدي المخفي

1213/02/17عمالة: مكناسشعبانات المركزإقليم: بولمانبلصفرات 31 17/02/17كريمة أدراوي 04061Nمزدوجعين جمعة

116/09/96إقليم: بولمانتازلماطإقليم: بولمانايت الميس كيكو 28 04/09/18م أيت يوسف 07873G)مزدوجبولمان )البلدية

102/09/14إقليم: صفروم/م أيت أوبركان-المركزإقليم: بولمانايت يخلف 28 06/09/17نادية السكوري 02414Yمزدوجبئر طم طم

213/02/17إقليم: بولمانعلل بن عبد اإقليم: بولمانعشلوج 28 06/09/17لعفو عزيز 07859S)مزدوجبولمان )البلدية

313/02/17إقليم: إفرانم م توفصطلت المركزيةإقليم: بولمانايت حمزة 28 06/09/17م اغود 10739Xمزدوجعين اللوح

113/03/17إقليم: بولمانايت الميس كيكوإقليم: بولمانتغزوت 28 06/09/17صبحي مولي الحسن 18438Rمزدوجكيكو

117/02/17إقليم: صفروم/م القصبة-المركزإقليم: بولمانتغزوت 28 06/09/17م اشمشام 02360Pمزدوجامطرناغة

806/09/17إقليم: إفرانم م أيت غانم المركزيةإقليم: بولمانايت ايمان 24 06/09/17بوبكر كادي 10723Eمزدوجتيمحضيت

303/09/13إقليم: بولمانتانديت 1إقليم: بولماناتسيوانت السفلى 24 06/09/17أحمد هاشمي 08015Lمزدوجافريطيسة

103/09/13إقليم: صفروم/م تاغيت-المركزإقليم: بولمانسيدي محيو 24 06/09/17م  مراشي 02373Dمزدوجأولد امكودو

402/09/14عمالة: فاس شوقيإقليم: بولمانالميس مرموشة 24 02/09/16إلتحاق بالزوجةبضرى بوطاهر 02028D)مزدوججنان الورد )المقاطعة

103/09/14إقليم: بولمانايت الميس كيكوإقليم: بولمانتيغبولة 24 06/09/17الغابوش علي 18438Rمزدوجكيكو

506/09/17إقليم: بولماناشنعكيإقليم: بولمانانجيل ايت لحسن 24 06/09/17سعاد فود 07941Fمزدوجسكورة مداز

1106/09/17إقليم: صفروم/م أنوال-المركزإقليم: بولمانايت بن الشريف 24 06/09/17سعيدة الطالبي 02286Jمزدوجتافجيغت

1006/09/17إقليم: بولمانتيغبولةإقليم: بولمانواولزمت 24 06/09/17م الشهيلي 07878Mمزدوجكيكو
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المدرسة الجماعاتية 

السخونة

106/09/17إقليم: بولمانتانديت22إقليم: بولمان 24 06/09/17موسى العمراوي 08016Mمزدوجافريطيسة

206/09/17إقليم: بولمانعلل بن عبد اإقليم: بولمانايت بنموسى 24 06/09/17يوسف معروف 07859S)مزدوجبولمان )البلدية

1106/09/17إقليم: صفروم/م أنوال-المركزإقليم: بولمانانجيل ايت لحسن 24 06/09/17عبد الواحد العباس 02286Jمزدوجتافجيغت

مدرسة الدار الحمراء إقليم: بولمانام اجنيبة

الجماعاتية

806/09/17إقليم: صفرو 24 06/09/17عائشة دوناس 26079

W

مزدوجدار الحمراء

606/09/17إقليم: مولي يعقوباولد يشو المركزإقليم: بولمانعيوش 24 06/09/17الركراكي دكداك 02224Sمزدوجالوادين

106/09/17إقليم: بولمانتاوريرتإقليم: بولمانلقصابي المركز 23 04/09/18صفاء زروال 07961Cمزدوجالقصابي  ملوية

104/09/12إقليم: بولمانايت الميس كيكوإقليم: بولمانتغزوت 22 06/09/17م  بوحميد 18438Rمزدوجكيكو

313/02/17إقليم: بولماناسعيدةإقليم: بولمانتانديت 14 21 13/02/17محسن فاضل 07956Xمزدوجالقصابي  ملوية

813/02/17إقليم: مولي يعقوبالشبابات المركزإقليم: بولمانتانديت26 21 13/02/17م مشهور 02208Zمزدوجأولد ميمون

301/02/17إقليم: مولي يعقوببنطلحة المركزإقليم: بولمانايت ايمان 21 17/02/17حجيب مزيان 02144Eمزدوجسبت لوداية

1113/02/17إقليم: صفروم/م أنوال-المركزإقليم: بولمانركو 21 17/02/17هشام الحسناوي 02286Jمزدوجتافجيغت

117/02/17إقليم: بولمانايت  بللإقليم: بولمانتاوريرت 21 نعممريم لحبيبي 17/02/17 07954Vمزدوجالقصابي  ملوية

1113/02/17إقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركزإقليم: بولمانركو 21 17/02/17عبد الكبير الوزاني 02384Rمزدوجدار الحمراء

927/03/17إقليم: مولي يعقوببنطلحة المركزإقليم: بولمانواولزمت 21 31/03/17سعيد لفقيير 02144Eمزدوجسبت لوداية

106/09/17إقليم: بولمانتيغبولةإقليم: بولمانتغزوت 21 05/09/18حسناء خللو 07878Mمزدوجكيكو

217/02/17إقليم: تازةتيبربارين المركزإقليم: بولماناتسيوانت السفلى 20 17/02/17م اعضراوي 16354Aمزدوجأيت سغروشن

306/09/17إقليم: بولمانالقدسإقليم: بولمانايت العز 20 04/09/18عائشة حركات 22929X ايموزار مرموشة

)البلدية(

مزدوج

1101/02/17إقليم: مولي يعقوببياضة المركزإقليم: بولمانتاسة 18 06/09/17أسامة بن خالي 02146Gمزدوجسبت لوداية
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1015/02/17إقليم: بولمانتاسةإقليم: بولمانتغزوت 18 06/09/17أنوار البورقادي 08001

W

مزدوجالعرجان

113/02/17إقليم: بولمانالميس مرموشةإقليم: بولمانتانديت30 18 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد العزيز اليحياوي 07912Zمزدوجالميس مرموشة

801/02/17إقليم: تاوناتم/م  مر يـحلةإقليم: بولمانتغزوت 18 06/09/17احمد رمسيس 15831Gمزدوجسيدي ام بن لحسن

101/02/17إقليم: بولمانتانديت 14إقليم: بولمانتاسة 18 06/09/17رشيد  مزياني 08029Bمزدوجافريطيسة

704/09/18إقليم: تاوناتم/م  الرصمةإقليم: بولمانانجيل اختارن 17 04/09/18أميمة فاخوري 15527Bمزدوجاغوازي

1204/09/18إقليم: صفروم/م أنوال-المركزإقليم: بولمانالملحة 17 04/09/18بشرى امطافي 02286Jمزدوجتافجيغت

1004/09/18إقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركزإقليم: بولمانايت ايمان 17 04/09/18سهام سروحني 02384Rمزدوجدار الحمراء

204/09/18إقليم: مولي يعقوبقنطرة سبو المركزإقليم: بولمانالملحة 17 04/09/18لبنى الحنين 02195Kمزدوجسيدي داود

804/09/18إقليم: مولي يعقوبالدردارة المركزإقليم: بولمانتكور الغربية 17 04/09/18غزلن خشان 02222Pمزدوجالوادين

104/09/18إقليم: بولماناسعيدةإقليم: بولمانبلصفرات 17 04/09/18صليحة حماني 07956Xمزدوجالقصابي  ملوية

104/09/18إقليم: بولمانتانديت 11إقليم: بولمانبلقاسمات 17 04/09/18رشيد ملوك 08028Aمزدوجافريطيسة

104/09/18إقليم: بولماناولد عبوإقليم: بولمانالعرجان 17 نعملحسن لعروس 04/09/18 08009Eمزدوجالرميلة

204/09/18إقليم: تازةعين الدفالي المركزإقليم: بولماناولد علي 17 04/09/18يسرى ناجم 16356Cمزدوجأيت سغروشن

404/09/18إقليم: بولمانتيغبولةإقليم: بولمانعشلوج 17 04/09/18أزروال نعيمة 07878Mمزدوجكيكو

104/09/18إقليم: بولمانايت ايمانإقليم: بولمانايت مومو 17 04/09/18سارة بوراي 07908Vمزدوجأيت بازة

304/09/18إقليم: بولمانايت حمزةإقليم: بولمانافقيرن 17 04/09/18عائشة الميسي 18433Kمزدوجكيكو

806/09/17إقليم: الحاجبواد الرحى -المركزيةإقليم: بولمانافقيرن 16 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء كاوزي 04139Yمزدوجأيت بورزوين

306/09/17إقليم: بولمانتيسافإقليم: بولمانتاسة 16 06/09/17إلتحاق بالزوجهيام سهلي 08004Zمزدوجتيساف
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606/09/17إقليم: الحاجبلحسن اقماشإقليم: بولمانافقيرن 16 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة الشياخ 04133Sمزدوجاقدار

106/09/17إقليم: بولمانالمام مالكإقليم: بولمانتاسة 15 06/09/17إلتحاق بالزوجسناء السهلي 07869C)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

704/09/12إقليم: تازةتيبربارين المركزإقليم: بولمانتاجين 14 06/09/17   طارق مسخر 16354Aمزدوجأيت سغروشن

202/09/14إقليم: بولمانكيكو المركزإقليم: بولمانتيغبولة 14 نعمزينب بنحدير 06/09/17 07875Jمزدوجكيكو

المدرسة الجماعاتية 

السخونة

206/09/17إقليم: بولمانتيسافإقليم: بولمان 14 06/09/17حسن لمغاري 08004Zمزدوجتيساف

606/09/17عمالة: مكناساسماعلة المركزإقليم: بولمانتانديت 1 14 06/09/17إلتحاق بالزوجهاجر الحلمي 04055Gمزدوجعين كرمة-واد الرمان

106/09/17إقليم: بولمانايت حمزةإقليم: بولمانواولزمت 14 06/09/17م اشنقور 18433Kمزدوجكيكو

906/09/17إقليم: صفروم/م سيدي خيار-المركزإقليم: بولماناتسيوانت السفلى 14 06/09/17إلتحاق بالزوجنعيمة الطيبي 02287Kمزدوجكندر سيدي خيار

206/09/17إقليم: بولمانالميس مرموشةإقليم: بولمانعيوش 14 06/09/17عبد الله بو الولد 07912Zمزدوجالميس مرموشة

706/09/17إقليم: بولمانايت بن الشريفإقليم: بولمانواولزمت 14 06/09/17م اجرضاون 07932

W

مزدوجالمرس

106/09/17إقليم: بولمانانجيل اختارنإقليم: بولمانانجيل ايت لحسن 14 06/09/17فاطمة الزهراء بنصال 07897Hمزدوجانجيل

406/09/17إقليم: صفروم/م أيت أوبركان-المركزإقليم: بولماناولد علي 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةرشيد كرير 02414Yمزدوجبئر طم طم

506/09/17إقليم: بولمانالميس مرموشةإقليم: بولمانعيوش 14 06/09/17العربي الخراق 07912Zمزدوجالميس مرموشة

806/09/17إقليم: بولمانالملحةإقليم: بولمانبلقاسمات 14 06/09/17حفيظ جبوتي 08007Cمزدوجتيساف

106/09/17إقليم: بولمانانجيل اختارنإقليم: بولمانعيوش 14 06/09/17م بورفون 07897Hمزدوجانجيل

806/09/17إقليم: صفرو م/م  القاضي عياض-المركزإقليم: بولمانانجيل اختارن 14 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة أبحير 02295Uمزدوجالعنوصر

106/09/17إقليم: بولماناشنعكيإقليم: بولمانعيوش 14 06/09/17م اهادي 07941Fمزدوجسكورة مداز

306/09/17إقليم: بولمانتيسافإقليم: بولماناتسيوانت العليا 14 06/09/17نرجيس اعريش 08004Zمزدوجتيساف
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106/09/17إقليم: بولماناشنعكيإقليم: بولمانالسخونة 14 06/09/17علي زلماط 07941Fمزدوجسكورة مداز

106/09/17إقليم: بولمانايت  بللإقليم: بولمانام اجنيبة 14 06/09/17إلتحاق بالزوجسعيدة الدخيسي 07954Vمزدوجالقصابي  ملوية

306/09/17إقليم: بولمانتيسافإقليم: بولمانركو 14 06/09/17باحمد نبيل 08004Zمزدوجتيساف

106/09/17إقليم: بولمانايت حمزةإقليم: بولمانايت ايمان 14 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الطيبي 18433Kمزدوجكيكو

906/09/17إقليم: بولمانافقيرنإقليم: بولمانام اجنيبة 14 06/09/17امزيل رحمة 07880Pمزدوجسرغينة

206/09/17إقليم: بولمانايت حمزةإقليم: بولماناولد علي 14 06/09/17علي سكور 18433Kمزدوجكيكو

406/09/17إقليم: بولمانتغزوتإقليم: بولمانالسخونة 14 06/09/17ميمون بوحنون 18441Uمزدوجكيكو

606/09/17إقليم: تازةالدواور المركزإقليم: بولماناولد علي 14 06/09/17توفيق لكحل 16648Vمزدوجبني فراسن

106/09/17إقليم: بولمانتيسافإقليم: بولمانالسخونة 14 06/09/17عز الدين الحرشاوي 08004Zمزدوجتيساف

306/09/17إقليم: بولمانتانديت 1إقليم: بولمانالسخونة 14 06/09/17حسن الماكي 08015Lمزدوجافريطيسة

206/09/17إقليم: بولمانايت حمزةإقليم: بولماناولد علي 14 06/09/17م شكور 18433Kمزدوجكيكو

406/09/17إقليم: بولمانتيسافإقليم: بولمانالعرجان 14 04/09/18ام الزموري 08004Zمزدوجتيساف

806/09/17إقليم: بولمانتانديت22إقليم: بولمانتاسة 14 نعمم حرشوى 04/09/18 08016Mمزدوجافريطيسة

206/09/17إقليم: بولمانتيغبولةإقليم: بولمانكيكو المركز 13 نعمكريم مومني 04/09/18 07878Mمزدوجكيكو

106/09/17إقليم: بولمانايت يخلفإقليم: بولمانايت حمزة 13 04/09/18الحسين ازهراوي 18435Mمزدوجكيكو

206/09/17إقليم: بولماناسعيدةإقليم: بولمانايت  بلل 11 نعمم لمفضل 04/09/18 07956Xمزدوجالقصابي  ملوية

406/09/17إقليم: بولمانعشلوجإقليم: بولمانتغزوت 11 05/09/18فريدة حجوبي 07900Lمزدوجانجيل

606/09/17إقليم: بولمانلفريطيسةإقليم: بولمانويزغت 11 نعملبنى السبع 04/09/18 08034Gمزدوجافريطيسة
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406/09/17إقليم: بولمانارانيوبإقليم: بولمانايت العز 11 04/09/18الحسين ساسول 07919Gمزدوجتالزمت

105/02/18إقليم: بولمانايت بنموسىإقليم: بولمانام اجنيبة 11 04/09/18خديجة ابن خضراء 07885Vمزدوجسرغينة

306/09/17إقليم: بولمانايت حمزةإقليم: بولمانايت يخلف 9 04/09/18ليزيري طارق 18433Kمزدوجكيكو

406/09/17إقليم: بولمانتغزوتإقليم: بولمانايت حمزة 9 04/09/18بن هري م 18441Uمزدوجكيكو

106/09/17إقليم: بولمانبلقاسماتإقليم: بولمانالسخونة 9 04/09/18فاتحة بوكنيفي 08038Lمزدوجافريطيسة

406/09/17إقليم: بولمانتغزوتإقليم: بولمانايت حمزة 9 04/09/18جواد  زهني 18441Uمزدوجكيكو

206/09/17إقليم: بولمانسيدي محيوإقليم: بولماناشنعكي 9 04/09/18م أورقية 07945Kمزدوجسكورة مداز

504/09/18إقليم: بولمانملوية الوسطىإقليم: بولمانتيساف 9 04/09/18إلتحاق بالزوجسومية العرابي 07868B)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

904/09/18إقليم: صفرو م/م  القاضي عياض-المركزإقليم: بولماناشنعكي 8 04/09/18إلتحاق بالزوجهناء تشت 02295Uمزدوجالعنوصر

304/09/18إقليم: بولمانمكدول اولد يوسفإقليم: بولماناولد عبو 8 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم اعزوزو 07971Nمزدوجويزغت

204/09/18إقليم: الحاجبدوار لكرمإقليم: بولمانسيدي محيو 8 04/09/18إلتحاق بالزوجأسيا الصابر 24486Pمزدوجلقصير

107/09/16إقليم: شيشاوةزهرة بنت عمرإقليم: بولمانايت بنموسى 7 05/09/18إلتحاق بالزوجأزهار خديجة 03087Eمزدوجسيدي عبد المومن

1004/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد عليإقليم: بولمانتاكوراست 7 04/09/18م حبكي 15881Lمزدوجبوعروس

1004/09/18إقليم: بولمانتازلماطإقليم: بولمانانجيل اختارن 7 04/09/18إلتحاق بالزوجاسماء الحيمر 07873G)مزدوجبولمان )البلدية

104/09/18إقليم: بولماناشنعكيإقليم: بولمانايت بن الشريف 7 04/09/18علي اجغول 07941Fمزدوجسكورة مداز

604/09/18إقليم: بولمانويزغتإقليم: بولماناسعيدة 7 نعمفخيتة الصابر 04/09/18 07967Jمزدوجويزغت

704/09/18إقليم: بولمانالعرجانإقليم: بولماناولد عبو 7 نعمعلي الكبدوري 04/09/18 07999Uمزدوجالعرجان

604/09/18إقليم: بولمانالميس مرموشةإقليم: بولمانواولزمت 7 04/09/18الحدبان مروان 07912Zمزدوجالميس مرموشة
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304/09/18إقليم: تاوناتم/م  هوارةإقليم: بولماناتسيوانت السفلى 7 04/09/18مراد جوهر 15444Lمزدوجسيدي العابد

804/09/18إقليم: بولمانلقصابي المركزإقليم: بولمانتكور الغربية 7 04/09/18إلتحاق بالزوجسلمى اليحياوي 07950Rمزدوجالقصابي  ملوية

104/09/18إقليم: بولمانعشلوجإقليم: بولمانتانديت22 7 04/09/18سوفيان  إقراون 07900Lمزدوجانجيل

204/09/18إقليم: بولمانافقيرنإقليم: بولماناشنعكي 7 04/09/18جسيم لعروسي 07880Pمزدوجسرغينة

1004/09/18إقليم: بولمانتاسةإقليم: بولمانتانديت22 7 نعمحفيظ  بن زكرياء 04/09/18 08001

W

مزدوجالعرجان

1004/09/18إقليم: بولمانايت بنموسىإقليم: بولمانايت بن الشريف 7 04/09/18السعيد  اشعري 07885Vمزدوجسرغينة

المدرسة الجماعاتية لل إقليم: بولمانانجيل ايت لحسن

خديجة

704/09/18إقليم: بولمان 7 04/09/18امينة ادصالح 26280Pمزدوجكيكو

304/09/18إقليم: بولمانتاجينإقليم: بولماناتسيوانت السفلى 7 04/09/18العلم سعيد 07948Nمزدوجسكورة مداز

504/09/18إقليم: مولي يعقوب ازناتة المركزإقليم: بولمانتانديت 11 7 04/09/18م الراي 02198Nمزدوجسيدي داود

304/09/18إقليم: بولمانايت العزإقليم: بولمانتانديت 11 7 04/09/18طارق دوجا 07901Mمزدوجأيت المان

904/09/18إقليم: بولمانتاجينإقليم: بولمانتانديت 1 7 04/09/18عبد الرحيم اليحياوي 07948Nمزدوجسكورة مداز

204/09/18إقليم: بولمانبلقاسماتإقليم: بولمانعيوش 7 04/09/18حسن  الفاضلي 08038Lمزدوجافريطيسة

104/09/18إقليم: بولمانايت ايمانإقليم: بولمانايت مومو 7 04/09/18عائشة ناجح 07908Vمزدوجأيت بازة

404/09/18إقليم: بولمانتغزوتإقليم: بولمانايت ايمان 7 04/09/18الحساين عامر 18441Uمزدوجكيكو

204/09/18إقليم: بولمانتغزوتإقليم: بولمانايت مومو 7 04/09/18حكيمة زرفاط 18441Uمزدوجكيكو

104/09/18إقليم: بولمانام اجنيبةإقليم: بولمانايت بن الشريف 7 04/09/18رشيدة بختري 07924Mمزدوجالمرس

404/09/18إقليم: بولمانالميس مرموشةإقليم: بولمانعيوش 7 04/09/18علي ازلوج 07912Zمزدوجالميس مرموشة

204/09/18إقليم: بولمانانجيل اختارنإقليم: بولمانواولزمت 7 04/09/18باوجضيض ادريس 07897Hمزدوجانجيل
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504/09/18إقليم: بولمانتغزوتإقليم: بولمانايت بن الشريف 7 04/09/18رابحة ابيلل 18441Uمزدوجكيكو

204/09/18إقليم: بولمانتاوريرتإقليم: بولمانلفريطيسة 7 نعمادريس عباوي 04/09/18 07961Cمزدوجالقصابي  ملوية

304/09/18إقليم: بولمانتانديت 1إقليم: بولمانتانديت22 7 04/09/18حسن السحيمي 08015Lمزدوجافريطيسة

904/09/18إقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركزإقليم: بولمانايت يخلف 7 04/09/18إلتحاق بالزوجلبنى حياطي 02407Rمزدوجبئر طم طم

404/09/18إقليم: بولمانايت يخلفإقليم: بولمانايت ايمان 7 04/09/18سعاد البحري 18435Mمزدوجكيكو

102/09/16عمالة: مكناسعبد الكريم الخطابيإقليم: بولمانتانديت 1 21 02/09/16زايد بوسع 03959C)المازيغيةمكناس )البلدية

102/09/16عمالة: مكناسم عيساوي مسطاسيإقليم: بولمانعقبة بن نافع 10 04/09/18رشيد بيجا 03982C)المازيغيةمكناس )البلدية

116/09/82عمالة: مكناسالمنصورإقليم: الحاجبدار القايد علي 239 05/11/85أقدمية 16 سنةحميد بلكاس 20619L)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/82عمالة: مكناسرابعة العدويةإقليم: الحاجبايت عبد السلم 173 16/09/96أقدمية 16 سنةكن فؤاد 03957A)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/98عمالة: مكناسالليمونإقليم: الحاجبالفوارات 161 16/09/99أقدمية 16 سنةنجيمة بنعمارة 03819A)مزدوجمكناس )البلدية

1016/09/88عمالة: مكناسم الزرقطونيإقليم: الحاجببوشرمو 159 06/09/00أقدمية 16 سنةالفززي م 04007E)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/85عمالة: مكناسحمزة بن عبد المطلبإقليم: الحاجبسوق الكور 157 06/09/01أقدمية 16 سنةمصطفى بلقاسم 03813U)مزدوجمكناس )البلدية

117/09/90إقليم: الحاجبالنهضةإقليم: الحاجبسيدي الشافي 155 16/09/98أقدمية 16 سنةحرزل عبد الحق 04101G)مزدوجالحاجب )البلدية

117/09/90إقليم: الحاجبالنرجسإقليم: الحاجبعين ابلوز 147 06/09/01أقدمية 16 سنةمرابطي   عبد   ا 21195M)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

116/09/91عمالة: مكناسعمر الخيامإقليم: الحاجبسيدي امبارك 147 06/09/01أقدمية 16 سنةمنوني الحسن 03829L)مزدوجويسلن )البلدية

716/09/92عمالة: مكناسدار القايد سيدي الشيخإقليم: الحاجبسيدي امبارك 141 04/09/02أقدمية 16 سنةالعلوي عبد الرحيم 03896Jمزدوجواد الجديدة

216/09/94إقليم: الحاجبالعمرانإقليم: الحاجبسوق الكور 139 23/09/03أقدمية 16 سنةلحسن خليد 04112U)مزدوجالحاجب )البلدية

316/09/92عمالة: مكناسزوالطإقليم: الحاجبتيفريت 137 20/09/03أقدمية 16 سنةرفيق سداسي 03884

W

مزدوجالدخيسة
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617/09/90عمالة: فاسشمس الدين المقدسيإقليم: الحاجبعقبة صفية 131 06/09/02أقدمية 16 سنةالطالب   عزيزة 02109S)مزدوجزواغة )المقاطعة

111/09/01إقليم: الحاجبالسعادةإقليم: الحاجبايت حمي 129 17/09/03أقدمية 16 سنةحسن امادل امبارك 04113V)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

216/09/93إقليم: الحاجبايت عبد السلمإقليم: الحاجبلقصير 127 06/09/01أقدمية 16 سنةاعمو   سعيد 04202Sمزدوجأيت يعزم

116/09/93إقليم: الحاجبم علي بن ابي طالبإقليم: الحاجبلقصير 125 17/09/03أقدمية 16 سنةكرومي  اسماء 04106M)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

624/09/03إقليم: الحاجبايت يعزمإقليم: الحاجبايت الربع 123 24/09/03أقدمية 16 سنةزينب العمري 04191Eمزدوجأيت يعزم

516/09/99عمالة: مكناسسيدي سليمان المركزإقليم: الحاجبعقبة ابن نافع 122 16/09/01أقدمية 16 سنةنبيلة العلوي السليماني 03921L سيدي سليمان مول

الكيفان

مزدوج

116/09/93إقليم: الحاجبم علي بن ابي طالبإقليم: الحاجبلقصير 117 06/09/01أقدمية 16 سنةمحا  عبد  الله 04106M)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

1016/09/97إقليم: الحاجبدوار لكرمإقليم: الحاجبايت ولل 95 10/01/11لغريسي لحسن 24486Pمزدوجلقصير

816/09/95إقليم: الحاجبالفواراتإقليم: الحاجبايت علي بوبكر 93 04/01/11حفيضي علوي مولي عبد ا 04146Fمزدوجأيت حرز ا

306/09/00إقليم: الحاجبم علي بن ابي طالبإقليم: الحاجبعين ابلوز 79 05/09/11إلتحاق بالزوجالهام بوزيان 04106M)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

206/09/00إقليم: الحاجبعين  معروفإقليم: الحاجببوتحمريت 75 03/09/13مرغدي عمر 04142Bمزدوجأيت بورزوين

116/09/89إقليم: الحاجبايت حسي وعليإقليم: الحاجبلقصير 66 04/09/18زوكاغ م 04161Xمزدوجأيت بوبيدمان

116/09/96إقليم: الحاجبتنيزةإقليم: الحاجببوتحمريت 64 02/09/15 حسن أوباعي 04150Kمزدوجأيت حرز ا

405/09/11عمالة: مكناسحاجة المركزإقليم: الحاجببوتحمريت 59 05/09/11إلتحاق بالزوجصفاء الغرباوي 04017Rمزدوجعين عرمة

عمالة: المضيق - مدرسة أغطاسإقليم: الحاجبالصيعة 429

الفنيدق
106/09/00 54 نعمم اللودي 06/09/17 25745H)مزدوجالفنيدق )البلدية

1116/09/96عمالة: مكناساولد يوسفإقليم: الحاجبالمختار السوسي 49 04/09/18عبدا الودي 03879Rمزدوجنزالة بني عمار

416/09/94إقليم: الحاجببني مطيرإقليم: الحاجبايت ولل 45 02/09/13إلتحاق بالزوجةتقي الدين شافي 04135Uمزدوجأيت بورزوين

516/09/97إقليم: الحاجبلقصيرإقليم: الحاجبايت علي بوبكر 45 02/09/14يوسف العلمي 04180Tمزدوجلقصير
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105/09/08إقليم: الحاجبايت يحيىإقليم: الحاجبالعيساوية 29 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الحادك 04116Y)مزدوجسبع عيون )البلدية

207/09/16عمالة: مكناساعرب الصباحإقليم: الحاجباغبالو نطالب 17 نعموفاء بري 04/09/18 03910Zمزدوجمهاية

116/09/98إقليم: الحاجبالصيعة 429إقليم: الحاجبسوق الكور 10 04/09/18إلتحاق بالزوجةحسن أجقو 04129Mمزدوجاقدار

104/09/02إقليم: الحاجبسيدي عيسىإقليم: الحاجبعين  معروف 10 04/09/18إلتحاق بالزوجةالهللي م 19391Bمزدوجأيت نعمان

701/01/17عمالة: مكناسم مجاهدإقليم: الحاجبصلح الدين اليوبي 28 01/01/17حياة اثبير 03969N)المازيغيةمكناس )البلدية

616/09/81عمالة: فاسأنوالعمالة: فاسم بن عبد الكريم الخطابي 172 16/09/91أقدمية 16 سنةلطيفة لمطيري شليح 21827Z)مزدوجسايس )المقاطعة

317/09/79عمالة: فاسأنوالعمالة: فاسعبد ا بن الزبير 160 01/11/95أقدمية 16 سنةبهية الودغيري 21827Z)مزدوجسايس )المقاطعة

516/09/91عمالة: فاسام بوسعيد التلمسانيعمالة: فاسالفقيه م غازي 156 16/09/92أقدمية 16 سنةمرضي نادية 02112V)مزدوجزواغة )المقاطعة

121/09/83عمالة: فاسحمزة بن عبد المطلبعمالة: فاسأبي بكر الصديق 156 17/09/90أقدمية 16 سنةخديجة تايشوت 02098E)مزدوجزواغة )المقاطعة

1021/09/83عمالة: فاس20 غشتعمالة: فاسأناس بن مالك 154 16/09/96أقدمية 16 سنةعبدالعزيز الحميد 01954Y)مزدوجسايس )المقاطعة

522/01/92عمالة: فاسابن سيناعمالة: فاسمولي علي الشريف 148 22/01/92إلتحاق بالزوجمنية زروال 02102J)مزدوجزواغة )المقاطعة

1026/09/90عمالة: فاسأولد الطيب المركزعمالة: فاسأناس بن مالك 134 10/10/98أقدمية 16 سنةم بن زهرة 01959Dمزدوجأولد الطيب

916/09/85عمالة: فاسأولد الطيب المركزعمالة: فاسابن تومرت 132 16/09/97أقدمية 16 سنةمصطفى النجاري 01959Dمزدوجأولد الطيب

117/09/90عمالة: فاسم الكغاطعمالة: فاسالفرابي 130 نعمأقدمية 16 سنةعائشة بلوزة 16/09/95 01947R)مزدوجسايس )المقاطعة

121/09/83عمالة: طنجة - أصيلمولي يوسفعمالة: فاسالشهيد م بن احمد الحياني 124 11/11/99أقدمية 16 سنةالمامون اشملل 26331V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

616/09/82إقليم: بنسليمانمدرسة الميةعمالة: فاساولد الطيب السفلى 123 05/09/03أقدمية 16 سنةسلمة زروال 07722T)مزدوجبوزنيقة )البلدية

716/09/92عمالة: فاسأولد الطيب المركزعمالة: فاسابن تومرت 122 16/09/97أقدمية 16 سنةالجراري م 01959Dمزدوجأولد الطيب

916/09/83عمالة: سل مدرسة م وديع السفيعمالة: فاسعبد المومن الموحدي 120 26/09/03أقدمية 16 سنةاحمد المريبطي 01215V)مزدوجالعيايدة )المقاطعة
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216/09/95عمالة: طنجة - أصيل الربيععمالة: فاسأناس بن مالك 118 16/09/98أقدمية 16 سنةزهور الغواسلي المراكشي 26572G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

116/09/85إقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركزعمالة: فاسالعهد الجديد 116 16/09/99أقدمية 16 سنةميموني العزيزة 02407Rمزدوجبئر طم طم

عمالة: المضيق - مدرسة 11 ينايرعمالة: فاسابن سينا

الفنيدق
717/09/84 114 24/09/01أقدمية 16 سنةفايزة إكرحتان 05427Y)مزدوجالمضيق )البلدية

316/09/98إقليم: مولي يعقوبمدرسة 20 غشتعمالة: فاسالخليل بن أحمد الفراهيدي 110 21/09/00أقدمية 16 سنةنبيلة بوعوين 02158Vمزدوجعين الشقف

216/09/93عمالة: طنجة - أصيلالمنارعمالة: فاسعلي الجزنائي 102 05/09/07أقدمية 12 سنةخياطي يوسف 26906V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: المضيق - مدرسة قاسم أمينعمالة: فاساحمد الحنصالي

الفنيدق
521/09/83 102 04/09/02أقدمية 16 سنةرجاء دغوغي 05425

W

مزدوجالمضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - مدرسة أنوالعمالة: فاسعلي الجزنائي

الفنيدق
716/09/98 96 05/09/03أقدمية 16 سنةرجاء النجاري 21293U)مزدوجالمضيق )البلدية

314/09/02عمالة: فاسعمر الخيامعمالة: فاسأولد بوعبيد المركز 83 نعمبشرى بغداد 04/09/08 01919K)مزدوجأكدال )المقاطعة

207/10/92إقليم: مولي يعقوبمدرسة 20 غشتعمالة: فاسالمعتمد بن عباد 73 15/09/07إلتحاق بالزوجحياة عربوش 02158Vمزدوجعين الشقف

717/09/90عمالة: طنجة - أصيلأبو هريرةعمالة: فاسالمعتمد بن عباد 72 05/09/07إلتحاق بالزوجفيللي بابة بهاء 15216N طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

416/09/95عمالة: فاسعبد ا بن الزبيرعمالة: فاسسخينات 68 04/09/12إلتحاق بالزوجحليمة اسميرة 02076F)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

116/09/92عمالة: فاس20 غشتعمالة: فاسأبناء الجيش 52 نعمم    احمامي 06/09/17 01954Y)مزدوجسايس )المقاطعة

116/09/91عمالة: فاسأبناء الجيشعمالة: فاس20 غشت 48 نعمم علج 04/09/18 01923P)مزدوجأكدال )المقاطعة

116/09/96عمالة: فاسابن الروميعمالة: فاسسيبويه 48 نعمعبد الجليل الحمداني 04/09/18 25062R)مزدوججنان الورد )المقاطعة

116/09/98إقليم: صفرومدرسة الزرقطونيعمالة: فاسموحى أوحمو الزياني 48 نعمفوزية شقوند 02/09/16 02272U)مزدوجصفرو )البلدية

907/09/05عمالة: سلمدرسة المفتي أبو بكر زنيبرعمالة: فاسم بن عسكر 41 26/09/16إلتحاق بالزوجمريم بلغيتي علوي 01146V)مزدوجبطانة )المقاطعة

716/09/95عمالة: فاسأولد بوعبيد المركزعمالة: فاسعمر الخيام 30 نعمعبد العزيز فرنين 02/09/14 01962Gمزدوجأولد الطيب

905/09/11عمالة: فاسالوئامعمالة: فاسسجلماسة 30 نعممريم العثماني 04/09/18 18500H)مزدوجزواغة )المقاطعة
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109/12/11عمالة: فاسم عزيز الحبابيعمالة: فاسابن الرومي 30 نعمدنيا جعوان 03/09/18 02024Z)مزدوججنان الورد )المقاطعة

105/09/07عمالة: مكناسابو العلء المعريعمالة: فاسالشهيد م بن احمد الحياني 24 نعمرجاء بن الشيخ 06/09/17 03988J)مزدوجمكناس )البلدية

101/01/12عمالة: فاسالفرابيعمالة: فاسابي شعيب الدكالي 24 نعمشاوني خديجة 02/09/15 02106N)مزدوجزواغة )المقاطعة

203/09/13إقليم: إفرانم/م ضاية عوا المركزيةعمالة: فاسالكندي 22 06/09/17م العصام 10691Vمزدوجضاية عوا

203/09/13عمالة: الرباطإدريس الولعمالة: فاسسلمان الفارسي 22 06/09/17إلتحاق بالزوجادريسي ال سيدي عيسى سكينة 01038C)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

302/09/16عمالة: فاسابي شعيب الدكاليعمالة: فاسالفرابي 20 نعممونيا عزي 04/09/18 25308H)مزدوجزواغة )المقاطعة

113/02/17إقليم: بولمانكيكو المركزعمالة: فاسبنكيران 19 13/02/17إلتحاق بالزوجهاجر العمراني 07875Jمزدوجكيكو

613/02/17عمالة: فاسأبو بكر الصديقعمالة: فاسالوئام 19 نعمسكينة ادريسي 13/02/17 18504M)مزدوجزواغة )المقاطعة

213/02/17عمالة: فاسوادي المخازنعمالة: فاسالقدس 19 نعمرجاء الحمايدي 13/02/17 02011K)مزدوججنان الورد )المقاطعة

413/02/17عمالة: فاسسجلماسةعمالة: فاسأبو بكر الصديق 19 نعمإيمان اضادي 13/02/17 02095B)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

713/02/17عمالة: فاسسيبويهعمالة: فاسم عزيز الحبابي 19 نعمحياة  فحصي 13/02/17 02030F)مزدوججنان الورد )المقاطعة

213/02/17عمالة: فاسالقدسعمالة: فاسوادي المخازن 19 نعمتورية النصاري 04/09/18 18444X)مزدوججنان الورد )المقاطعة

103/09/13إقليم: صفرومدرسة ابن رشدعمالة: فاساولد الطيب السفلى 17 نعمالسغروشني الدريسي عزيز 05/09/18 02276Y)مزدوجإيموزار كندر )البلدية

116/09/91عمالة: فاسالفرابيعمالة: فاسم الكغاط 12 نعمادريس الدودي 06/09/17 02106N)مزدوجزواغة )المقاطعة

117/09/84إقليم: صفرومدرسة ابن رشدإقليم: إفرانم/م ضاية عوا المركزية 183 16/09/95أقدمية 16 سنةفضيل حسن 02276Y)مزدوجإيموزار كندر )البلدية

مدرسة حسان بن ثابت إقليم: إفرانم م توفصطلت المركزية

البتدائية

116/09/82إقليم: إفران 179 16/09/94أقدمية 16 سنةالحسن بوكرين 10710Rمزدوجتيكريكرة

116/09/89إقليم: إفرانمدرسة الرتاحة البتدائيةإقليم: إفرانم م توفصطلت المركزية 173 16/09/99أقدمية 16 سنةعصام قرشي 26206J)مزدوجازرو )البلدية

116/09/92إقليم: إفرانمدرسة الرتاحة البتدائيةإقليم: إفرانم م بوشهدة المركزية 171 16/09/97أقدمية 16 سنةم ايوب 26206J)مزدوجازرو )البلدية
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جماعة التعيين

116/09/86إقليم: إفرانمدرسة الرتاحة البتدائيةإقليم: إفرانم م أيت واحي المركزية 165 16/09/98أقدمية 16 سنةالحسين زروالي 26206J)مزدوجازرو )البلدية

116/09/85إقليم: إفرانمدرسة الرتاحة البتدائيةإقليم: إفرانم م عين أغبال المركزية 161 16/09/02أقدمية 16 سنةحسن البورنيا 26206J)مزدوجازرو )البلدية

م م أيت سيدي ميمون 

المركزية

516/09/94عمالة: فاسمعركة لهريإقليم: إفران 159 16/09/99أقدمية 16 سنةمازي رشيد 01956A)مزدوجسايس )المقاطعة

116/09/85إقليم: إفرانم م أوكماس المركزيةإقليم: إفرانم م أيت واحي المركزية 159 18/09/02أقدمية 16 سنةعالي ايزوكاغن 10707Mمزدوجبن صميم

مدرسة موسى بن نصير إقليم: إفرانم م عين أغبال المركزية

البتدائية

216/09/85إقليم: إفران 159 16/09/98أقدمية 16 سنةمنصوري بنيوسف 10666T)مزدوجازرو )البلدية

مدرسة مولي الحسن الول إقليم: إفرانم .م أيت عثمان -المركزية

البتدائية

216/09/93إقليم: إفران 159 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد العالي رياضي 10669

W

مزدوجازرو )البلدية(

م م سيدي بلخير أمغاس 

المركزية

216/09/93إقليم: إفرانمدرسة ابن خلدون البتدائيةإقليم: إفران 155 06/09/01أقدمية 16 سنةحسن ركي 10674B)مزدوجازرو )البلدية

مدرسة المام علي بن أبي إقليم: إفران م م أصاكا المركزية

طالب البتدائية

616/09/92إقليم: إفران 154 16/09/00إلتحاق بالزوجةالمصطغى  الراحمي 10672Z)مزدوجازرو )البلدية

116/09/94إقليم: الحاجبالشركةإقليم: إفرانم م عين الحنوش المركزية 153 06/09/00أقدمية 16 سنة   صالح الدين حلحول 04192Fمزدوجأيت يعزم

216/09/93إقليم: إفرانمدرسة بئر أنزران البتدائيةإقليم: إفرانم/م ضاية عوا المركزية 153 10/09/00أقدمية 16 سنةخليل الغلبوني 10680H)مزدوجإفران )البلدية

116/09/96إقليم: إفران م م بن صميم المركزيةإقليم: إفرانم م بوشهدة المركزية 153 16/09/00أقدمية 16 سنةخليد لهدود 10701Fمزدوجبن صميم

مدرسة المام علي بن أبي إقليم: إفران م م تابرغازيت المركزية

طالب البتدائية

316/09/96إقليم: إفران 153 06/09/00أقدمية 16 سنةم ساعدي 10672Z)مزدوجازرو )البلدية

206/09/00إقليم: إفران م م بن صميم المركزيةإقليم: إفرانم م بودرع المركزية 153 06/09/00أقدمية 16 سنةالحسين هتان 10701Fمزدوجبن صميم

م م زاوية واد إفران 

المركزية

مدرسة المام علي بن أبي إقليم: إفران

طالب البتدائية

316/09/94إقليم: إفران 151 06/09/00إلتحاق بالزوجةمولي عبد ا الطاهري العلوي 10672Z)مزدوجازرو )البلدية

مدرسة فاطمة الفهرية إقليم: إفران مدرسة الفتح البتدائية

البتدائية

316/09/89إقليم: إفران 149 16/09/93إلتحاق بالزوجةم هاشمي 10668V)مزدوجازرو )البلدية

مدرسة المام علي بن أبي إقليم: إفرانم م أيت واحي المركزية

طالب البتدائية

217/09/90إقليم: إفران 149 16/09/99أقدمية 16 سنةفاطمة الداودي 10672Z)مزدوجازرو )البلدية

عمالة: الصخيرات  - علل الفاسيإقليم: إفرانم م توفصطلت المركزية

تمارة
216/09/93 149 16/09/99أقدمية 16 سنةالمدرع اسماعيل 01321K)مزدوجتمارة )البلدية

مدرسة مولي الحسن الول إقليم: إفرانم م توفصطلت المركزية

البتدائية

216/09/91إقليم: إفران 149 05/09/03أقدمية 16 سنةموحدان اسليمان 10669

W

مزدوجازرو )البلدية(

196



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

فاس - مكناس03

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
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116/09/97عمالة: مكناسالمدرسة الجديدةإقليم: إفرانم م البرج المركزية 147 16/09/01أقدمية 16 سنةحمو الشرقاوي 26027P)مزدوجويسلن )البلدية

م م زاوية واد إفران 

المركزية

عمالة: الصخيرات  - عبدالمجيد بنجلونإقليم: إفران

تمارة
116/09/96 145 04/09/03أقدمية 16 سنةالحسين وباعل 26330Uمزدوجسيدي يحيى زعير

مدرسة القاضي عياض إقليم: إفرانم م بوشهدة المركزية

البتدائية

806/09/00إقليم: إفران 145 25/10/03أقدمية 16 سنةمولي ادريس التقي 10676D)مزدوجازرو )البلدية

مدرسة المام علي بن أبي إقليم: إفرانم م بودرع المركزية

طالب البتدائية

816/09/98إقليم: إفران 143 06/09/00أقدمية 16 سنةلطيفة النصاري 10672Z)مزدوجازرو )البلدية

1006/09/00إقليم: إفرانم م البرج المركزيةإقليم: إفرانم م أيت غانم المركزية 131 18/09/03أقدمية 16 سنةفاطمة الزهراء عناسي 10682Kمزدوجتيزكيت

416/09/96إقليم: الحاجبالسعادةإقليم: إفران  مدرسة الطلس البتدائية 116 22/10/03أقدمية 16 سنةهشام طلبي 04113V)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

216/09/99إقليم: إفرانم م عين أغبال المركزيةإقليم: إفران م م تابرغازيت المركزية 113 06/09/05أقدمية 12 سنةابراهيم الواحيدي 10711Sمزدوجتيكريكرة

104/09/02إقليم: إفرانمدرسة الرياض البتدائيةإقليم: إفرانم م البرج المركزية 110 06/09/06إلتحاق بالزوجحنان بركاوي 10677E)مزدوجإفران )البلدية

مدرسة بلل بن رباح 

البتدائية

306/09/00إقليم: إفرانم م عمروس المركزيةإقليم: إفران 54 04/09/18المصباحي عبدالحق 10703Hمزدوجبن صميم

606/09/01إقليم: إفرانم م عين أغبال المركزيةإقليم: إفرانم م أيت غانم المركزية 53 03/09/13سيدي م طاهري علوي 10711Sمزدوجتيكريكرة

610/10/02إقليم: إفرانم م عين أغبال المركزيةإقليم: إفرانم م أيت غانم المركزية 53 03/09/13مرية طعيم 10711Sمزدوجتيكريكرة

305/09/03إقليم: خنيفرةالزيارإقليم: إفرانم م بودرع المركزية 53 03/09/13بعوي فاطمة 11705Xمزدوجاكلموس

316/09/99إقليم: إفرانم م عمروس المركزيةإقليم: إفرانم م تاسماكت المركزية 49 02/09/16الراقي حنان 10703Hمزدوجبن صميم

902/09/10إقليم: إفرانم م عين أغبال المركزيةإقليم: إفرانم م بودرع المركزية 45 03/09/14إلتحاق بالزوجةلزهر الحسين 10711Sمزدوجتيكريكرة

316/09/97إقليم: صفروم/م الكدية-المركزإقليم: إفرانم/م ضاية عوا المركزية 44 06/09/17م  المعزوزي 02432Tمزدوجأيت السبع لجرف

1001/01/12إقليم: الحاجبسيدي امباركإقليم: إفرانم م البقريت المركزية 41 02/09/16لكلص حسن 04189Cمزدوجلقصير

م م أيت حمو الحجاج 

المركزية

1006/09/06عمالة: مكناسالزوالط الجديدةإقليم: إفران 36 02/09/14إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء تحلة 26927Tمزدوجالدخيسة

504/09/02إقليم: إفرانم م عمروس المركزيةإقليم: إفرانم م أضاروش المركزية 35 04/09/18الشياحني خديجة 10703Hمزدوجبن صميم
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715/09/05إقليم: الحاجبتيفريتإقليم: إفرانم م ضاية إفرح المركزية 30 02/09/15إلتحاق بالزوجنادية خيي 04174Lمزدوجلقصير

م م زاوية واد إفران 

المركزية

203/09/13إقليم: إفرانم/م ضاية عوا المركزيةإقليم: إفران 24 06/09/17عبد العزيز كوريديس 10691Vمزدوجضاية عوا

م م زاوية سيدي عبد السلم 

المركزية

702/09/14عمالة: طنجة - أصيلعبد ا بن الصديقإقليم: إفران 24 06/09/17دخمى سعيد 15296A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

501/01/10إقليم: إفرانم م أيت واحي المركزيةإقليم: إفرانم م بودرع المركزية 17 04/09/18عبد ا القساوي 10769Eمزدوجسيدي المخفي

م م زاوية سيدي عبد السلم إقليم: إفرانم م أكدال المركزية

المركزية

903/09/13إقليم: إفران 17 04/09/18فاطمة قديري 10685Nمزدوجتيزكيت

802/09/14إقليم: إفران م م أصاكا المركزيةإقليم: إفرانم م بوشهدة المركزية 17 04/09/18نور الدين سكاض 10748Gمزدوجواد إفران

301/01/17إقليم: شفشاونأزغار موسىإقليم: إفرانم م بودرع المركزية 17 04/09/18عبد اللطيف حماني 06102Gمزدوجامتار

م م زاوية سيدي عبد السلم 

المركزية

402/09/14إقليم: خنيفرةالموإقليم: إفران 15 04/09/18انجود المرابطي 24471Yمزدوجواو مانة

105/09/03عمالة: طنجة - أصيلعبد ا بن الصديقإقليم: إفرانمدرسة ابن خلدون البتدائية 14 06/09/17إلتحاق بالزوجاوعبيشة رشيدة 15296A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م م سيدي بلخير أمغاس إقليم: إفرانم م بوشهدة المركزية

المركزية

302/09/14إقليم: إفران 14 02/09/17عائشة باسعيد 10753Mمزدوجواد إفران

102/09/14إقليم: إفرانم م أيت غانم المركزيةإقليم: إفرانم م سنوال المركزية 14 06/09/17امينة هاشمي علوي 10723Eمزدوجتيمحضيت

104/09/02إقليم: إفرانم م توفصطلت المركزيةإقليم: إفران م م تابرغازيت المركزية 7 04/09/18اقريش نورة 10739Xمزدوجعين اللوح

602/09/14إقليم: إفرانم م البرج المركزيةإقليم: إفرانم م البقريت المركزية 7 04/09/18عبدالعزيز العمري 10682Kمزدوجتيزكيت

304/09/18إقليم: إفرانم م توفصطلت المركزيةإقليم: إفرانم م أكدال المركزية 7 04/09/18بولصداق ياسين 10739Xمزدوجعين اللوح

م م أيت حمو الحجاج 

المركزية

م م أيت سيدي ميمون إقليم: إفران

المركزية

204/09/18إقليم: إفران 7 04/09/18صحصح عبد القادر 10693Xمزدوجضاية عوا

م م سيدي بلخير أمغاس إقليم: إفرانم م سنوال المركزية

المركزية

104/09/18إقليم: إفران 7 04/09/18هشام حسيني 10753Mمزدوجواد إفران

م م زاوية سيدي عبد السلم إقليم: إفرانم م أكدال المركزية

المركزية

304/09/18إقليم: إفران 7 04/09/18بوخريط م 10685Nمزدوجتيزكيت

404/09/18إقليم: إفرانم م بودرع المركزيةإقليم: إفرانم م أيت غانم المركزية 7 04/09/18الكوزة سكينة 10726Hمزدوجتيمحضيت
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م م زاوية سيدي عبد السلم إقليم: إفرانم م سنوال المركزية

المركزية

104/09/18إقليم: إفران 7 04/09/18نبيل اوالطيب 10685Nمزدوجتيزكيت

104/09/18إقليم: إفرانم م المرابطين المركزيةإقليم: إفرانم م البقريت المركزية 7 04/09/18مونيا اعنيبا 10722Dمزدوجتيمحضيت

204/09/18إقليم: إفرانم م بودرع المركزيةإقليم: إفرانم م سنوال المركزية 7 04/09/18عب الباسط شعوفي 10726Hمزدوجتيمحضيت

704/09/18إقليم: مولي يعقوبثمرة المركزإقليم: إفرانم م أكدال المركزية 7 04/09/18النجاري م 02148Jمزدوجسبت لوداية

604/09/18إقليم: إفرانم م بوشهدة المركزيةإقليم: إفرانم م تاسماكت المركزية 7 04/09/18حنوني فتيحة 10767Cمزدوجسيدي المخفي

م م سيدي بلخير أمغاس 

المركزية

904/09/18عمالة: مكناسعبد ا بن حذافةإقليم: إفران 7 04/09/18إلتحاق بالزوجنزهة بوكيل 03825G مولي ادريس زرهون

)البلدية(

مزدوج

1104/09/18عمالة: مكناس بني مرعازإقليم: إفران م م تابرغازيت المركزية 6 04/09/18إلتحاق بالزوجكوثر الزيفيت 03848Gمزدوجوليلي

م م سيدي بلخير أمغاس 

المركزية

1104/09/18إقليم: الحاجببوشرموإقليم: إفران 6 04/09/18إلتحاق بالزوجالكناني لطيفة 04137

W

مزدوجاقدار

1104/09/18عمالة: مكناسم عيساوي مسطاسيإقليم: إفرانم/م ضاية عوا المركزية 17 04/09/18كومبارك فاضمة 03982C)المازيغيةمكناس )البلدية

216/09/82إقليم: صفرومدرسة الزرقطونيإقليم: صفرو م/م  القاضي عياض-المركز 201 16/09/92أقدمية 16 سنةمصطفى مهراز 02272U)مزدوجصفرو )البلدية

125/09/91إقليم: صفرو مدرسة وادي الذهبإقليم: صفروم/م 20 غشت-المركز 197 25/09/91أقدمية 16 سنةربيعة رشاد 02278A)مزدوجالبهاليل )البلدية

216/09/91إقليم: صفرو مدرسة وادي الذهبإقليم: صفروم/م تازوطة-المركز 173 16/09/95أقدمية 16 سنةفاطمة خطوري 02278A)مزدوجالبهاليل )البلدية

مدرسة م بن أبي بكر إقليم: صفروم/م 9 ابريل-المركز

اليازغي

116/09/97إقليم: صفرو 171 16/09/97أقدمية 16 سنةحنان كعبوش 02282E)مزدوجالمنزل )البلدية

116/09/92إقليم: صفروم/م أيت الطالب -المركزإقليم: صفروم/م تازوطة-المركز 165 16/09/98أقدمية 16 سنةعبد الرحمان  فتحي 02331Hمزدوجسيدي يوسف بن أحمد

مدرسة سمو المير مولي إقليم: صفروم/م أيت السبع-المركز

رشيد

230/09/92إقليم: صفرو 163 16/09/99أقدمية 16 سنةالتهامي    العشبي 02277Z)مزدوجالبهاليل )البلدية

316/09/85إقليم: صفروم/م أيت الطالب -المركزإقليم: صفروم/م القصبة-المركز 161 06/09/00أقدمية 16 سنةعبدالسلم النية 02331Hمزدوجسيدي يوسف بن أحمد

مدرسة أولد مكودو إقليم: صفروم/م الكوف-المركز

الجماعتية

116/09/91إقليم: صفرو 161 16/09/97أقدمية 16 سنةعبدا   اليوبي 25835Fمزدوجأولد امكودو

116/09/92إقليم: صفروم/م صنهاجة-المركزإقليم: صفروم/م أيت السبع-المركز 159 06/09/00أقدمية 16 سنةنبيل    وريش 02329Fمزدوجسيدي يوسف بن أحمد
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916/09/94إقليم: صفروم/م أيت الطالب -المركزإقليم: صفروم/م أيت السبع-المركز 155 03/10/01أقدمية 16 سنةعادل   الكويفات 02331Hمزدوجسيدي يوسف بن أحمد

217/09/90إقليم: صفروم/م أيت الطالب -المركزإقليم: صفروم/م ازكان-المركز 155 15/10/03أقدمية 16 سنةلحسن   الناجمي 02331Hمزدوجسيدي يوسف بن أحمد

117/09/90عمالة: فاسحمزة بن عبد المطلبإقليم: صفروم/م الكوف-المركز 153 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد السلم   سليوي 02098E)مزدوجزواغة )المقاطعة

116/09/93إقليم: الخميساتابن زيدونإقليم: صفرو م/م  القاضي عياض-المركز 151 01/10/01أقدمية 16 سنةعبد اللطيف لكزيري 11227C)مزدوجتيفلت )البلدية

316/09/92إقليم: صفروم/م صنهاجة-المركزإقليم: صفروم/م الكدية-المركز 149 16/09/99أقدمية 16 سنةالمصطفى افريحة 02329Fمزدوجسيدي يوسف بن أحمد

316/09/92إقليم: صفروم/م صنهاجة-المركزإقليم: صفروم/م الكدية-المركز 149 16/09/99أقدمية 16 سنةنجية   تغزوت 02329Fمزدوجسيدي يوسف بن أحمد

127/09/01عمالة: مكناسالمهدي بن تومرت ويسلنإقليم: صفروم/م العدرج-المركز 147 27/09/01أقدمية 16 سنةرضوان    سافو 22647R)مزدوجويسلن )البلدية

416/09/94إقليم: صفروم/م التعاونية المية-المركزإقليم: صفروم/م النهضة-المركز 141 04/09/02أقدمية 16 سنةعزيز اكبيري 02347Aمزدوجاغبالو اقورار

116/09/93عمالة: فاساولد الطيب السفلىإقليم: صفروم/م أيت بوفتين-المركز 141 04/09/02أقدمية 16 سنةمولي رشيد   السمغوني 01960Eمزدوجأولد الطيب

الحاج الهادي التاجموعتي إقليم: صفروم/م تازوطة-المركز

البتدائية

506/09/00عمالة: فاس 139 30/09/01أقدمية 16 سنةإيمان العلمي 26570E)مزدوجزواغة )المقاطعة

816/09/95عمالة: فاسأولد الطيب المركزإقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركز 137 02/10/03أقدمية 16 سنةيوسف   السعيدي 01959Dمزدوجأولد الطيب

121/09/83إقليم: صفرومدرسة الرياضإقليم: صفرومدرسة لقراطش 128 15/09/15أقدمية 16 سنةحبيبة الزين 02281D)مزدوجالمنزل )البلدية

416/09/86عمالة: طنجة - أصيل الندلسإقليم: صفروم/م التعاونية المية-المركز 112 02/09/15مصطفى   القوط 19633P)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

717/09/90عمالة: سلمدرسة المام الطبريإقليم: صفروم/م صنهاجة-المركز 107 07/02/06إلتحاق بالزوجنجية ابكار 01145U)مزدوجبطانة )المقاطعة

627/09/01إقليم: مولي يعقوبمدرسة 20 غشتإقليم: صفروم/م عين الركادة-المركز 100 26/10/11إلتحاق بالزوجةحسن    عتمون 02158Vمزدوجعين الشقف

116/09/94إقليم: صفروم/م العدرج-المركزإقليم: صفرومدرسة الخنساء 82 04/09/18م   لعيون 02376Gمزدوجعدرج

516/09/95عمالة: فاسمدرسة الفرحإقليم: صفروم/م الكدية-المركز 82 09/10/10إلتحاق بالزوجةم   مساوي 27020U)مزدوجزواغة )المقاطعة

505/09/07إقليم: صفرومدرسة ابن رشدإقليم: صفروم/م النهضة-المركز 74 28/09/10إلتحاق بالزوجالهبوبي مريم 02276Y)مزدوجإيموزار كندر )البلدية
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716/09/94إقليم: صفروم/م القصبة-المركزإقليم: صفروم/م أيت شعيب-المركز 73 03/09/13عبد العزيز سلمة 02360Pمزدوجامطرناغة

1002/09/10عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: صفروم/م أنوال-المركز 71 22/10/11دنيا قمحة 03908Xمزدوجمهاية

1102/09/10عمالة: فاسالمام الشافعيإقليم: صفروم/م أنوال-المركز 61 22/10/11إلتحاق بالزوجفاطمة الشاكري 02019U)مزدوججنان الورد )المقاطعة

516/09/96عمالة: فاسموحى أوحمو الزيانيإقليم: صفرومدرسة الزرقطوني 52 نعمأحمد الدقيوش 06/09/17 01943L)مزدوجسايس )المقاطعة

م/م سيدي عبدالمالك 

الروضة-المركز

616/09/98إقليم: صفروم/م عين جراح-المركزإقليم: صفرو 49 04/09/18م سمير 02434Vمزدوجأيت السبع لجرف

806/09/01إقليم: صفروم/م سيدي خيار-المركزإقليم: صفروم/م الكوف-المركز 46 06/09/17إلتحاق بالزوجةم الصافي 02287Kمزدوجكندر سيدي خيار

205/09/03عمالة: فاسالمعتمد بن عبادإقليم: صفروم/م 20 غشت-المركز 44 06/09/17إلتحاق بالزوجسميحة الزهري 24500E)مزدوجزواغة )المقاطعة

1104/09/12عمالة: سلالبحيرةإقليم: صفروم/م تاغيت-المركز 44 02/09/15مريم المراني 27086Rمزدوجعامر

م م سيدي بلخير أمغاس إقليم: صفروم/م راس تبودة-المركز

المركزية

1006/09/00إقليم: إفران 39 05/09/18حميد  الكرطاط 10753Mمزدوجواد إفران

117/09/90عمالة: فاساولد الطيب السفلىإقليم: صفرومدرسة ابن رشد 34 نعمحسن علوي محرز 02/09/15 01960Eمزدوجأولد الطيب

107/09/05إقليم: فحص - انجرةمدرسة بني واسين البتدائيةإقليم: صفرومدرسة إغزران الجماعاتية 32 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة بورميش 21702Nمزدوجالبحراويين

م/م موحى اوحمو 

الزياني-المركز

المدرسة البتدائية الحسن إقليم: صفرو

الول

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
106/09/06 31 02/09/16ازهري عبلة 01815X)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

مدرسة الدار الحمراء 

الجماعاتية

102/09/14إقليم: صفرومدرسة إغزران الجماعاتيةإقليم: صفرو 28 02/09/16حميد العرش 26541Yمزدوجاغزران

114/02/17إقليم: بولمانتيغبولةإقليم: صفروم/م عين السبيت-المركز 28 06/09/17إلهام أبحير 07878Mمزدوجكيكو

813/02/17إقليم: صفروم/م سيدي خيار-المركزإقليم: صفروم/م راس تبودة-المركز 19 06/09/17إلتحاق بالزوجسهام ميموني 02287Kمزدوجكندر سيدي خيار

613/02/17إقليم: صفروم/م 20 غشت-المركزإقليم: صفروم/م عين الركادة-المركز 19 06/09/17إلتحاق بالزوجزينب رابح 02417Bمزدوجعين الشكاك

703/09/13إقليم: صفروم/م 20 غشت-المركزإقليم: صفروم/م إسباعين-المركز 18 04/09/18إلتحاق بالزوجعبيد سناء 02417Bمزدوجعين الشكاك

113/02/17إقليم: صفروم/م أيت علي وبوبكر-المركزإقليم: صفروم/م عين الركادة-المركز 18 06/09/17إلتحاق بالزوجحنان كيري 02420Eمزدوجعين الشكاك
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502/09/14إقليم: صفروم/م سيدي خيار-المركزإقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركز 7 04/09/18إلتحاق بالزوجاوراحو مريم 02287Kمزدوجكندر سيدي خيار

209/12/91عمالة: فاسالبكريإقليم: تاوناتمدرسة المغرب العربي 205 05/09/07أقدمية 16 سنةخديجة معروف 01944M)مزدوجسايس )المقاطعة

316/09/93إقليم: القنيطرةوادي الذهبإقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعدي 195 16/09/93أقدمية 16 سنةانفيفخ عبد ا 10877Xمزدوجمناصرة

216/09/92عمالة: فاسالعهد الجديدإقليم: تاوناتم/م  الصيابـرة 191 16/09/92أقدمية 16 سنةسمير شفيق 25592S)مزدوجسايس )المقاطعة

216/09/94إقليم: صفرو مدرسة وادي الذهبإقليم: تاوناتم/م  طارق بن زياد 177 16/09/96أقدمية 16 سنةم   الصباني 02278A)مزدوجالبهاليل )البلدية

116/09/92عمالة: فاسالعهد الجديدإقليم: تاوناتم/م  الفقيه القري 177 16/09/98أقدمية 16 سنةكنينح ادريس 25592S)مزدوجسايس )المقاطعة

116/09/95إقليم: تاوناتم/م  غصن الزيتونإقليم: تاوناتم/م  عين زمزم 167 30/09/98أقدمية 16 سنةخالد الحائك 15395H)مزدوجتاونات )البلدية

216/09/95إقليم: تطوانمدرسة عبد الرحمان الداخلإقليم: تاوناتم/م أغرود 167 16/09/98أقدمية 16 سنةفريد المستحي 05433E)مزدوجتطوان )البلدية

616/09/92عمالة: فاسالمرابطين الولىإقليم: تاوناتم/م  ساحل بوطاهر 167 16/09/99أقدمية 16 سنةادريس  دحموني 01946P)مزدوجسايس )المقاطعة

116/09/92عمالة: مكناسسلمان الفارسيإقليم: تاوناتم/م  غصن الزيتون 167 12/11/99أقدمية 16 سنةعبد الرحيم    الموهري 25445G)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة الفقيه السراجإقليم: تاوناتم/م  كلز

الفنيدق
216/09/94 165 16/09/99أقدمية 16 سنةسمير لزعار 23169H)مزدوجالمضيق )البلدية

116/09/94عمالة: مكناسمعروف الرصافيإقليم: تاوناتم/م  القريشيين 165 16/09/99أقدمية 16 سنةخالد كرواني 03972S)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/94عمالة: طنجة - أصيلالعرفانإقليم: تاوناتم/م   بلبالة 165 06/09/00أقدمية 16 سنةم مراد طريطقي 25434V طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

316/09/94عمالة: فاسعبد ا الشفشاونيإقليم: تاوناتم/م  الدبيشات 165 16/09/98أقدمية 16 سنةعبدالرزاق نمال 02087T)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

216/09/96عمالة: فاسالمغرب العربيإقليم: تاوناتم/م  كلز 165 16/09/98أقدمية 16 سنةملود الكيماخ 23300A)مزدوجسايس )المقاطعة

416/09/94عمالة: فاسالمرابطين الولىإقليم: تاوناتم/م  اولد عياد 163 17/05/18أقدمية 16 سنةالشاهدي عبدالله 01946P)مزدوجسايس )المقاطعة

116/09/95إقليم: تاوناتمدرسة المغرب العربيإقليم: تاوناتم/م سد الساهلة 163 16/11/99أقدمية 16 سنةذاكر فواد 15393F)مزدوجتاونات )البلدية

616/09/93عمالة: فاسالسندسإقليم: تاوناتم/م  البسابسة 163 16/09/99أقدمية 16 سنةحسن العيادي 02127L)مزدوجالمرينيين )المقاطعة
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316/09/94عمالة: فاسشالةإقليم: تاوناتم/م   بلبالة 161 06/09/00أقدمية 16 سنةمحسين سندي 02075E)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

116/09/95عمالة: فاسموحى أوحمو الزيانيإقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفي 161 16/09/97أقدمية 16 سنةهشام عيشافقي 01943L)مزدوجسايس )المقاطعة

516/09/96عمالة: فاسمعركة لهريإقليم: تاوناتم/م  ساحل بوطاهر 161 06/09/00أقدمية 16 سنةربيعة حميري 01956A)مزدوجسايس )المقاطعة

216/09/82عمالة: فاسفخر الدين الرازيإقليم: تاوناتمدرسة ادريس الول 160 25/09/91أقدمية 16 سنةامينة الناسمي 02111U)مزدوجزواغة )المقاطعة

916/09/94عمالة: فاسخالد بن الوليدإقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الول 159 16/09/99أقدمية 16 سنةرشيد أكريش 02091X)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

116/09/94إقليم: تاوناتمدرسة الشريف الدريسيإقليم: تاوناتم/م  الحدادة 159 16/09/97أقدمية 16 سنةحبيبة القصري 15392E)مزدوجتاونات )البلدية

1016/09/95عمالة: فاسعبدالكريم برشيدإقليم: تاوناتم/م شهريرة البتدائية 159 16/09/99أقدمية 16 سنةرشيد المرابط 02084P)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

لل خديجة بنت سيدي م إقليم: تاوناتم/م  السمونيين

العلوي

216/09/95عمالة: مكناس 159 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد الرحيم حمدون 03993P)مزدوجمكناس )البلدية

316/09/85عمالة: فاسإمام مسلمإقليم: تاوناتمدرسة الداخلة 159 16/09/99أقدمية 16 سنةباهناني حفيضة 02100G)مزدوجزواغة )المقاطعة

216/09/96عمالة: مكناسايت رحو المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد دحو 159 16/09/99أقدمية 16 سنةهشام أسكان 03914Dمزدوجمجاط

616/09/96عمالة: مكناسالرهونيإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 159 16/09/99أقدمية 16 سنةجواد فتحي 03814V)مزدوجمكناس )البلدية

1016/09/96عمالة: فاسأبناء الجيشإقليم: تاوناتم/م  عبد المومن الموحدي 159 04/09/99أقدمية 16 سنةم حري 01923P)مزدوجأكدال )المقاطعة

916/09/96عمالة: فاس20 غشتإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 159 16/09/99أقدمية 16 سنةسعيد العزوزي 01954Y)مزدوجسايس )المقاطعة

216/09/96عمالة: فاسالقادسيةإقليم: تاوناتم/م  اولد عيسى 159 16/09/99أقدمية 16 سنةرضوان القرشي 26810R)مزدوجزواغة )المقاطعة

116/09/96عمالة: مكناسعمرو بن العاصإقليم: تاوناتم/م  الفريشة 159 12/11/99أقدمية 16 سنةالحسن قشور 21537J)مزدوجويسلن )البلدية

816/09/97عمالة: فاسم بن عسكرإقليم: تاوناتم/م  أزور 159 16/09/99أقدمية 16 سنةم شعشوع 01992P)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

816/09/97عمالة: فاسحمزة بن عبد المطلبإقليم: تاوناتم/م  الرصمة 159 16/09/99أقدمية 16 سنةهشام الزوبعي 02098E)مزدوجزواغة )المقاطعة

116/09/97عمالة: فاسام بوسعيد التلمسانيإقليم: تاوناتم/م  الحركاويين 159 16/09/99أقدمية 16 سنةإدريس لهمام 02112V)مزدوجزواغة )المقاطعة
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116/09/97عمالة: طنجة - أصيل الفتحإقليم: تاوناتم/م  كلز 159 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد الرزاق فريدي 20083D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

616/09/97عمالة: فاسموحى أوحمو الزيانيإقليم: تاوناتم/م  أزور 159 16/09/99أقدمية 16 سنةيونس العلوي 01943L)مزدوجسايس )المقاطعة

616/09/97عمالة: مكناسالملإقليم: تاونات م/م أحمد بوكماخ 159 16/09/99أقدمية 16 سنةمصطفى امينح 03980A)مزدوجمكناس )البلدية

مؤسسة م الخامس لنقاد إقليم: تاوناتم/م  أزور

الضرير

716/09/98عمالة: فاس 159 16/09/99أقدمية 16 سنةحميد حيدة 23726N)مزدوجسايس )المقاطعة

916/09/98عمالة: فاسابن باديسإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 159 16/09/99أقدمية 16 سنةعامر   امحيح 02083N)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

1016/09/99عمالة: فاسعبدالكريم برشيدإقليم: تاوناتم/م  مر يـحلة 159 15/11/99أقدمية 16 سنةسلوة السمللي 02084P)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

لل خديجة بنت سيدي م إقليم: تاوناتم /م الخلط

العلوي

216/09/94عمالة: مكناس 157 14/09/01أقدمية 16 سنةعبد الكريم الشرعي 03993P)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/94عمالة: فاسمعركة لهريإقليم: تاوناتم/م  اولد دحو 155 16/09/98أقدمية 16 سنةكريم الزريولي 01956A)مزدوجسايس )المقاطعة

116/09/95إقليم: مولي يعقوبتعاونية السلم المركزإقليم: تاوناتم/م  ديــدبــة 155 16/09/98أقدمية 16 سنةعبد الكريم بن شنوف 02130Pمزدوجسبع رواضي

116/09/96عمالة: فاسالشهيد م بن احمد الحيانيإقليم: تاوناتم/م   بلبالة 155 05/09/00أقدمية 16 سنةعبد الحي انفيسي 02103K)مزدوجزواغة )المقاطعة

123/01/90عمالة: فاسالمنصور الذهبيإقليم: تاوناتمدرسة الشريف الدريسي 154 27/10/92أقدمية 16 سنةأحمد الكاوري 18501J)مزدوجزواغة )المقاطعة

316/09/95عمالة: فاساولد الطيب السفلىإقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الول 153 06/09/00أقدمية 16 سنةالحبيب منقد 01960Eمزدوجأولد الطيب

116/09/95عمالة: مكناسالقاعدة الجويةإقليم: تاوناتم/م  التقدم 153 16/09/00أقدمية 16 سنةمصطفى الخي 03806L)مزدوجمكناس )البلدية

916/09/96عمالة: مكناسمصطفى المعنيإقليم: تاوناتم/م  اولد دحو 153 06/09/00أقدمية 16 سنةخالد عريبات 03981B)مزدوجمكناس )البلدية

216/09/96عمالة: فاساولد الطيب السفلىإقليم: تاوناتم/م  باب كراوة 153 16/09/00أقدمية 16 سنةادريس الخلوفي 01960Eمزدوجأولد الطيب

116/09/96إقليم: تاوناتمدرسة الشهداءإقليم: تاوناتم/م  الحدادة 153 16/09/00أقدمية 16 سنةالهرشالي  حبيب 18531S)مزدوجتاونات )البلدية

516/09/96عمالة: فاسالمسيرةإقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهر 153 16/09/00أقدمية 16 سنةم عادل الحاجي 02097D)مزدوجزواغة )المقاطعة

316/09/97عمالة: فاسحمزة بن عبد المطلبإقليم: تاوناتم/م  كيسان 153 06/09/00أقدمية 16 سنةم حرطيط 02098E)مزدوجزواغة )المقاطعة
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116/09/97عمالة: مكناسابراهيم الهلليإقليم: تاوناتم/م  حجرية 153 06/09/00أقدمية 16 سنةخالد البدلوي الدريسي 03997U)مزدوجمكناس )البلدية

416/09/97عمالة: مكناسايت عبة المركزإقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعدي 153 06/09/00أقدمية 16 سنةإيمان المسفيوي 04024Yمزدوجدار أم السلطان

916/09/98عمالة: فاسام بوسعيد التلمسانيإقليم: تاوناتم/م  عين مناخر 153 06/09/00أقدمية 16 سنةعبدالجبار البوسعداني 02112V)مزدوجزواغة )المقاطعة

316/09/98عمالة: فاسابي شعيب الدكاليإقليم: تاوناتم/م  اولد عبد الكريم 153 06/09/00أقدمية 16 سنةحميد صابر 25308H)مزدوجزواغة )المقاطعة

106/09/00إقليم: تاوناتم/م  غصن الزيتونإقليم: تاوناتم/م  زواوة السفـلى 153 06/09/00أقدمية 16 سنةأنوار الهرسال 15395H)مزدوجتاونات )البلدية

216/09/98إقليم: تاوناتمدرسة موسى بن نصيرإقليم: تاوناتم/م  الزريزر 151 16/09/01أقدمية 16 سنة منير قسباوي 15394G)مزدوجتاونات )البلدية

116/09/98عمالة: طنجة - أصيلالمختار السوسيإقليم: تاوناتم/م  عمارات 151 06/09/00أقدمية 16 سنةعبدالله اسليماني 15200

W

مزدوجبني مكادة )المقاطعة(

116/09/99إقليم: مولي يعقوبمدرسة بلل بن رباحإقليم: تاوناتم/م  إمام مالك 151 06/09/01أقدمية 16 سنةموحسين العبدلوي 27154Pمزدوجعين الشقف

1016/09/94عمالة: فاساولد الطيب السفلىإقليم: تاوناتم/م  اولد عياد 149 16/09/99أقدمية 16 سنةأحمد  الهللي 01960Eمزدوجأولد الطيب

416/09/94عمالة: فاسالشارةإقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهر 149 27/09/03أقدمية 16 سنةعبد العزيز مرشيد 02088U)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

216/09/88إقليم: تاوناتمدرسة الشهداءإقليم: تاوناتم/م  عين جنان 149 30/11/99أقدمية 16 سنةإدريس   الكوط 18531S)مزدوجتاونات )البلدية

116/09/93عمالة: فاسابي شعيب الدكاليإقليم: تاوناتم/م  أولد صالح 149 06/09/01أقدمية 16 سنةحفيظة أوكحى 25308H)مزدوجزواغة )المقاطعة

516/09/96عمالة: فاسحمزة بن عبد المطلبإقليم: تاوناتم/م عبدالرحيم بوعبيد 149 16/09/99أقدمية 16 سنةيونس حناج 02098E)مزدوجزواغة )المقاطعة

216/09/96عمالة: مكناساولد نصير المركزإقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعدي 147 16/09/01أقدمية 16 سنةنبيل العودي 03889Bمزدوجالدخيسة

316/09/96إقليم: تاوناتمدرسة الشهداءإقليم: تاوناتم/م  الزريزر 147 16/09/01أقدمية 16 سنةطارق   العيتقي 18531S)مزدوجتاونات )البلدية

316/09/97عمالة: فاسالشهيد م بن احمد الحيانيإقليم: تاوناتم/م  الولجة 147 06/09/01أقدمية 16 سنةحكيمة الدزيري مغراوي 02103K)مزدوجزواغة )المقاطعة

816/09/97عمالة: فاسعبد ا كنونإقليم: تاوناتم/م أولد النيف 147 04/09/02أقدمية 16 سنةم كبايبي 02012L)مزدوججنان الورد )المقاطعة

116/09/97عمالة: طنجة - أصيلالمختار السوسيإقليم: تاوناتم/م  عمارات 147 06/09/01أقدمية 16 سنةنعيمة الطهرى 15200

W

مزدوجبني مكادة )المقاطعة(
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1016/09/98عمالة: فاسعبدالكريم برشيدإقليم: تاوناتم/م  بـياضات 147 06/09/01أقدمية 16 سنةحكيمة رضوان 02084P)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

516/09/98عمالة: فاسالخوارزميإقليم: تاوناتم/م  أسمل 147 04/09/01أقدمية 16 سنةم الكدي 20473C)مزدوجزواغة )المقاطعة

716/09/98عمالة: فاسابن سيناإقليم: تاوناتم/م  الجبابرة 147 16/09/01أقدمية 16 سنةبهيجة رميد 02102J)مزدوجزواغة )المقاطعة

616/09/99عمالة: فاسالشهيد م بن احمد الحيانيإقليم: تاوناتم/م  اولد علي 147 04/09/02أقدمية 16 سنةم حكيم صفور 02103K)مزدوجزواغة )المقاطعة

606/09/00عمالة: مكناسعمر الخيامإقليم: تاوناتم/م  القــلعة 147 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد   الحميد    بوطلقة 03829L)مزدوجويسلن )البلدية

الحاج الهادي التاجموعتي إقليم: تاوناتم/م  باب الزريبة

البتدائية

106/09/00عمالة: فاس 147 06/09/01أقدمية 16 سنةحسان فلواتي 26570E)مزدوجزواغة )المقاطعة

506/09/00عمالة: فاسابن سيناإقليم: تاوناتم/م  اولد قرون 147 06/09/01أقدمية 16 سنةأمال الشرعي 02102J)مزدوجزواغة )المقاطعة

1011/09/01عمالة: مكناسمعمل السمنتإقليم: تاوناتم/م  اولد حساين 147 11/09/01أقدمية 16 سنةجليلة   بوفلس 03826H)مزدوجويسلن )البلدية

311/09/01عمالة: فاسشمس الدين المقدسيإقليم: تاوناتم/م  الفريشة 147 11/09/01أقدمية 16 سنةمنار الفاضلي 02109S)مزدوجزواغة )المقاطعة

1106/09/00عمالة: فاسأولد الطيب المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد علي 145 04/09/02أقدمية 16 سنةمفتاحي زهور 01959Dمزدوجأولد الطيب

105/09/02إقليم: تاوناتمدرسة المغرب العربيإقليم: تاوناتم/م  سيدي علي بن داود 145 05/09/02أقدمية 16 سنةشاوش م 15393F)مزدوجتاونات )البلدية

117/09/90إقليم: تاوناتمدرسة المغرب العربيإقليم: تاوناتم/م ا خللفة 143 04/09/02أقدمية 16 سنةالمودن عبدالعزيز 15393F)مزدوجتاونات )البلدية

716/09/94إقليم: مولي يعقوبالضويات المركزإقليم: تاوناتم/م  البسابسة 141 04/09/02أقدمية 16 سنةم الداودي 02123Gمزدوجسبع رواضي

116/09/98إقليم: تاوناتمدرسة الشريف الدريسيإقليم: تاوناتم/م  ساحل بوطاهر 141 18/09/01أقدمية 16 سنةجميلة ادريسي البوزيدي 15392E)مزدوجتاونات )البلدية

الحاج الهادي التاجموعتي إقليم: تاوناتم/م  بني  سلمان

البتدائية

616/09/98عمالة: فاس 141 04/09/02أقدمية 16 سنةعبد اللطيف القليعي 26570E)مزدوجزواغة )المقاطعة

116/09/99إقليم: مولي يعقوبمدرسة بلل بن رباحإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 141 05/09/02أقدمية 16 سنةكمال عالم 27154Pمزدوجعين الشقف

116/09/99عمالة: فاسالخوارزميإقليم: تاوناتم/م  الولجة 141 04/09/02أقدمية 16 سنةم البرنوسي 20473C)مزدوجزواغة )المقاطعة

316/09/99عمالة: فاسم عابد الجابريإقليم: تاوناتم/م أولد النيف 141 06/09/02أقدمية 16 سنةفتيحة البوسلمتي 02110T)مزدوجزواغة )المقاطعة
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906/09/00إقليم: مولي يعقوبمدرسة اولد امإقليم: تاوناتم/م  زواوة السفـلى 141 15/09/03أقدمية 16 سنةعلي الورياشي 02171Jمزدوجعين الشقف

906/09/01عمالة: فاسم عابد الجابريإقليم: تاوناتالركيبة 141 04/09/02أقدمية 16 سنةنوفل حليوي 02110T)مزدوجزواغة )المقاطعة

606/09/01عمالة: سلمدرسة العهد الجديدإقليم: تاوناتم/م  الولجة 141 04/09/02أقدمية 16 سنةامباركة الصابر 01189S)مزدوجتابريكت )المقاطعة

116/09/02عمالة: فاسالمنصور الذهبيإقليم: تاوناتم/م  القــلعة 141 16/09/02أقدمية 16 سنةخالد    صابر 18501J)مزدوجزواغة )المقاطعة

116/09/02إقليم: صفروم/م 20 غشت-المركزإقليم: تاوناتم/م الوحدة 141 16/09/02أقدمية 16 سنةبدر اسخيسي 02417Bمزدوجعين الشكاك

605/09/02إقليم: صفروم/م سيدي لحسن-المركزإقليم: تاوناتم/م  أوزاي 141 05/09/02أقدمية 16 سنةم بوطيب 02319Vمزدوجأهل سيدي لحسن

106/09/00عمالة: فاسالطبريإقليم: تاوناتم/م  اولد عيسى 140 06/09/01إلتحاق بالزوجزروالي عامري هدى 18647T)مزدوججنان الورد )المقاطعة

الحاج الهادي التاجموعتي إقليم: تاوناتم/م  بني ولــــيد

البتدائية

116/09/98عمالة: فاس 139 15/09/17أقدمية 16 سنةسعيد  شراط 26570E)مزدوجزواغة )المقاطعة

416/09/99عمالة: فاسعبد ا كنونإقليم: تاوناتفج النادر 139 06/09/03أقدمية 16 سنةدنيا أرقوشة 02012L)مزدوججنان الورد )المقاطعة

الحاج الهادي التاجموعتي إقليم: تاوناتم/م  بني ولــــيد

البتدائية

106/09/01عمالة: فاس 139 15/09/15أقدمية 16 سنةخديجة طاوطو 26570E)مزدوجزواغة )المقاطعة

706/09/01عمالة: فاس شوقيإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 139 12/09/01إلتحاق بالزوجلمياء زاهر 02028D)مزدوججنان الورد )المقاطعة

516/09/92إقليم: مولي يعقوبالمحطة المركزإقليم: تاوناتم/م  كلبـــة 138 16/09/97أقدمية 16 سنةبوشتى البقالي 02164Bمزدوجعين الشقف

212/09/01إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدةإقليم: تاوناتم/م  أزور 137 12/09/01أقدمية 16 سنةنبيلة اعروس 15397K)مزدوجقرية با م )البلدية

1216/09/97إقليم: مولي يعقوبمكس المركزإقليم: تاوناتم/م  بوشمات 135 07/09/04أقدمية 12 سنةعادل كردودي كوللي 02135Vمزدوجميكس

416/09/97عمالة: فاسابن بطوطةإقليم: تاونات م/م بوعروس 135 06/09/03أقدمية 16 سنةخالد كوشو 02113

W

مزدوجزواغة )المقاطعة(

516/09/97إقليم: تاوناتمدرسة الشريف الدريسيإقليم: تاوناتم/م  عين جنان 135 16/09/03أقدمية 16 سنةم بلوط 15392E)مزدوجتاونات )البلدية

616/09/99عمالة: فاسوادي المخازنإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 135 16/09/03أقدمية 16 سنةسعيد الفاطمي 02011K)مزدوججنان الورد )المقاطعة

904/09/02عمالة: فاسالمعتمد بن عبادإقليم: تاوناتالركيبة 135 05/09/03أقدمية 16 سنةغنية العلمي 24500E)مزدوجزواغة )المقاطعة
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204/09/02إقليم: الحاجبايت عبد السلمإقليم: تاوناتم /م الخلط 135 05/09/03أقدمية 16 سنةشفيق اخنابة 04202Sمزدوجأيت يعزم

116/09/92إقليم: مولي يعقوبالفرفارة المركزإقليم: تاوناتم/م  حجرية 133 05/09/03أقدمية 16 سنةادريس حمدوش 02133Tمزدوجسبع رواضي

716/09/98عمالة: فاسأولد الطيب المركزإقليم: تاوناتم/م شهريرة البتدائية 133 23/09/02أقدمية 16 سنةرشيد البقالي 01959Dمزدوجأولد الطيب

616/09/99إقليم: صفروم/م 14 غشت-المركزإقليم: تاوناتم/م  أهل القاضي 133 05/09/03أقدمية 16 سنةادريس دغري 02337Pمزدوجاغبالو اقورار

816/09/03عمالة: فاسالسلطان مولي اسماعيلإقليم: تاوناتم/م  الحركاويين 133 16/09/03أقدمية 16 سنةحليم نجاة 18646S)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية العقادإقليم: تاوناتم/م  عين معطوف

مولي رشيد
106/09/00 131 06/09/02أقدمية 16 سنةتهال ادريس 01773B سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

1016/09/96إقليم: صفروم/م سيدي خيار-المركزإقليم: تاوناتم/م اولد أزم 127 07/09/05أقدمية 12 سنةعبدالرحيم الجنحي 02287Kمزدوجكندر سيدي خيار

516/09/99إقليم: صفروم/م أيت السبع-المركزإقليم: تاوناتم/م  عين مناخر 125 07/09/04أقدمية 12 سنةالشعري عبدالواحد 02425Kمزدوجأيت السبع لجرف

305/09/03عمالة: الرباطالتوحيدإقليم: تاوناتم/م  الرتبة 124 05/09/03إلتحاق بالزوجامال الصغيار 01010X)مزدوجحسان )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية اولد 

داود

1004/09/02إقليم: الحاجبايت عبد السلمإقليم: تاونات 122 05/09/04إلتحاق بالزوجحجيبة لغريب 04202Sمزدوجأيت يعزم

1116/09/98عمالة: فاسالجولنإقليم: تاوناتم/م  مساسة 117 07/09/04إلتحاق بالزوجةالشرفي توفيق 02020V)مزدوججنان الورد )المقاطعة

516/09/02إقليم: صفروم/م أيت السبع-المركزإقليم: تاوناتم/م  مساسة 117 05/09/08سهام   ادوالي 02425Kمزدوجأيت السبع لجرف

116/09/96عمالة: فاسمدرسة الفرحإقليم: تاوناتم/م  اولد سليمان 115 07/09/05إلتحاق بالزوجةعبد العلي اليلولي الدريسي 27020U)مزدوجزواغة )المقاطعة

816/09/97عمالة: فاسمولي علي الشريفإقليم: تاوناتم/م  عبد المومن الموحدي 115 05/09/08إلتحاق بالزوجةخالد حجوي 02016R)مزدوججنان الورد )المقاطعة

716/09/99عمالة: الرباطحسان بن ثابتإقليم: تاوناتمدرسة الغابة 114 12/11/99أقدمية 16 سنةحفيظة حجوبي 01015C)مزدوجحسان )المقاطعة

616/09/98إقليم: الحاجبدوار لكرمإقليم: تاوناتم/م  أهل القاضي 113 02/09/10م العادلي 24486Pمزدوجلقصير

1006/09/01إقليم: مولي يعقوباولد العلم المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد عيسى 113 07/09/05أقدمية 12 سنةأمال الفاطمي 02191Fمزدوجلعجاجرة

عمالة: الصخيرات  - السعديينإقليم: تاوناتم/م  اولد قرون

تمارة
307/09/04 113 06/09/06أقدمية 12 سنةعاديل بويخرفين 01324N)مزدوجالصخيرات )البلدية
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516/09/97إقليم: مولي يعقوبمدرسة راس الماءإقليم: تاوناتم/م  بـياضات 111 02/09/09إلتحاق بالزوجةشفيق لضرع 02163Aمزدوجعين الشقف

804/09/02إقليم: صفرو م/م  القاضي عياض-المركزإقليم: تاوناتم/م الخيايطة 109 04/09/06أقدمية 12 سنةحفيظة اقنوش 02295Uمزدوجالعنوصر

1005/09/03عمالة: فاسالحسين الفيلليإقليم: تاوناتم/م بني مطرف 109 01/10/07إلتحاق بالزوجنزهة ادريد 02108R)مزدوجزواغة )المقاطعة

1116/09/99عمالة: فاسأبي حيان التوحيدىإقليم: تاوناتم/م بني مطرف 108 29/10/09إلتحاق بالزوجةأحمد الغازي 02023Y)مزدوججنان الورد )المقاطعة

1116/09/97عمالة: فاسم عزيز الحبابيإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 107 06/09/06إلتحاق بالزوجةيوسف نظير 02024Z)مزدوججنان الورد )المقاطعة

1016/09/99إقليم: مولي يعقوبمسدورة المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد العسري 105 05/09/08علي اكعبون 02035Lمزدوجعين قنصرة

المدرسة الجماعاتية اولد 

داود

406/09/00إقليم: مولي يعقوبكبكب المركزإقليم: تاونات 105 15/09/15عادل الخطاب 02236Eمزدوجعين بوعلي

716/09/02عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: تاوناتم/م أولد النيف 105 12/10/11ليلى مرصود 03908Xمزدوجمهاية

106/09/01إقليم: الحاجبسيدي الشافيإقليم: تاونات م/م بوعروس 103 05/09/08مجبار ابراهيم 04177Pمزدوجلقصير

818/09/02عمالة: مكناسعمر بن عبد العزيز المهايةإقليم: تاوناتم/م  عين معطوف 101 05/09/07أقدمية 12 سنةسكينة    التاه 21538Kمزدوجمهاية

1016/09/99إقليم: مولي يعقوبسيدي امساهل المركزإقليم: تاوناتم/م عين مرشوش 99 04/09/14سعيدة الخويل 02235Dمزدوجعين بوعلي

916/09/02إقليم: صفروم/م أيت السبع-المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد علي 99 02/09/09مينة اعبتن 02425Kمزدوجأيت السبع لجرف

616/09/99إقليم: مولي يعقوبعين بوعلي المركزإقليم: تاوناتم/م عين مرشوش 97 04/09/14م بوكيلي مخوخي 02227Vمزدوجعين بوعلي

606/09/00إقليم: مولي يعقوبعين بوعلي المركزإقليم: تاوناتم/م البراطلة 97 04/09/14العسري عزيز 02227Vمزدوجعين بوعلي

904/09/02عمالة: فاسأبو هريرةإقليم: تاوناتم/م اولد جموح 97 05/09/08إلتحاق بالزوجةقشيرة  م 01939G المشور فاس الجديد

)البلدية(

مزدوج

سيدي احمد البرنوصي إقليم: تاوناتم/م الخيايطة

المركز

804/09/02إقليم: مولي يعقوب 95 14/09/08الفيللي  عبد اللطيف 02233Bمزدوجعين بوعلي

816/09/02عمالة: طنجة - أصيلالخيرإقليم: تاوناتمدرسة موسى بن نصير 94 11/10/11لمياء جواد 21700L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

516/09/80إقليم: مولي يعقوباولد العلم المركزإقليم: تاوناتم/م   بلبالة 93 05/09/08فاطمة الفيللي 02191Fمزدوجلعجاجرة
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1006/09/01عمالة: الرباطالمام مالكإقليم: تاوناتم/م  عين مديونة 93 05/09/08جمال بوزار 01044J)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

904/09/02عمالة: فاسالخليل بن أحمد الفراهيديإقليم: تاوناتم/م  مساسة 93 05/09/10إلتحاق بالزوجةرشيد الزيت 01940H المشور فاس الجديد

)البلدية(

مزدوج

802/10/02عمالة: مكناسحاجة المركزإقليم: تاوناتم/م حسان بن تابت 93 09/11/07إلتحاق بالزوجسعاد جوادي 04017Rمزدوجعين عرمة

304/09/02إقليم: مولي يعقوبسيدي امساهل المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد علي 93 02/09/10موزون  منير 02235Dمزدوجعين بوعلي

م/م سيدي عبدالمالك إقليم: تاوناتم/م ا خللفة

الروضة-المركز

405/09/03إقليم: صفرو 93 05/09/08بن دادي م رضى 02290Nمزدوجكندر سيدي خيار

907/09/04إقليم: مولي يعقوباولد العلم المركزإقليم: تاوناتالركيبة 93 10/11/08سهام ابن كيران 02191Fمزدوجلعجاجرة

804/10/02إقليم: الحاجبالفجرإقليم: تاونات م/م أحمد بوكماخ 91 04/09/12سناء العباسي 04182Vمزدوجلقصير

1107/09/05عمالة: فاسعلي الجزنائيإقليم: تاوناتم/م بني مطرف 90 11/10/10إلتحاق بالزوجامينة العفيف 24318G)مزدوججنان الورد )المقاطعة

805/09/03إقليم: مولي يعقوبالعجاجرة المركزإقليم: تاوناتم/م  أزور 87 06/09/13فيروز براهيمي 02176Pمزدوجلعجاجرة

سيدي احمد البرنوصي إقليم: تاوناتم/م  الرصمة

المركز

707/09/04إقليم: مولي يعقوب 85 15/09/15بنسماعيل كريم 02233Bمزدوجعين بوعلي

604/09/02إقليم: تاوناتم/م  غصن الزيتونإقليم: تاوناتم/م ا خللفة 84 02/09/10إلتحاق بالزوجةأيوبي جلل 15395H)مزدوجتاونات )البلدية

سيدي احمد البرنوصي إقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الول

المركز

112/09/01إقليم: مولي يعقوب 83 04/09/18نور الدين لمرابط 02233Bمزدوجعين بوعلي

907/09/05إقليم: الحاجبايت الربعإقليم: تاوناتم/م  اولد العسري 81 02/09/15وفاء كرتاني 04165Bمزدوجبطيط

916/09/94عمالة: فاسوادي المخازنإقليم: تاوناتم/م  تعاونية الكفاح 79 02/09/15إلتحاق بالزوجةزهير التميمي 02011K)مزدوججنان الورد )المقاطعة

812/09/02إقليم: تطوانم.م تزغارنإقليم: تاوناتم/م  بوشابل 79 06/10/10هشام ساجدي 05637Bمزدوجبني سعيد

905/09/03إقليم: الحاجبايت مازوزإقليم: تاوناتم/م  الرصمة 79 18/10/10بوزليف طارق 04158Uمزدوجأيت بوبيدمان

106/09/01عمالة: فاسالمنصور الذهبيإقليم: تاوناتم/م  الحركاويين 77 02/09/09إلتحاق بالزوجبوسير أمال 18501J)مزدوجزواغة )المقاطعة

104/09/02عمالة: طنجة - أصيلالسمارةإقليم: تاوناتم/م  عمارات 77 02/09/16رشيد    بصري 26909Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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1002/09/10إقليم: مولي يعقوبالعجاجرة المركزإقليم: تاوناتم/م المختار السوسي 77 02/09/10فاطمة الزهراء العلوي 02176Pمزدوجلعجاجرة

202/09/10عمالة: مكناسزوالةإقليم: تاوناتالركيبة 77 02/09/10عز الدين العاجي 03906Vمزدوجمهاية

701/01/10إقليم: مولي يعقوبسيدي امساهل المركزإقليم: تاوناتم/م  باب الزريبة 77 12/10/11زينب    القزابري 02235Dمزدوجعين بوعلي

305/09/03عمالة: فاسأبي بكر الصديقإقليم: تاوناتم/م البراطلة 76 06/09/11إلتحاق بالزوجةيوسف يزوغ 02015P)مزدوججنان الورد )المقاطعة

607/09/05عمالة: فاسسلمان الفارسيإقليم: تاوناتم/م  هوارة 76 03/09/13إلتحاق بالزوجالحدوي كوثر 02096C)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

507/09/05عمالة: مكناسالزوالط الجديدةإقليم: تاوناتم/م  عمارات 76 03/09/13إلتحاق بالزوجمريم حامد ا 26927Tمزدوجالدخيسة

801/01/10إقليم: الحاجبايت علي بوبكرإقليم: تاوناتم/م  اولد علي 73 04/09/12خوى عزالدين 04171Hمزدوجبطيط

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: تاوناتمدرسة احمد الشريف

داود

116/09/95إقليم: تاونات 72 05/09/07أقدمية 12 سنةعبد العالي الزنة 26054Uمزدوجأولد داود

504/09/02إقليم: الحاجببودربالةإقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعدي 72 04/09/12إلتحاق بالزوجةيوسف الشاوي 04155Rمزدوجأيت بوبيدمان

704/09/02إقليم: تاوناتم/م  غصن الزيتونإقليم: تاوناتم/م  ساحل بوطاهر 72 04/09/18إلتحاق بالزوجةم الزكاري 15395H)مزدوجتاونات )البلدية

116/09/02إقليم: تاوناتمدرسة الداخلةإقليم: تاوناتم/م  اولد سليمان 71 04/09/18إلتحاق بالزوجلبنى عزام 18898R)مزدوجتيسة )البلدية

707/09/04عمالة: مكناسفرطاسة المركزإقليم: تاوناتم/م  العجاجرة 71 05/09/16أسماء ليادني 03839Xمزدوجوليلي

823/01/08إقليم: الحاجبايت وللإقليم: تاوناتم/م  عين قشير 71 05/09/12قصمي مصطفى 04168Eمزدوجبطيط

823/01/08إقليم: الحاجبايت وللإقليم: تاوناتم/م  عين قشير 71 05/09/12الجرموني مارية 04168Eمزدوجبطيط

1116/09/99عمالة: مكناسبني معدانإقليم: تاوناتم/م  مساسة 69 03/09/14احمد طواهري 03868Dمزدوجشرقاوة

716/09/03عمالة: فاسم عابد الجابريإقليم: تاوناتم/م  اولد علي 69 02/09/10إلتحاق بالزوجةم سلمي 02110T)مزدوجزواغة )المقاطعة

1104/09/05عمالة: فاسمولي علي الشريفإقليم: تاوناتم/م  باب كراوة 69 01/09/15إلتحاق بالزوجأسماء الفقير 02016R)مزدوججنان الورد )المقاطعة

1016/09/97إقليم: صفروم/م أيت السبع-المركزإقليم: تاوناتم/م عبدالرحيم بوعبيد 68 06/09/17الحسن بنعبو 02425Kمزدوجأيت السبع لجرف

211



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

فاس - مكناس03

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

516/09/99عمالة: مكناسالمغاصيين المركزإقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعدي 68 06/09/17الوللي عبد الل 03854Nمزدوجمغاصيين

1102/09/10عمالة: فاسمولي علي الشريفإقليم: تاوناتم/م المختار السوسي 68 02/09/10إلتحاق بالزوجربيعة الهدار 02016R)مزدوججنان الورد )المقاطعة

607/09/04عمالة: طنجة - أصيل ابن حنبلإقليم: تاوناتالركيبة 67 12/10/11عبد ا المعتصم 15197T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

507/09/04إقليم: صفروم/م راس تبودة-المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد علي 67 04/09/13أسية البعاوي 02401Jمزدوجراس تابودة

407/09/04إقليم: مولي يعقوبسيدي امساهل المركزإقليم: تاوناتفج النادر 66 02/09/15مريم والحسين 02235Dمزدوجعين بوعلي

519/11/08إقليم: مولي يعقوبالعجاجرة المركزإقليم: تاوناتم/م  السمونيين 66 02/09/15اليسيني عبدالحي 02176Pمزدوجلعجاجرة

216/09/80إقليم: الحاجبعقبة ابن نافعإقليم: تاوناتم/م  الحركاويين 63 06/09/16م الحرس 21196Nمزدوجأيت بوبيدمان

المدرسة الجماعاتية اولد 

داود

204/09/02إقليم: مولي يعقوباولد حافظ المركزإقليم: تاونات 63 02/09/15خليد عمراوي 02221Nمزدوجالوادين

905/09/03إقليم: مولي يعقوبالجوابر المركزإقليم: تاوناتم/م الخيايطة 62 02/09/15وئام اليعلوي 02181Vمزدوجلعجاجرة

405/09/07عمالة: مكناسواد الرمان  المركزإقليم: تاوناتم/م  الدبيشات 61 04/09/12اسية المتوكل 04038Nمزدوجعين جمعة

1005/09/11إقليم: الحسيمةازفزافنإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 61 05/09/11إلتحاق بالزوجفاتن شمسي 06673Cمزدوجأيت قمرة

105/09/11إقليم: تاوناتم/م  بني ولــــيدإقليم: تاوناتم/م  سيدي سوسان 61 03/09/13المصطفى المروني 15679Sمزدوجبني وليد

305/09/11عمالة: طنجة - أصيل الشريف الدريسيإقليم: تاوناتم/م  عين جنان 61 03/09/13وفـاء فحفـوحي 15192M)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

904/09/12إقليم: مولي يعقوباولد الكريني المركزإقليم: تاوناتم/م  الملعب 61 04/09/12مريم البقالي 02187Bمزدوجلعجاجرة

107/09/05عمالة: طنجة - أصيلبدريونإقليم: تاوناتم/م  اولد علي 59 03/09/13إلتحاق بالزوجةقرمادة نصر ا 15151T)مزدوجكزناية )البلدية

307/09/05إقليم: الحاجبسوق الكورإقليم: تاوناتم/م  كلبـــة 58 20/09/16بركوطة رضوان 04159Vمزدوجأيت بوبيدمان

806/02/08عمالة: مكناسموساوةإقليم: تاوناتم/م  كعب بن زهير 57 02/09/16العيساوي سلوى 03855Pمزدوجمغاصيين

1001/01/10إقليم: تاوناتم/م  بني ولــــيدإقليم: تاوناتم/م  سيدي سوسان 55 02/09/14نفيسة العلمي 15679Sمزدوجبني وليد
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102/09/14إقليم: الحاجبالفجرإقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانت 55 02/09/14سلمى الزياني 04182Vمزدوجلقصير

904/09/02إقليم: الحاجبايت علي بوبكرإقليم: تاوناتمدرسة ادريس الول 54 04/09/18البوكيلي االمخوخي لطفي 04171Hمزدوجبطيط

716/09/98إقليم: مولي يعقوبالجوابر المركزإقليم: تاوناتم/م  كلبـــة 53 04/09/18م نقاش 02181Vمزدوجلعجاجرة

805/09/08إقليم: مولي يعقوبلكرم المركزإقليم: تاوناتم/م  السمونيين 53 05/09/15عبد العزيز العباسي 02217Jمزدوجالوادين

805/09/08إقليم: مولي يعقوبلكرم المركزإقليم: تاوناتم/م  السمونيين 53 05/09/15محاش لمنور 02217Jمزدوجالوادين

103/09/13إقليم: تازةبشيين المركزإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 53 03/09/13ادريس شافي 16535Xمزدوجكلدمان

103/09/13عمالة: مكناساعرب الصباحإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 53 03/09/13أمينة سمللي 03910Zمزدوجمهاية

507/09/04عمالة: فاسالحسن اليوسيإقليم: تاوناتم/م  تعاونية الكفاح 52 06/09/17إلتحاق بالزوجةالعرقوبي عادل 02022X)مزدوججنان الورد )المقاطعة

805/09/08إقليم: صفروم/م الكوف-المركزإقليم: تاوناتم/م  بـياضات 52 06/09/17سهام القندوسي 02429Pمزدوجأيت السبع لجرف

702/09/09عمالة: فاسأبي بكر الصديقإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 52 02/09/13إلتحاق بالزوجالخطابي احسان 02015P)مزدوججنان الورد )المقاطعة

602/09/09إقليم: مولي يعقوباولد بوصالح المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد العسري 52 02/09/14إلتحاق بالزوجاكرام جبة 02160Xمزدوجعين الشقف

الشهيد عبد العزيز بن إقليم: تاوناتم/م  تاونات القشور

ادريس

202/09/10عمالة: فاس 52 03/09/14إلتحاق بالزوجزكية سعد 02094A)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

505/09/11إقليم: الحاجبلقصيرإقليم: تاوناتم/م  البريدية 51 02/09/16م الداودي 04180Tمزدوجلقصير

605/09/11عمالة: مكناسشعبانات المركزإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 51 02/09/16إلهام لعويني 04061Nمزدوجعين جمعة

504/09/12إقليم: مولي يعقوباولد الكريني المركزإقليم: تاوناتم/م  الملعب 49 02/09/14الطاهـري هـشام 02187Bمزدوجلعجاجرة

909/12/11إقليم: مولي يعقوبالجوابر المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد احمد 48 06/09/17فاطمة الزهرى كرباش 02181Vمزدوجلعجاجرة

المدرسة الجماعاتية ابراهيم إقليم: تاوناتم/م  هوارة

الروداني

105/09/08إقليم: مولي يعقوب 47 02/09/14الراري يونس 26503Gمزدوجسيدي داود

204/09/12إقليم: مولي يعقوبالزياينة المركزإقليم: تاوناتم/م الغوازي 47 02/09/16فتيحة اعراب 02182

W

مزدوجلعجاجرة
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404/09/12إقليم: بولمانسيدي محيوإقليم: تاوناتم/م  عين مناخر 47 02/09/16البشير النماسي 07945Kمزدوجسكورة مداز

1006/09/00إقليم: مولي يعقوبالزياينة المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد العسري 45 04/09/14م القريشي 02182

W

مزدوجلعجاجرة

1006/09/01عمالة: مكناسالنواجي المركزإقليم: تاوناتمدرسة المغرب العربي 45 06/09/17إلتحاق بالزوجةمنير البوجيدي 03902Rمزدوجواد الجديدة

107/09/05عمالة: فاسأناس بن مالكإقليم: تاوناتم/م  بوشمات 45 02/09/16إلتحاق بالزوجة ابو مهدي حسني عبد العالي 02029E)مزدوججنان الورد )المقاطعة

1005/09/07إقليم: تاوناتم/م عبدالرحيم بوعبيدإقليم: تاوناتم/م  المفاتيح 45 04/09/18نبيل الحموي 15797Vمزدوجالبسابسا

201/01/10إقليم: مولي يعقوبالجوابر المركزإقليم: تاوناتم /م الخلط 45 03/09/14مديحة الصالحي 02181Vمزدوجلعجاجرة

1002/09/14إقليم: مولي يعقوباولد يشو المركزإقليم: تاوناتم/م  فاطمة الفهرية 45 02/09/14زهرة النها 02224Sمزدوجالوادين

1102/09/10عمالة: فاسعبد المومن الموحديإقليم: تاوناتم/م  عمارات 44 03/09/13إلتحاق بالزوجةيحيى الهندي 02014N)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

505/09/11إقليم: تاوناتم/م  أهل القاضيإقليم: تاوناتم/م  بوشابل 44 02/09/15احمد الهرط 15522

W

مزدوجاغوازي

304/09/12إقليم: مولي يعقوبالجوابر المركزإقليم: تاوناتم/م  أهل القاضي 44 06/09/17الغواطي فتيحة 02181Vمزدوجلعجاجرة

104/09/12إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدةإقليم: تاوناتم/م  الكعدة الحمراء 44 04/09/14إلتحاق بالزوجالحاج كوثر 15397K)مزدوجقرية با م )البلدية

104/09/12إقليم: تاوناتم/م  الوردزاغإقليم: تاوناتم/م  عين زمزم 43 02/09/14عبد المجيد بوشارب 15549Aمزدوجاورتزاغ

916/09/97إقليم: صفروم/م عين السبيت-المركزإقليم: تاوناتم/م  المفاتيح 42 06/09/17م الصافي 02404Mمزدوجراس تابودة

1005/09/08إقليم: مولي يعقوبالزياينة المركزإقليم: تاوناتمدرسة الغابة 42 04/09/18سميحة كمو 02182

W

مزدوجلعجاجرة

502/09/10عمالة: طنجة - أصيلبدريونإقليم: تاوناتم/م  كلبـــة 42 06/09/17برحيلة صالحة 15151T)مزدوجكزناية )البلدية

605/09/08عمالة: فاسالمام الشافعيإقليم: تاوناتالمدرسة الجديدة 41 06/09/17إلتحاق بالزوجلبنى أخرميش 02019U)مزدوججنان الورد )المقاطعة

505/09/11إقليم: مولي يعقوبالزياينة المركزإقليم: تاوناتم/م  تزران 41 02/09/14تجاني أناس 02182

W

مزدوجلعجاجرة

102/09/14إقليم: الحاجبايت عمروإقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانت 41 02/09/16عبدالصمد بناوي 04186Zمزدوجلقصير
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216/09/96إقليم: سيدي قاسمحسان بن ثابتإقليم: تاوناتم/م  الكعدة 40 06/09/17سمير بلبشير 14687N)مزدوجدار الكداري )البلدية

705/09/11عمالة: طنجة - أصيل شكيب أرسلنإقليم: تاوناتمدرسة البويض.كم 40 03/09/13ديوان يونس 20409H الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة الجماعاتية اولد 

داود

107/09/05إقليم: تاوناتم/م  التقدمإقليم: تاونات 39 04/09/18إلتحاق بالزوجة فؤاد عشعاش 15853Fمزدوجعين عائشة

304/09/12إقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الولإقليم: تاوناتم/م  العزيين 39 02/09/16السنوسي عبد المجيد 15805Dمزدوجواد الجمعة

406/09/06إقليم: صفروم/م تازوطة-المركزإقليم: تاوناتم/م  مر يـحلة 38 06/09/17عبد الكريم البوزيدي 02307Gمزدوجتازوطة

1002/09/09إقليم: مولي يعقوبالزياينة المركزإقليم: تاوناتم/م  البريدية 38 02/09/15أمينة اجويري 02182

W

مزدوجلعجاجرة

701/01/10إقليم: مولي يعقوبالزياينة المركزإقليم: تاوناتم/م  السمونيين 38 02/09/15قرش ادريس 02182

W

مزدوجلعجاجرة

705/09/11إقليم: مولي يعقوبمدرسة راس الماءإقليم: تاونات م/م بوعروس 38 04/09/17إلتحاق بالزوجةعبداللطيف الشرقاوي 02163Aمزدوجعين الشقف

302/09/15إقليم: مولي يعقوبالجوابر المركزإقليم: تاوناتم/م أغرود 38 02/09/15تويبة ابا تراب 02181Vمزدوجلعجاجرة

502/09/15إقليم: مولي يعقوبالشبانات المركزإقليم: تاوناتم/م  النـقــلة 38 02/09/15صبرى لوطواط 02153Pمزدوجسبت لوداية

813/02/17إقليم: تازةالنبابلة المركزإقليم: تاوناتم/م  عين معطوف 38 13/02/17أسماعيل شعيل 16483Rمزدوجبرارحة

605/09/07عمالة: مكناسالزوالط الجديدةإقليم: تاوناتمدرسة الشريف الدريسي 36 04/09/18إلتحاق بالزوجامال عزي 26927Tمزدوجالدخيسة

702/09/14إقليم: مولي يعقوبالجوابر المركزإقليم: تاوناتم/م  حجرية 36 06/09/17رشيدة ابن فارس 02181Vمزدوجلعجاجرة

702/09/14إقليم: صفروم/م عين الركادة-المركزإقليم: تاوناتم/م  تعاونية الكفاح 36 06/09/17اسية المحيب 02436Xمزدوجأيت السبع لجرف

1102/09/10عمالة: مكناسبني معدانإقليم: تاوناتم/م  الفقيه القري 35 02/09/16حكيمة جالوت 03868Dمزدوجشرقاوة

304/09/12إقليم: مولي يعقوبتعاونية السلم المركزإقليم: تاوناتم/م  المفاتيح 34 06/09/17إلتحاق بالزوجالراوي إيمان 02130Pمزدوجسبع رواضي

702/09/14إقليم: مولي يعقوبسبت الوداية المركزإقليم: تاوناتالمدرسة الجماعاتية الودكة 34 06/09/17أسية الراشدي 02143Dمزدوجسبت لوداية

402/09/14إقليم: مولي يعقوبقنطرة سبو المركزإقليم: تاوناتم/م  البسابسة 33 04/09/18اسماء محوش 02195Kمزدوجسيدي داود
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209/12/11إقليم: تاوناتمدرسة الغابةإقليم: تاوناتم/م  اولد احمد 32 06/09/17إلتحاق بالزوجاندهمو نعيمة 15398L)مزدوجقرية با م )البلدية

602/09/14إقليم: مولي يعقوبالجوابر المركزإقليم: تاوناتم/م  بـياضات 32 06/09/17طنكول رشيد 02181Vمزدوجلعجاجرة

902/09/15إقليم: مولي يعقوببني يخلف المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد علي 32 06/09/17سهام علطيف 02205

W

مزدوجأولد ميمون

502/09/15إقليم: الخميساتسيدي بوطركةإقليم: تاوناتم/م  تعاونية الكفاح 32 06/09/17سهام قجوان 11247Zمزدوجأيت سيبرن

502/09/15إقليم: مولي يعقوبقنطرة سبو المركزإقليم: تاوناتم/م اولد جموح 32 06/09/17مريم سمنون 02195Kمزدوجسيدي داود

802/09/16إقليم: بولمانكاع جابرإقليم: تاوناتم/م  وكااسات 31 02/09/16م  جرف 07987Fمزدوجسيدي بوطيب

201/01/10إقليم: الحاجببوتحمريتإقليم: تاوناتم/م ا خللفة 31 02/09/16الشاد لل فاطمة الزهراء 04197Lمزدوجتامشاشاط

901/01/10إقليم: تازةلملعب المركزإقليم: تاونات م/م أحمد بوكماخ 31 02/09/16اسماعيل الزردة 16613Gمزدوجغياتة الغربية

409/12/11إقليم: النواصرم. لحفايةإقليم: تاونات م/م بوعروس 31 04/09/18إحســان  بقالــي 18181L)مزدوجبوسكورة )البلدية

509/12/11إقليم: مولي يعقوبسبت الوداية المركزإقليم: تاوناتم/م  بوعرام 31 02/09/16لمياء الحيلي 02143Dمزدوجسبت لوداية

1103/09/13إقليم: صفروم/ إشمللن-المركزإقليم: تاوناتم/م  تزران 31 02/09/16اباحمو    فاطمة 02390Xمزدوجاغزران

1102/09/14عمالة: مكناسالنزالةإقليم: تاوناتم/م  بوشمات 31 02/09/16كريمة باشا 03881Tمزدوجنزالة بني عمار

1002/09/14عمالة: فاسأناس بن مالكإقليم: تاوناتم/م  الفريشة 31 02/09/16إلتحاق بالزوجالبارودي ابتسام 02029E)مزدوججنان الورد )المقاطعة

505/09/16عمالة: طنجة - أصيلالوحدةإقليم: تاوناتم/م  كلز 31 15/09/17قدوة الفحييل 26181G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

702/09/16إقليم: إفرانم م توفصطلت المركزيةإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 31 06/09/16عمراوي فاطمة 10739Xمزدوجعين اللوح

1102/09/16عمالة: مكناسعزيب الحمراءإقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانت 31 02/09/16حنان باحسى 03873Jمزدوجشرقاوة

102/09/16إقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبانإقليم: تاوناتم/م حسان بن تابت 31 02/09/16نجيبة بلمقدم 15919Cمزدوجاوطا بوعبان

502/09/16عمالة: مكناسالنزالةإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 31 02/09/16فايزة بنعلي 03881Tمزدوجنزالة بني عمار
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702/09/16إقليم: صفروم/م القصبة-المركزإقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانت 31 02/09/16غزلن بوكيلي 02360Pمزدوجامطرناغة

402/09/16إقليم: تاوناتم/م أولد النيفإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 31 02/09/16مليكة الغزيزل 15858Lمزدوجعين عائشة

405/09/16إقليم: مولي يعقوبسيدي مسعودإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 31 05/09/16مريم المصباحي 02207Yمزدوجأولد ميمون

202/09/16إقليم: صفروم/م أيت أوبركان-المركزإقليم: تاوناتم/م  تزران 31 02/09/16سهام النميلي 02414Yمزدوجبئر طم طم

502/09/16إقليم: مولي يعقوباولد عبو المركزإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 31 02/09/16مريم الرياشي 02139Zمزدوجميكس

902/09/16إقليم: ميدلتبوعياشإقليم: تاوناتم/م حسان بن تابت 31 02/09/16لمياء حربيل 11871Cمزدوجامرصيد

502/09/16إقليم: مولي يعقوبالشبانات المركزإقليم: تاوناتم/م  النـقــلة 31 02/09/16لبيب شكيب 02153Pمزدوجسبت لوداية

1002/09/16إقليم: مولي يعقوببني يخلف المركزإقليم: تاوناتم/م  الملعب 31 02/09/16الوليدي المرزن سميرة 02205

W

مزدوجأولد ميمون

702/09/16إقليم: مولي يعقوبسيدي مسعودإقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانت 31 02/09/16سميرة امباركي 02207Yمزدوجأولد ميمون

502/09/16إقليم: مولي يعقوباولد عبو المركزإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 31 02/09/16مريم المقدام 02139Zمزدوجميكس

102/09/16إقليم: مولي يعقوببنطلحة المركزإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 31 02/09/16فدوى راجي 02144Eمزدوجسبت لوداية

1102/09/16عمالة: مكناسبني معدانإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 31 02/09/16خديجة صلحي 03868Dمزدوجشرقاوة

402/09/16عمالة: مكناسعين غرباويإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 31 02/09/16دلل التادلوي 04065Tمزدوجعين جمعة

202/09/16عمالة: مكناسبني عمارإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 31 02/09/16ليلى تقدرين 03876Mمزدوجنزالة بني عمار

202/09/16إقليم: صفروم/م الكدية-المركزإقليم: تاوناتم/م الوحدة 31 02/09/16فدوى يوسفي 02432Tمزدوجأيت السبع لجرف

م م زاوية واد إفران إقليم: تاوناتم/م  القريشيين

المركزية

113/02/17إقليم: إفران 31 13/02/17عبد الحليم معداوي 10745Dمزدوجواد إفران

713/02/17إقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعديإقليم: تاوناتم/م  العجاجرة 31 13/02/17حسنة غرب 15497Uمزدوجامكانسة

113/02/17إقليم: إفران  مدرسة الطلس البتدائيةإقليم: تاوناتم/م  الفريشة 31 13/02/17رشيد رحالي 10681Jمزدوجعين اللوح
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314/02/17إقليم: تازةالعثامنة المركزإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 31 14/02/17يونس بن سالم 16560Zمزدوجمكناسة الشرقية

913/02/17إقليم: تاوناتم/م  اولد عيادإقليم: تاوناتم/م  الدبيشات 31 13/02/17المهدي البحري 15902Jمزدوجأولد عياد

113/02/17إقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتىإقليم: تاوناتم/م  عدالة 31 13/02/17عبد الحق ادعيكل 15855Hمزدوجعين عائشة

513/02/17إقليم: تاوناتم/م  بـياضاتإقليم: تاوناتم/م  عدالة 31 13/02/17رشيد لعبودي 15905Mمزدوجأولد عياد

113/02/17إقليم: تاوناتم/م  البسابسةإقليم: تاوناتم/م المهدي بن تومرت 31 13/02/17سفيان كويشش 15801Zمزدوجالبسابسا

113/02/17إقليم: تازةأهل مولة المركزإقليم: تاوناتم/م  سيدي علي بن داود 31 13/02/17حمبد الرياني 16500Jمزدوجتيناست

1113/02/17إقليم: الحاجببوتحمريتإقليم: تاوناتم/م  اولد عيسى 31 13/02/17خديجة تيلولوت 04197Lمزدوجتامشاشاط

513/02/17إقليم: صفروم/م النهضة-المركزإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 31 13/02/17نعيمة كرير 02399Gمزدوجاغزران

413/02/17إقليم: صفروم/م عين السبيت-المركزإقليم: تاوناتم/م الخيايطة 31 13/02/17زينب بن الطالب 02404Mمزدوجراس تابودة

المدرسة الجماعاتية ابراهيم إقليم: تاوناتم/م  مر يـحلة

الروداني

1013/02/17إقليم: مولي يعقوب 31 13/02/17سمية قباج 26503Gمزدوجسيدي داود

113/03/17إقليم: تاوناتم/م  العزيينإقليم: تاوناتم/م  الوردزاغ 31 13/03/17 حسـن  مزيان 15563Rمزدوجاورتزاغ

103/09/13إقليم: صفروم/م أيت حميدان-المركزإقليم: تاوناتم/م  المفاتيح 30 06/09/17العلوي عبد اللطيف 02411Vمزدوجبئر طم طم

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: تاوناتم/م  اولد دحو

داود

302/09/14إقليم: تاونات 30 06/09/17أحمد ازويتة 26054Uمزدوجأولد داود

302/09/15إقليم: تاوناتم/م  الدكانإقليم: تاوناتالمدرسة الجماعاتية الودكة 30 06/09/17نعيمة الكوار 15597Cمزدوجسيدي يحيى بني زروال

1102/09/14عمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي بولنوار - المركزإقليم: تاوناتم/م  عين قشير 29 02/09/16إلتحاق بالزوجسوسان النهري 04346Yمزدوجسيدي بولنوار

302/09/14إقليم: تاوناتم/م  عبد المومن الموحديإقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودة 29 02/09/16سعيدة ادريسي والي 15809Hمزدوجواد الجمعة

102/09/14إقليم: تاوناتم/م  بـياضاتإقليم: تاوناتم/م  عين قشير 29 02/09/16لهبي هند 15905Mمزدوجأولد عياد

813/02/17إقليم: تازةالنبابلة المركزإقليم: تاوناتم/م  عين معطوف 28 13/02/17حورية  أزكاغ 16483Rمزدوجبرارحة
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106/09/17إقليم: تاوناتم/م  عين مديونةإقليم: تاوناتم/م  بني  سلمان 28 06/09/17حميد الصدقي 15666Cمزدوجعين مديونة

102/09/16إقليم: تاوناتم/م الغوازيإقليم: تاوناتم/م  أهل القاضي 25 04/09/18غزلن فرح 15513Lمزدوجاغوازي

602/09/16إقليم: مولي يعقوبسيدي مسعودإقليم: تاوناتم/م  عين مناخر 25 04/09/18شيماء جقمة 02207Yمزدوجأولد ميمون

902/09/16إقليم: مولي يعقوبالحجرة الشريفة المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد عيسى 25 04/09/18سلمى سمان 02196Lمزدوجسيدي داود

402/09/14إقليم: مولي يعقوباولد عبو المركزإقليم: تاوناتم/م الغوازي 24 06/09/17رشيد البقالي 02139Zمزدوجميكس

102/09/14إقليم: تاوناتم/م  عين معطوفإقليم: تاوناتم/م  عدالة 24 06/09/17أحمد التاغزوتي 15843Vمزدوجعين معطوف

502/09/16إقليم: مولي يعقوبسبت الوداية المركزإقليم: تاوناتمدرسة البويض.كم 24 04/09/18الدريوش انتصار 02143Dمزدوجسبت لوداية

1102/09/16عمالة: فاسعلي الجزنائيإقليم: تاوناتم/م  المكمل 24 02/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة الزهرة ملولي 24318G)مزدوججنان الورد )المقاطعة

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الولإقليم: تاوناتم/م  عين معطوف 24 06/09/17هشام العبادي 15805Dمزدوجواد الجمعة

906/09/17إقليم: مولي يعقوبقنطرة سبو المركزإقليم: تاوناتم/م  القريشيين 24 06/09/17فاطمة الزهراء ضريف 02195Kمزدوجسيدي داود

1206/09/17إقليم: مولي يعقوبالشبابات المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد علي 24 06/09/17سناء الجوهري 02208Zمزدوجأولد ميمون

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  عين جنانإقليم: تاوناتم/م  بني قـرة 24 06/09/17الكلطي ربيعة 15699Nمزدوجبوعادل

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  عين مديونةإقليم: تاوناتم/م  بني  سلمان 24 06/09/17عدنان فتحي 15666Cمزدوجعين مديونة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م البراطلةإقليم: تاوناتم/م  اولد عبد الكريم 24 06/09/17منية كدار 15815Pمزدوجرأس الواد

906/09/17إقليم: تاوناتم/م  بوعادلإقليم: تاوناتم/م  القــلعة 24 06/09/17عبد الله المذكوري 15693Gمزدوجبوعادل

406/09/17إقليم: تاوناتم/م  إمام مالكإقليم: تاوناتم/م  اولد حساين 24 06/09/17م العلمي 15702Sمزدوجبوهودة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م البراطلةإقليم: تاوناتم/م  اولد عبد الكريم 24 06/09/17فيصل قجيدع 15815Pمزدوجرأس الواد

806/09/17إقليم: تاوناتم/م  عين مديونةإقليم: تاوناتم/م  بني  سلمان 24 06/09/17ليلى معاش 15666Cمزدوجعين مديونة
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406/09/17إقليم: تاوناتم/م  طارق بن زيادإقليم: تاوناتم/م  أوزاي 24 06/09/17سناء المساعد 15737Eمزدوجارغيوة

706/09/17إقليم: تاوناتم/م ا خللفةإقليم: تاوناتم/م  سيدي علي بن داود 24 06/09/17احلم الشنتوفي 15728Vمزدوجاخللفة

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  بوعادلإقليم: تاوناتم/م  اولد علي 24 06/09/17بومعزة هشام 15693Gمزدوجبوعادل

406/09/17إقليم: مولي يعقوبالدردارة المركزإقليم: تاوناتم/م  الحركاويين 24 06/09/17حنان خلفاوي 02222Pمزدوجالوادين

506/09/17إقليم: تاوناتم/م  طارق بن زيادإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 24 06/09/17آسية الزعر 15737Eمزدوجارغيوة

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد العسريإقليم: تاوناتم/م البراطلة 24 06/09/17مزونة يوسف 15816Rمزدوجرأس الواد

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  بني امإقليم: تاوناتم/م  كلز 24 06/09/17نجدي سعاد 15536Lمزدوجكلز

106/09/17إقليم: تاوناتم/م أولد النيفإقليم: تاوناتم/م  عين معطوف 24 06/09/17رضوان اشقيفة 15858Lمزدوجعين عائشة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  الفقيه القريإقليم: تاوناتم/م اولد أزم 24 06/09/17 اسماء الحجوجي 15677Pمزدوجعين مديونة

306/09/17إقليم: تاوناتم/م  باب منصورةإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 24 06/09/17م البروحي 15568

W

مزدوجسيدي الحاج ام

206/09/17إقليم: تازةتمورغوت المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتى 24 06/09/17رشيدة حميد 16371Uمزدوجمغراوة

706/09/17إقليم: تاوناتم/م  أهل القاضيإقليم: تاوناتم/م  السمونيين 24 06/09/17مينة العطار 15522

W

مزدوجاغوازي

506/09/17إقليم: مولي يعقوباولد عبو المركزإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 24 06/09/17ايمان رزوقي 02139Zمزدوجميكس

606/09/17إقليم: تاوناتم/م  مشكورإقليم: تاوناتم/م  تاونات القشور 24 06/09/17مجيدة الزريولي 15734Bمزدوجاخللفة

506/09/17إقليم: تاوناتم/م  طارق بن زيادإقليم: تاوناتم م احمد الحجامي 24 06/09/17الحسن العبادي 15737Eمزدوجارغيوة

106/09/17إقليم: تاوناتالركيبةإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 24 06/09/17حميد الفراسي 15589Uمزدوجالبيبان

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  لكدةإقليم: تاوناتم/م  عين معطوف 24 06/09/17العربي الغدان 15849Bمزدوجعين معطوف

106/09/17إقليم: تاوناتم/م عبد الوارث العثمانيإقليم: تاوناتم/م الوحدة 24 06/09/17عبد اللطيف الورطاطي 15656Sمزدوجتافرانت
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506/09/17إقليم: تاوناتم/م  الشقوبيينإقليم: تاوناتم/م  هوارة 24 06/09/17سميرة العيدي 15470Pمزدوجبني سنوس

706/09/17إقليم: تاوناتم/م  الدبيشاتإقليم: تاوناتم/م  الصيابـرة 24 06/09/17سعيد بزوتنة 15519Tمزدوجاغوازي

106/09/17إقليم: تاوناتم م احمد الحجاميإقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفي 24 06/09/17نور الهدى بوشردود 15616Yمزدوجتمزكانة

206/09/17إقليم: تاونات م/م أحمد بوكماخإقليم: تاوناتم/م  لكدة 24 06/09/17بوشتى الخرازي 15822Xمزدوجرأس الواد

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  بوعرامإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 24 06/09/17م العمراني 15920Dمزدوجاوطا بوعبان

406/09/17إقليم: تاوناتم/م  حجريةإقليم: تاوناتم/م  بني  سلمان 24 06/09/17رشيد شيشان 15879Jمزدوجأولد داود

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  بوشماتإقليم: تاوناتم/م  المفاتيح 24 06/09/17الحريشة ام 15835Lمزدوجسيدي ام بن لحسن

606/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد احمدإقليم: تاوناتم/م  السمونيين 24 06/09/17فاطمة الراي 15476

W

مزدوجبني سنوس

106/09/17إقليم: تاوناتم/م ا خللفةإقليم: تاوناتم/م  مشكور 24 06/09/17راضية فرجي 15728Vمزدوجاخللفة

706/09/17إقليم: تاوناتم/م ا خللفةإقليم: تاوناتم/م  سيدي سوسان 24 06/09/17يسمين شهبون 15728Vمزدوجاخللفة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  الفريشةإقليم: تاوناتم/م  بني بوزولت 24 06/09/17سعاد الوشاني 15622Eمزدوجتمزكانة

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  عين جنانإقليم: تاوناتم/م  اولد حساين 24 06/09/17بوزيد الحاجي 15699Nمزدوجبوعادل

219/10/17إقليم: تاوناتم/م  الرصمةإقليم: تاوناتم/م  اولد احمد 24 19/10/17لبنة الريفي 15527Bمزدوجاغوازي

403/09/13إقليم: صفروم/م سيدي خيار-المركزإقليم: تاوناتم/م  النـقــلة 23 03/09/16إلتحاق بالزوجةعمر موملل 02287Kمزدوجكندر سيدي خيار

102/09/15إقليم: تاوناتمدرسة ادريس الولإقليم: تاوناتم/م  عين الكدح 23 06/09/17إلتحاق بالزوجخالصة برشاش 15402R)مزدوجتيسة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي الفرابيإقليم: تاوناتم/م  المكمل

الحسني
302/09/16 23 02/09/16إلتحاق بالزوجفريدة توفيق 18138P الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة الجماعاتية اولد 

داود

202/09/10عمالة: فاسم عبدهإقليم: تاونات 22 05/09/17إلتحاق بالزوجةعماد عدو 02018T)مزدوججنان الورد )المقاطعة

303/09/13إقليم: تاوناتم/م  أهل القاضيإقليم: تاوناتفج النادر 22 06/09/17مريم لشهب 15522

W

مزدوجاغوازي

221



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

فاس - مكناس03

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

202/09/15عمالة: مكناسعمر بن عبد العزيز المهايةإقليم: تاوناتم/م  ديــدبــة 22 06/09/17إلتحاق بالزوجلمياء فركوس 21538Kمزدوجمهاية

805/09/16عمالة: فاسابن تومرتإقليم: تاوناتم/م  تاونات القشور 22 05/09/16إلتحاق بالزوجعائشة الفحصي 18443

W

مزدوججنان الورد )المقاطعة(

302/09/16إقليم: صفروم/م سيدي خيار-المركزإقليم: تاوناتم/م  سيدي سوسان 22 02/09/16إلتحاق بالزوجبالخضرى ابتسام 02287Kمزدوجكندر سيدي خيار

502/09/16عمالة: فاسم عزيز الحبابيإقليم: تاوناتم/م العزيب 22 02/09/16إلتحاق بالزوجصفاء الهاشمي 02024Z)مزدوججنان الورد )المقاطعة

713/02/17إقليم: تاوناتم/م  ساحل بوطاهرإقليم: تاوناتم/م  كلز 22 13/02/17إلتحاق بالزوججودة حموش 15745Nمزدوجمزراوة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  كلزإقليم: تاوناتم/م  بني ام 22 06/09/17رضى القنفود 15531Fمزدوجكلز

806/09/17إقليم: تاوناتم/م  البسابسةإقليم: تاوناتم/م  كلز 22 06/09/17م المنصوري 15801Zمزدوجالبسابسا

505/09/08إقليم: تاوناتم/م  كلبـــةإقليم: تاوناتم/م  النـقــلة 21 02/09/16الكداري فدوى 15502Zمزدوجامكانسة

105/09/16إقليم: تاوناتم/م  ساحل بوطاهرإقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمان 21 05/09/16إلتحاق بالزوجبويوسف لطيفة 15745Nمزدوجمزراوة

105/09/16إقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعديإقليم: تاوناتم/م  كعب بن زهير 21 05/09/16إلتحاق بالزوجفدوى ابن كيران 15497Uمزدوجامكانسة

805/09/16عمالة: مكناسايت موسى وحميإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 21 05/09/16إلتحاق بالزوجبشرى قبي 04069Xمزدوجعين جمعة

505/09/16إقليم: مولي يعقوبمدرسة صلح الدين اليوبيإقليم: تاوناتم/م  القــلعة 21 05/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء حبيبي 26736Kمزدوجعين الشقف

102/09/16إقليم: تاوناتم/م أولد النيفإقليم: تاوناتم/م عبد الوارث العثماني 21 02/09/16حسناء عاشو 15858Lمزدوجعين عائشة

902/09/16إقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاريإقليم: تاوناتم/م  الملعب 21 02/09/16إلتحاق بالزوجمنى علمي مروني 11140Hمزدوجمولي بوسلهام

202/09/16إقليم: تاوناتم/م  أهل القاضيإقليم: تاوناتم/م  أوزاي 21 02/09/16بلط الهام 15522

W

مزدوجاغوازي

مدرسة احمد البوزيدي إقليم: تاوناتم/م شهريرة البتدائية

_سطيحة

102/09/16إقليم: شفشاون 21 02/09/16يونس بنمنصور 06286Gمزدوجاسطيحة

102/09/16إقليم: إفرانم م عين الحنوش المركزيةإقليم: تاوناتم/م  البابة 21 02/09/16حاتم بوشمامة 10688Sمزدوجتيزكيت

302/09/16إقليم: تاوناتم/م  بـياضاتإقليم: تاوناتم/م  تزران 21 02/09/16سكينة الضرضاري 15905Mمزدوجأولد عياد

222



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

فاس - مكناس03

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

302/09/16إقليم: فحص - انجرةم/م لشهبة البتدائيةإقليم: تاوناتم/م شهريرة البتدائية 21 02/09/16م القبوري 15308Nمزدوجالقصر الصغير

502/09/16إقليم: تاوناتم/م  الوردزاغإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 21 02/09/16رجاء المرضي 15549Aمزدوجاورتزاغ

602/09/16إقليم: الفقيه بن صالحم الندلسإقليم: تاوناتم/م  اثنين تبودة 21 02/09/16إلتحاق بالزوجدنيا المرابطي 07324K سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

702/09/16إقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوانإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 21 02/09/16هدى المتوكل 15501Yمزدوجامكانسة

402/09/16إقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعديإقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالب 21 02/09/16فاطمة الحمداوي 15497Uمزدوجامكانسة

502/09/16إقليم: مولي يعقوبالمحطة المركزإقليم: تاوناتم/م  اثنين تبودة 21 02/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء    الرشيد 02164Bمزدوجعين الشقف

102/09/16إقليم: الحاجبالسعادةإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 21 02/09/16إلتحاق بالزوجحنان الصامت 04113V)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

202/09/16إقليم: تاوناتم/م  بني ولــــيدإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 21 02/09/16نعيمة افريطط 15679Sمزدوجبني وليد

202/09/16إقليم: تاوناتم/م  بـياضاتإقليم: تاوناتم/م  القــلعة 21 02/09/16هاجر حبيبي 15905Mمزدوجأولد عياد

902/09/16إقليم: صفرومدرسة الخنساءإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 21 02/09/16إلتحاق بالزوجنوال لخنشفى 25591R)مزدوجرباط الخير )البلدية

202/09/16عمالة: الميةالبراهمةإقليم: تاوناتم/م  الدكان 21 02/09/16إلتحاق بالزوج عائشة لطفي 01719Tمزدوجالشللت

1002/09/16إقليم: الحاجببودربالةإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 21 02/09/16إلتحاق بالزوجكوثر مسير 04155Rمزدوجأيت بوبيدمان

302/09/16إقليم: تازةبوحلو المركزإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 21 02/09/16إلتحاق بالزوجنوال رباح 16597Pمزدوجبوحلو

عمالة: الصخيرات  - عين الروزإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة

تمارة
202/09/16 21 02/09/16إلتحاق بالزوجأمينة الصمودي 01347Nمزدوجصباح

113/02/17إقليم: تاونات م/م بوعروسإقليم: تاوناتم/م عين مرشوش 21 13/02/17مخلص عبد الرفيع 15885Rمزدوجبوعروس

613/02/17إقليم: تاوناتم/م  كلبـــةإقليم: تاوناتم/م  ديــدبــة 21 13/02/17خالد الزوري 15502Zمزدوجامكانسة

113/02/17إقليم: مولي يعقوباولد يشو المركزإقليم: تاوناتم/م  الولجة 21 13/02/17حسن نمير 02224Sمزدوجالوادين

113/02/17إقليم: تاونات م/م أحمد بوكماخإقليم: تاوناتم/م  عدالة 21 13/02/17إلتحاق بالزوجةم حمودة الهواري 15822Xمزدوجرأس الواد
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314/02/17إقليم: تازةالعثامنة المركزإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 21 14/02/17فؤاد الطاهري 16560Zمزدوجمكناسة الشرقية

113/02/17إقليم: تاوناتم/م  اولد عيادإقليم: تاوناتم/م  ديــدبــة 21 13/02/17م العسري 15902Jمزدوجأولد عياد

114/02/17إقليم: تازةالعثامنة المركزإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 21 14/02/17أنوار عريب 16560Zمزدوجمكناسة الشرقية

513/02/17إقليم: تاوناتم/م  المفاتيحإقليم: تاوناتم/م  عدالة 21 13/02/17احمد غريش 15813Mمزدوجواد الجمعة

813/02/17إقليم: تاونات م/م بوعروسإقليم: تاوناتم/م عين مرشوش 21 13/02/17م المغناوي 15885Rمزدوجبوعروس

913/02/17إقليم: تازةوادالجمعة المركزإقليم: تاوناتم/م  عين الكدح 21 13/02/17اسماعيل امقران 16404Eمزدوجالصميعة

913/02/17إقليم: تازةسيدي مجبر المركزإقليم: تاوناتم/م  الدبيشات 21 13/02/17توفيق علة 16507Sمزدوجباب بودير

213/02/17إقليم: تاوناتم/م عبد السلم الراضيإقليم: تاوناتم/م المهدي بن تومرت 21 13/02/17رشيد خناباء 15760Eمزدوجتمضيت

813/02/17إقليم: تازةالعثامنة المركزإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 21 13/02/17نور الدين عمران 16560Zمزدوجمكناسة الشرقية

113/02/17إقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالبإقليم: تاوناتم/م عمر بن الخطاب 21 13/02/17اسامة المنصوري 15765Kمزدوجتمضيت

113/02/17إقليم: تاوناتم/م  بـياضاتإقليم: تاوناتم/م  عين معطوف 21 13/02/17م مريح 15905Mمزدوجأولد عياد

313/02/17إقليم: تاوناتم/م  أهل القاضيإقليم: تاوناتم/م  البريدية 21 13/02/17عبد ا العطار 15522

W

مزدوجاغوازي

1013/02/17إقليم: تازةالترايبة المركزإقليم: تاوناتم/م  عين الكدح 21 13/02/17خالد الشراط 16431Jمزدوجاترايبة

713/02/17إقليم: بولمانتاوريرتإقليم: تاوناتم/م  ديــدبــة 21 13/02/17عبد الصمد النصاري 07961Cمزدوجالقصابي  ملوية

813/02/17إقليم: إفرانم/م ضاية عوا المركزيةإقليم: تاوناتم/م اولد عنيزة 21 13/02/17الحسين بتالين 10691Vمزدوجضاية عوا

113/02/17إقليم: تاوناتم/م حسان بن تابتإقليم: تاوناتم/م عمر بن الخطاب 21 13/02/17عبد الغني بودشار 15763Hمزدوجتمضيت

713/02/17إقليم: تاوناتم/م  كلبـــةإقليم: تاوناتم/م  ديــدبــة 21 13/02/17اشرف شلدة 15502Zمزدوجامكانسة

613/02/17إقليم: تازةعين الدفالي المركزإقليم: تاوناتم/م  ديــدبــة 21 13/02/17عبد الحميد برعيش 16356Cمزدوجأيت سغروشن
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1014/02/17إقليم: تاوناتم/م  الصيابـرةإقليم: تاوناتم/م  اولد العسري 21 14/02/17زينب الخراجي 15466Kمزدوجمولي عبد الكريم

113/02/17إقليم: تاوناتم/م البراطلةإقليم: تاوناتم/م  اولد قرون 21 13/02/17إلتحاق بالزوجزينب الحجامي 15815Pمزدوجرأس الواد

813/02/17إقليم: مولي يعقوباولد حسين المركزإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 21 13/02/17م الحمداني 02137Xمزدوجميكس

213/02/17إقليم: تاوناتم/م  عين الكدحإقليم: تاوناتم/م أولد النيف 21 13/02/17تفاح فاطمة 15897Dمزدوجعين لكداح

113/02/17إقليم: تاوناتم/م  اولد عيادإقليم: تاوناتم/م  ديــدبــة 21 13/02/17م الرياض 15902Jمزدوجأولد عياد

113/02/17إقليم: تاوناتم/م  ديــدبــةإقليم: تاوناتم/م  أولد سلطان 21 13/02/17عبد الصمد  بركلة 15892Yمزدوجعين لكداح

913/02/17إقليم: تاوناتم/م  الوردزاغإقليم: تاوناتم/م عبد الوارث العثماني 21 13/02/17م أمزيان الحسني 15549Aمزدوجاورتزاغ

1013/02/17إقليم: تازةباب بودير المركزإقليم: تاوناتم/م  الكرانـــة 21 13/02/17كوثر الصادقي 16511

W

مزدوجباب بودير

613/02/17إقليم: تاوناتم/م  المفاتيحإقليم: تاوناتم/م  بوعادل 21 13/02/17فاطمة الزغاري 15813Mمزدوجواد الجمعة

513/02/17إقليم: مولي يعقوباولد حسين المركزإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 21 13/02/17منير الكرين 02137Xمزدوجميكس

813/02/17إقليم: تاونات م/م بوعروسإقليم: تاوناتم/م  بوعرام 21 13/02/17عصام الزواني 15885Rمزدوجبوعروس

213/02/17إقليم: تازةبشيين المركزإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 21 13/02/17إلتحاق بالزوجةفؤاد عزيز 16535Xمزدوجكلدمان

110/04/17إقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركزإقليم: تاوناتم/م  الكرانـــة 21 10/04/17إلتحاق بالزوجلطيفة حجلي 02407Rمزدوجبئر طم طم

513/03/17إقليم: بولمانالملحةإقليم: تاوناتم/م  غانس 21 13/03/17موحى بن الصغير الذهبي 08007Cمزدوجتيساف

113/03/17إقليم: تاوناتم/م  النـقــلةإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 21 13/03/17إلتحاق بالزوجوفاء المتقي 15594Zمزدوجودكة

527/03/17إقليم: تاوناتم/م  الفقيه القريإقليم: تاوناتم/م  بني  سلمان 21 27/03/17ايوب زروال 15677Pمزدوجعين مديونة

528/03/17عمالة: مكناسالقدارة المركزإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 21 28/03/17إلتحاق بالزوجرجاء المغاري 03898Lمزدوجواد الجديدة

1210/04/17إقليم: مولي يعقوببياضة المركزإقليم: تاوناتم/م  سيدي عثمان 21 10/04/17بدر السعيدي 02146Gمزدوجسبت لوداية
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202/05/17إقليم: تاوناتم/م  طارق بن زيادإقليم: تاوناتم/م  فاطمة الفهرية 21 02/05/17المرابط أحمد 15737Eمزدوجارغيوة

102/09/14إقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الولإقليم: تاوناتم/م  اولد دحو 20 06/09/17إلتحاق بالزوجرهوني بلوطي مريم 15805Dمزدوجواد الجمعة

413/02/17إقليم: تاوناتم/م  كلزإقليم: تاوناتم/م  الفريشة 20 13/02/17عبد الله الهدار 15531Fمزدوجكلز

102/09/15إقليم: بولمانسيدي محيوإقليم: تاوناتم/م  عين مناخر 18 06/09/17حكيم مكلوي 07945Kمزدوجسكورة مداز

102/09/15إقليم: تاوناتم/م  الفقيه القريإقليم: تاوناتم/م  بني  سلمان 17 04/09/18عبد الرحيم الزمي الدريسي 15677Pمزدوجعين مديونة

404/09/18إقليم: مولي يعقوبسيدي مسعودإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 17 04/09/18هناء الرحماني 02207Yمزدوجأولد ميمون

404/09/18إقليم: مولي يعقوبسيدي مسعودإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 17 04/09/18نعيمة أوصلي 02207Yمزدوجأولد ميمون

604/09/18إقليم: مولي يعقوببنطلحة المركزإقليم: تاوناتم/م  كيسان 17 04/09/18إيمان الحيطي 02144Eمزدوجسبت لوداية

904/09/18إقليم: مولي يعقوببياضة المركزإقليم: تاوناتم/م بني مطرف 17 04/09/18فاطمة الراي 02146Gمزدوجسبت لوداية

604/09/18إقليم: تاوناتم/م  البسابسةإقليم: تاوناتم/م عين مرشوش 17 04/09/18عبد العزيز منار 15801Zمزدوجالبسابسا

1204/09/18إقليم: مولي يعقوبثمرة المركزإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 17 04/09/18مارية الفيللي 02148Jمزدوجسبت لوداية

1004/09/18إقليم: مولي يعقوبالقدادرة المركزإقليم: تاوناتم/م  أولد صالح 17 04/09/18نجوى الشتيوي 02200Rمزدوجسيدي داود

1004/09/18إقليم: مولي يعقوبسبت الوداية المركزإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 17 04/09/18القموري العلمي نورا 02143Dمزدوجسبت لوداية

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  كلبـــةإقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعدي 17 04/09/18مريم فني 15502Zمزدوجامكانسة

704/09/18إقليم: مولي يعقوبالحجرة الشريفة المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد عيسى 17 04/09/18دعاء شكري 02196Lمزدوجسيدي داود

404/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد سليمانإقليم: تاوناتم/م  اولد عبد الكريم 17 04/09/18أنور بنيمينة 15454Xمزدوجلولجة

204/09/18إقليم: مولي يعقوبالشبابات المركزإقليم: تاوناتم/م  الجبابرة 17 04/09/18حافظ ابراهيم 02208Zمزدوجأولد ميمون

104/09/18إقليم: تاوناتم/م بني مطرفإقليم: تاوناتم/م  القريشيين 17 04/09/18حورية الغربي 15442Jمزدوجسيدي العابد
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604/09/18إقليم: تاوناتم/م أولد النيفإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 17 04/09/18ام الخوجة 15858Lمزدوجعين عائشة

504/09/18إقليم: تازةبني فراسن المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 17 04/09/18فريد لشكر 16635Fمزدوجبني فراسن

404/09/18إقليم: تاوناتم/م  كلبـــةإقليم: تاوناتم/م  العجاجرة 17 04/09/18جواد زويتن 15502Zمزدوجامكانسة

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  عين مناخرإقليم: تاوناتم/م  بوشابل 17 04/09/18الحوسين بومهدي 15910Tمزدوجمساسة

404/09/18إقليم: تاوناتم/م  طارق بن زيادإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 17 04/09/18الخنشوفي اسماء 15737Eمزدوجارغيوة

1204/09/18إقليم: صفروم/م أنوال-المركزإقليم: تاوناتم /م الخلط 17 04/09/18هجر مخربش 02286Jمزدوجتافجيغت

204/09/18إقليم: تاونات م/م بوعروسإقليم: تاوناتم/م  اولد علي 17 04/09/18أحمد مريح 15885Rمزدوجبوعروس

1504/09/18إقليم: مولي يعقوباولد بوزيان المركزإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 17 04/09/18لمياء الجناتي 02211Cمزدوجأولد ميمون

204/09/18إقليم: مولي يعقوبقنطرة سبو المركزإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 17 04/09/18أشرف الراشدي 02195Kمزدوجسيدي داود

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  ديــدبــةإقليم: تاوناتم/م  بوعرام 17 04/09/18سعيد السعيدي 15892Yمزدوجعين لكداح

1204/09/18إقليم: مولي يعقوب ازناتة المركزإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 17 04/09/18اعنيبة هاجر 02198Nمزدوجسيدي داود

704/09/18إقليم: تاوناتم/م  أهل القاضيإقليم: تاوناتم/م  بوعرام 17 04/09/18م رشيد 15522

W

مزدوجاغوازي

404/09/18إقليم: مولي يعقوباولد عبو المركزإقليم: تاوناتم/م  بوعرام 17 04/09/18عزيزة بوطيب 02139Zمزدوجميكس

1004/09/18إقليم: تاوناتم/م ا خللفةإقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودة 17 04/09/18رجاء الغزواني 15728Vمزدوجاخللفة

304/09/18إقليم: تازةالسنابل المركزإقليم: تاوناتم/م  البريدية 17 04/09/18هالة الهلوي 16629Zمزدوجالربع الفوقي

404/09/18إقليم: تاوناتم/م  تعاونية الكفاحإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 17 04/09/18عبد العالي البركة 15861Pمزدوجعين عائشة

104/09/18إقليم: تاونات م/م بوعروسإقليم: تاوناتم/م الخيايطة 17 04/09/18خديجة أجخوخ 15885Rمزدوجبوعروس

104/09/18إقليم: تاوناتالركيبةإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 17 04/09/18عبد الرحمان العاجي 15589Uمزدوجالبيبان
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704/09/18إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: تاوناتم/م  تمـدغاص 17 04/09/18لمياء الشويخ 15827Cمزدوجسيدي ام بن لحسن

804/09/18إقليم: مولي يعقوبالدردارة المركزإقليم: تاوناتم/م بني مطرف 17 04/09/18الماموني امال 02222Pمزدوجالوادين

1004/09/18إقليم: مولي يعقوبالشبابات المركزإقليم: تاوناتم/م  هوارة 17 04/09/18حنان الحجاري 02208Zمزدوجأولد ميمون

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  عين معطوفإقليم: تاوناتم/م  لكدة 17 04/09/18زكية   الخراز 15843Vمزدوجعين معطوف

704/09/18إقليم: تاوناتم/م المختار السوسيإقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمان 17 04/09/18ادريس احليلي 15781Cمزدوجفناسة باب الحيط

404/09/18إقليم: تاوناتم/م  تعاونية الكفاحإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 17 04/09/18بشرى المنصوري 15861Pمزدوجعين عائشة

704/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد دحوإقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودة 17 04/09/18سعيد الدحيمن 15864Tمزدوجعين عائشة

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  القــلعةإقليم: تاوناتم/م  تمـدغاص 17 04/09/18ماجدة بوفارس 15681Uمزدوجبني وليد

504/09/18إقليم: مولي يعقوبمكس المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 17 04/09/18حمدوش نزهة 02135Vمزدوجميكس

604/09/18إقليم: تازةعين الدفالي المركزإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 17 04/09/18عربية الطاهري 16356Cمزدوجأيت سغروشن

504/09/18إقليم: مولي يعقوبالشبابات المركزإقليم: تاوناتم/م  بوشابل 17 04/09/18بوغنو سارة 02208Zمزدوجأولد ميمون

604/09/18إقليم: مولي يعقوبمكس المركزإقليم: تاوناتم/م  الجبابرة 17 04/09/18زروال م 02135Vمزدوجميكس

1104/09/18إقليم: مولي يعقوبالحجرة الشريفة المركزإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 17 04/09/18إكرام بكور 02196Lمزدوجسيدي داود

204/09/18إقليم: تاوناتم/م ا خللفةإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 17 04/09/18امان احمامي 15728Vمزدوجاخللفة

513/09/02إقليم: مولي يعقوبعين بيضة المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد سليمان 16 06/09/17إلتحاق بالزوجةيوسف طيبي 02166Dمزدوجعين الشقف

802/09/14إقليم: صفرومدرسة الخنساءإقليم: تاوناتم/م أولد الحاج م 16 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد الحكيم  ريحاني 25591R)مزدوجرباط الخير )البلدية

1002/09/16إقليم: صفروم/م أيت علي وبوبكر-المركزإقليم: تاوناتمدرسة ادريس الول 16 06/09/17إلتحاق بالزوجندى كايز 02420Eمزدوجعين الشكاك

406/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد احمدإقليم: تاوناتم/م  أهل القاضي 16 06/09/17إلتحاق بالزوجنوال بوريشة 15476

W

مزدوجبني سنوس

228



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

فاس - مكناس03

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

606/09/17إقليم: مولي يعقوبالمحطة المركزإقليم: تاوناتم/م عبد الوارث العثماني 16 06/09/17إلتحاق بالزوجنزيهة العابد 02164Bمزدوجعين الشقف

1006/09/17إقليم: تاوناتم/م عبدالرحيم بوعبيدإقليم: تاوناتم/م  بـياضات 16 06/09/17إلتحاق بالزوجاسماء زاهيد 15797Vمزدوجالبسابسا

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  الولجةإقليم: تاوناتم/م  سيدي عثمان 16 04/09/18ابتسام أنكارف 15447Pمزدوجلولجة

403/09/13إقليم: تاوناتم/م الغوازيإقليم: تاوناتفج النادر 15 04/09/18حاتم ابن كوار 15513Lمزدوجاغوازي

102/09/14إقليم: تاوناتمدرسة ادريس الولإقليم: تاوناتم/م  اولد سليمان 15 06/09/17إلتحاق بالزوجةاسامة اليعقوبي 15402R)مزدوجتيسة )البلدية

102/09/14إقليم: سيدي سليمانالمركزية بامإقليم: تاوناتم/م  الصيابـرة 15 06/09/17إلتحاق بالزوجاسماء صيكوك 10992Xمزدوجقصيبية

402/09/16إقليم: فحص - انجرةم/م لشهبة البتدائيةإقليم: تاوناتم/م  كلبـــة 15 04/09/18عبد البار الرجواني 15308Nمزدوجالقصر الصغير

902/09/16إقليم: القنيطرةم,م اولد امإقليم: تاوناتم/م ا خللفة 15 06/09/18إلتحاق بالزوجكريمة كعودي 10891Mمزدوجبنمنصور

406/09/17إقليم: تاوناتم/م  الشقوبيينإقليم: تاوناتم/م  بوشابل 15 06/09/17إلتحاق بالزوجشيماء البوزيدي 15470Pمزدوجبني سنوس

106/09/17إقليم: تاوناتمدرسة ادريس الولإقليم: تاوناتم/م  بوشمات 15 06/09/17إلتحاق بالزوجقمار العلمي 15402R)مزدوجتيسة )البلدية

206/09/17إقليم: تاوناتم/م سد الساهلةإقليم: تاوناتم/م  تاونات القشور 15 06/09/17إلتحاق بالزوجةرشيد الدريسي البوزيدي 15725Sمزدوجالزريزر

206/09/17إقليم: مولي يعقوبعين بيضة المركزإقليم: تاوناتم/م أولد الحاج م 15 06/09/17إلتحاق بالزوجسعاد الدرقاوي 02166Dمزدوجعين الشقف

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  علل بن عبد اإقليم: تاوناتم/م  اولد دحو 15 06/09/17إلتحاق بالزوجأحلم الفحفوحي 15741Jمزدوجارغيوة

702/09/14إقليم: تاوناتم/م  اولد سليمانإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 14 06/09/17رضى بوكرين 15454Xمزدوجلولجة

المدرسة الجماعاتية اولد 

داود

202/09/16إقليم: النواصرم. عبد العزيز مزيان بالفقيهإقليم: تاونات 14 04/09/18إلتحاق بالزوجعبير بودين 26460K)مزدوجدار بوعزة )البلدية

1002/09/16إقليم: تاوناتم/م  القريشيينإقليم: تاوناتم/م  أزور 14 04/09/18سناء فاهمي 15435Bمزدوجسيدي العابد

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد سليمانإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 14 06/09/17توفيق الكعال 15454Xمزدوجلولجة

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  البريديةإقليم: تاوناتم/م  أزور 14 06/09/17المصباحي نظيرة 15488Jمزدوجمولي بوشتى
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806/09/17إقليم: مولي يعقوببني يخلف المركزإقليم: تاوناتم/م  عدالة 14 06/09/17خديجة الجامعي 02205

W

مزدوجأولد ميمون

606/09/17إقليم: تاوناتم/م اولد عنيزةإقليم: تاوناتم/م  أزور 14 06/09/17رضى  صفاحي 15421Lمزدوجبوشابل

م م سيدي بلخير أمغاس إقليم: تاوناتم/م  عمارات

المركزية

106/09/17إقليم: إفران 14 06/09/17بوشتى المسناوي 10753Mمزدوجواد إفران

906/09/17إقليم: مولي يعقوباولد العلم المركزإقليم: تاوناتم/م  المفاتيح 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةمهدي منار 02191Fمزدوجلعجاجرة

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعديإقليم: تاوناتم/م  عمارات 14 06/09/17مريم اربيعي 15497Uمزدوجامكانسة

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  العزيينإقليم: تاوناتم/م  الميزاب 14 06/09/17فراح شكير 15563Rمزدوجاورتزاغ

706/09/17إقليم: تاوناتم/م  الفريشةإقليم: تاوناتم/م  أوزاي 14 06/09/17مخلص الداودي 15622Eمزدوجتمزكانة

906/09/17إقليم: تاوناتم/م  المفاتيحإقليم: تاوناتم/م أولد الحاج م 14 06/09/17إيمان الرقيوي 15813Mمزدوجواد الجمعة

406/09/17إقليم: تاوناتم/م  المفاتيحإقليم: تاوناتم/م اولد جموح 14 04/09/18بنسليمان عبد الفتاح 15813Mمزدوجواد الجمعة

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  البسابسةإقليم: تاوناتم/م  بوشمات 14 06/09/17م النجاري 15801Zمزدوجالبسابسا

906/09/17إقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبانإقليم: تاوناتم/م  اثنين تبودة 14 06/09/17نادية محروك 15919Cمزدوجاوطا بوعبان

406/09/17إقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبانإقليم: تاوناتم/م  الجبابرة 14 06/09/17الدريسية صاريح 15919Cمزدوجاوطا بوعبان

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  السمونيينإقليم: تاوناتفج النادر 14 06/09/17أمال العوادي 15419Jمزدوجبوشابل

706/09/17إقليم: تاوناتم/م  مر يـحلةإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 14 06/09/17رضوان الناظر 15831Gمزدوجسيدي ام بن لحسن

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  ديــدبــةإقليم: تاوناتم/م  عين مناخر 14 06/09/17فاطمة الزهراء مصطفى 15892Yمزدوجعين لكداح

306/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد العسريإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 14 06/09/17شاهدي الحسين 15816Rمزدوجرأس الواد

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  بني  سلمانإقليم: تاوناتم/م  سيدي سوسان 14 06/09/17علي السبع 15669Fمزدوجعين مديونة

306/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد قرونإقليم: تاوناتم/م   بلبالة 14 06/09/17سكينة غوال 15540Rمزدوجكلز
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106/09/17إقليم: تاوناتم/م  القريشيينإقليم: تاوناتم/م عبد الوارث العثماني 14 06/09/17عزيز المرابط 15435Bمزدوجسيدي العابد

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد العسريإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 14 06/09/17رشيد عيشوش 15816Rمزدوجرأس الواد

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد حساينإقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودة 14 06/09/17أمينة الحسوني 15706

W

مزدوجبوهودة

806/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد سليمانإقليم: تاوناتم/م  سيدي عثمان 14 06/09/17م الراجي 15454Xمزدوجلولجة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  الصيابـرةإقليم: تاوناتم/م  البريدية 14 06/09/17عبد الغني بريمة 15466Kمزدوجمولي عبد الكريم

706/09/17إقليم: مولي يعقوباولد عبو المركزإقليم: تاوناتم/م  هوارة 14 06/09/17عبد الصمد الهواري 02139Zمزدوجميكس

906/09/17إقليم: تاوناتم/م  عين معطوفإقليم: تاوناتم/م  لكدة 14 06/09/17وفاء رابحي 15843Vمزدوجعين معطوف

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  بني امإقليم: تاوناتم/م  النـقــلة 14 06/09/17ياسين العكشيوي 15536Lمزدوجكلز

106/09/17إقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودةإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 14 06/09/17عزيز الشنتوفي 15719Kمزدوجبوهودة

806/09/17إقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفيإقليم: تاوناتم/م  بني ام 14 06/09/17ياسين رحوتي 15606Mمزدوجسيدي المخفي

406/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد دحوإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 14 06/09/17الصحيبي جواد 15864Tمزدوجعين عائشة

1006/09/17إقليم: تاوناتم/م  الفريشةإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 14 06/09/17السايح عزالدين 15622Eمزدوجتمزكانة

906/09/17إقليم: تاوناتم/م  ساحل بوطاهرإقليم: تاوناتم م احمد الحجامي 14 06/09/17إلتحاق بالزوجهدى الزواين 15745Nمزدوجمزراوة

806/09/17إقليم: تاوناتم/م  عين معطوفإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 14 06/09/17الناجي يوسف 15843Vمزدوجعين معطوف

406/09/17إقليم: تاوناتم/م الغوازيإقليم: تاوناتم/م  أزور 14 06/09/17لوريد نورالدين 15513Lمزدوجاغوازي

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  القريشيينإقليم: تاوناتم/م  عين قشير 14 06/09/17عادل صبيوي 15435Bمزدوجسيدي العابد

906/09/17إقليم: تاوناتم/م  الفريشةإقليم: تاوناتم/م  بوعادل 14 06/09/17عصام السامري 15622Eمزدوجتمزكانة

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد المهـديإقليم: تاوناتم/م  بوشمات 14 06/09/17الحواصلي حميد 15824Zمزدوجرأس الواد
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306/09/17إقليم: تازةباب سوق الشجرة المركزإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 14 06/09/17مجاهيد م 16396

W

مزدوجالصميعة

1006/09/17إقليم: تاوناتم/م المختار السوسيإقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتى 14 06/09/17حفيظ احليلي 15781Cمزدوجفناسة باب الحيط

306/09/17إقليم: تاوناتم/م  الكعدة الحمراءإقليم: تاوناتم/م  الرصمة 14 06/09/17اصباغي عماد 15460Dمزدوجمولي عبد الكريم

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد العسريإقليم: تاوناتم/م  اولد عبد الكريم 14 06/09/17بوشرى الغازي 15816Rمزدوجرأس الواد

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: تاوناتم/م  بوشمات 14 06/09/17خديجة بققة 15827Cمزدوجسيدي ام بن لحسن

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد قرونإقليم: تاوناتم/م  عين زمزم 14 06/09/17ياسين حمودي 15540Rمزدوجكلز

106/09/17إقليم: تاوناتالركيبةإقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانت 14 06/09/17خولة عصفوري 15589Uمزدوجالبيبان

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  بني بربرإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 14 06/09/17المروني م أمين 15717Hمزدوجبوهودة

306/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد قرونإقليم: تاوناتم/م  بني بوزولت 14 06/09/17فوزية مرضي 15540Rمزدوجكلز

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  المفاتيحإقليم: تاوناتفج النادر 14 06/09/17نجاة مجعوط 15813Mمزدوجواد الجمعة

706/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتىإقليم: تاوناتم/م  أوزاي 14 06/09/17زهرة العوام 15855Hمزدوجعين عائشة

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمانإقليم: تاوناتم/م زهير بن ابي سلمى 14 06/09/17رضوان تمر 15772Tمزدوجبني ونجل تافراوت

1006/09/17إقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفيإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 14 06/09/17م حلمون 15606Mمزدوجسيدي المخفي

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  إزارةإقليم: تاوناتم/م  أولد صالح 14 06/09/17بورحمون فريد 15557Jمزدوجاورتزاغ

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  بني  سلمانإقليم: تاوناتم/م  القــلعة 14 06/09/17م فاطمي الغازي 15669Fمزدوجعين مديونة

306/09/17إقليم: تاوناتم/م  بني بربرإقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالب 14 06/09/17نجيب الفحفوحي 15717Hمزدوجبوهودة

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  بني  سلمانإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 14 06/09/17مصطفى العتيوي 15669Fمزدوجعين مديونة

606/09/17إقليم: تاوناتم/م  بوعرامإقليم: تاوناتم/م  عين مناخر 14 06/09/17محسن القرع 15920Dمزدوجاوطا بوعبان
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906/09/17إقليم: تاوناتم/م  تعاونية الكفاحإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 14 06/09/17طارق زهير 15861Pمزدوجعين عائشة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  أسملإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 14 06/09/17نجية النيصر 15709Zمزدوجبوهودة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  عين مناخرإقليم: تاوناتم/م  بوعرام 14 06/09/17الشقر عثمان 15910Tمزدوجمساسة

606/09/17إقليم: تاوناتم م احمد الحجاميإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 14 06/09/17فضيلة النية 15616Yمزدوجتمزكانة

806/09/17إقليم: تاوناتم/م  الفريشةإقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفي 14 06/09/17توفيق الحمداني 15622Eمزدوجتمزكانة

406/09/17إقليم: تاوناتم/م  الفريشةإقليم: تاوناتم/م  أسمل 14 06/09/17شكري  الفضيلي 15622Eمزدوجتمزكانة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  الدكانإقليم: تاوناتم/م  أولد صالح 14 06/09/17العيادي م 15597Cمزدوجسيدي يحيى بني زروال

406/09/17إقليم: تاوناتم/م  بني  سلمانإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 14 06/09/17زبيطوا أسماء 15669Fمزدوجعين مديونة

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  الزريزرإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 14 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة القشلوي 15720Lمزدوجالزريزر

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  بني  سلمانإقليم: تاوناتم/م  عين معطوف 14 06/09/17محجوب مالح 15669Fمزدوجعين مديونة

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  العجاجرةإقليم: تاوناتم /م الخلط 14 06/09/17عائشة الخروطي 15509Gمزدوجامكانسة

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد قرونإقليم: تاوناتم/م  بني ام 14 06/09/17العكشيوي عماد 15540Rمزدوجكلز

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد دحوإقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفي 14 06/09/17حميد الماحي 15864Tمزدوجعين عائشة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  كلزإقليم: تاوناتم/م  بني بوزولت 14 06/09/17الحجامي احمد 15531Fمزدوجكلز

406/09/17إقليم: مولي يعقوبمدرسة الزاويةإقليم: تاوناتم /م الخلط 14 06/09/17إلتحاق بالزوجهناء يسف 02169Gمزدوجعين الشقف

806/09/17إقليم: تاوناتم /م الخلطإقليم: تاوناتم/م  الرصمة 14 06/09/17وفاء العميم 15515Nمزدوجاغوازي

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  أولد صالحإقليم: تاوناتم/م أغرود 14 06/09/17ياسين العبودي 15603Jمزدوجسيدي يحيى بني زروال

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  عين قشيرإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 14 06/09/17عبد الفتاح فرحان 15554Fمزدوجاورتزاغ

233



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

فاس - مكناس03

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

706/09/17إقليم: تاوناتم/م  البسابسةإقليم: تاوناتم/م  بوشمات 14 06/09/17محسن الراشدي 15801Zمزدوجالبسابسا

706/09/17إقليم: مولي يعقوباولد عبو المركزإقليم: تاوناتم/م  هوارة 14 06/09/17عصام الحسني 02139Zمزدوجميكس

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  غانسإقليم: تاوناتم/م  عين زمزم 14 06/09/17يونس الشكاري 15551Cمزدوجاورتزاغ

806/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد المهـديإقليم: تاوناتم/م البراطلة 14 06/09/17فاطمة الزهراء سرحان 15824Zمزدوجرأس الواد

306/09/17إقليم: تاوناتم/م  كلزإقليم: تاوناتم/م  اولد قرون 14 06/09/17م  المرنيسي 15531Fمزدوجكلز

506/09/17إقليم: تاوناتم/م  ديــدبــةإقليم: تاوناتم/م  بوشمات 14 06/09/17م العمراني 15892Yمزدوجعين لكداح

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتىإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 14 06/09/17حنان عريوة 15855Hمزدوجعين عائشة

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتىإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 14 06/09/17بدر العلولي 15855Hمزدوجعين عائشة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  السمونيينإقليم: تاوناتفج النادر 14 06/09/17ليلى اتويمي 15419Jمزدوجبوشابل

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  القــلعةإقليم: تاوناتم/م  فاطمة الفهرية 14 06/09/17كفحالي هشام 15681Uمزدوجبني وليد

706/09/17إقليم: تاوناتم/م  بني  سلمانإقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودة 14 06/09/17يونس المشرفي 15669Fمزدوجعين مديونة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  مساسةإقليم: تاوناتم/م  عين مناخر 14 06/09/17الجللي القصيري 15914Xمزدوجمساسة

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  مر يـحلةإقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالب 14 06/09/17م بنان 15831Gمزدوجسيدي ام بن لحسن

506/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد دحوإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 14 06/09/17حاثم النشيوي 15864Tمزدوجعين عائشة

906/09/17إقليم: تاوناتم/م  أسملإقليم: تاوناتم/م  تاونات القشور 14 06/09/17ازهور قلوبي 15709Zمزدوجبوهودة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد قرونإقليم: تاوناتم/م  بني ام 14 06/09/17سعيد العكشيوي 15540Rمزدوجكلز

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  أزورإقليم: تاوناتم/م اولد عنيزة 14 06/09/17مراد الرمادي 15485Fمزدوجمولي بوشتى

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  لكدةإقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتى 14 06/09/17الوردي إيمان 15849Bمزدوجعين معطوف
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106/09/17إقليم: تاوناتم/م  بني  سلمانإقليم: تاوناتم/م الوحدة 14 06/09/17زهور اصحيبي 15669Fمزدوجعين مديونة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  كلزإقليم: تاوناتم/م  عين زمزم 14 06/09/17عزيز العمراني 15531Fمزدوجكلز

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  غانسإقليم: تاوناتم/م  عين زمزم 14 06/09/17عبد الملك الدحماني 15551Cمزدوجاورتزاغ

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد حساينإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 14 06/09/17لطيفة فنان 15706

W

مزدوجبوهودة

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد العسريإقليم: تاوناتم/م  عين مناخر 14 06/09/17الهواري عبدالنبي 15816Rمزدوجرأس الواد

306/09/17إقليم: تاوناتم/م ا خللفةإقليم: تاوناتم/م  تاونات القشور 14 06/09/17أحمد المزايتي 15728Vمزدوجاخللفة

406/09/17إقليم: تاوناتم/م  عين مديونةإقليم: تاوناتم/م  بني قـرة 14 نعمعبد الرحمان لزراك 06/09/17 15666Cمزدوجعين مديونة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  عين الكدحإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 14 06/09/17ادريس بحوح 15897Dمزدوجعين لكداح

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  الجبابرةإقليم: تاوناتم/م  هوارة 14 06/09/17إدريس الحمداني 15424Pمزدوجاجبابرة

606/09/17إقليم: تاوناتم/م  الدبيشاتإقليم: تاوناتم/م  الصيابـرة 14 06/09/17وفاء بوراس 15519Tمزدوجاغوازي

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  الجبابرةإقليم: تاوناتم/م  باب الزريبة 14 06/09/17م احليلي 15424Pمزدوجاجبابرة

406/09/17إقليم: تاوناتم/م ا خللفةإقليم: تاوناتم/م  تاونات القشور 14 06/09/17إدريس قباش 15728Vمزدوجاخللفة

706/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد دحوإقليم: تاوناتم/م  أوزاي 14 06/09/17عبد العالي حبيبي 15864Tمزدوجعين عائشة

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسمإقليم: تاوناتم/م  عين زمزم 14 06/09/17رشيد الكواطري 15619Bمزدوجتمزكانة

706/09/17إقليم: تاوناتم/م  تاونات القشورإقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالب 14 06/09/17م بنعيش 15730Xمزدوجاخللفة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  بني امإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 14 06/09/17مسعود العمراتي 15536Lمزدوجكلز

306/09/17إقليم: تاوناتم/م اولد جموحإقليم: تاوناتم/م  بوشمات 14 06/09/17ميلود امطيط 15872Bمزدوجأولد داود

606/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد عليإقليم: تاوناتم/م  وكااسات 14 06/09/17عبد  الفتاح  الدياني 15881Lمزدوجبوعروس
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106/09/17إقليم: تاوناتم/م  القــلعةإقليم: تاوناتم/م  أسمل 14 06/09/17زهير الزرق 15681Uمزدوجبني وليد

306/09/17إقليم: تاوناتم/م  تاونات القشورإقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفي 14 06/09/17م العبادي 15730Xمزدوجاخللفة

706/09/17إقليم: تاوناتم/م  طارق بن زيادإقليم: تاوناتم/م  أسمل 14 06/09/17إلتحاق بالزوجسناء الحجاجي 15737Eمزدوجارغيوة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م عبد الوارث العثمانيإقليم: تاوناتم/م الوحدة 14 06/09/17سفيان الحسني 15656Sمزدوجتافرانت

306/09/17إقليم: تاوناتم/م  تعاونية الكفاحإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 14 06/09/17عمر أسمار 15861Pمزدوجعين عائشة

506/09/17إقليم: تاوناتم/م  الدبيشاتإقليم: تاوناتم/م  أهل القاضي 14 06/09/17زينب المستور 15519Tمزدوجاغوازي

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  الرصمةإقليم: تاوناتم/م  القريشيين 14 06/09/17مصطفى رحيوي 15527Bمزدوجاغوازي

206/09/17إقليم: تاوناتم/م البراطلةإقليم: تاوناتم/م  اولد العسري 14 06/09/17مصطفى ناجي 15815Pمزدوجرأس الواد

906/09/17إقليم: تاونات م/م بوعروسإقليم: تاوناتم/م  اولد علي 14 06/09/17نور الدين المنصوري 15885Rمزدوجبوعروس

306/09/17إقليم: تاوناتم/م  باب منصورةإقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالب 14 06/09/17عبد المجيد غديدو 15568

W

مزدوجسيدي الحاج ام

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد دحوإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 14 06/09/17إدريس بن فارس 15864Tمزدوجعين عائشة

406/09/17إقليم: تاوناتم/م  بوشماتإقليم: تاوناتم/م  اولد علي 14 06/09/17نجاة  سيفي 15835Lمزدوجسيدي ام بن لحسن

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبانإقليم: تاوناتم/م  عين مناخر 14 06/09/17مريم لكدالي 15919Cمزدوجاوطا بوعبان

306/09/17إقليم: تاوناتم/م  بوكنالةإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 14 06/09/17نزهة الصيد 15674Lمزدوجعين مديونة

806/09/17إقليم: تاوناتم/م  مساسةإقليم: تاوناتم/م  عين مناخر 14 06/09/17الزرياطي خديجة 15914Xمزدوجمساسة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  بني  سلمانإقليم: تاوناتم/م  تمـدغاص 14 06/09/17نبيل لشهب 15669Fمزدوجعين مديونة

706/09/17إقليم: تاوناتم/م  الرصمةإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 14 06/09/17قشور غزلن 15527Bمزدوجاغوازي

506/09/17إقليم: تاوناتم/م  أسملإقليم: تاوناتم/م  القــلعة 14 06/09/17الزرق يسرى 15709Zمزدوجبوهودة
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606/09/17إقليم: تاوناتم/م  الزريزرإقليم: تاوناتم/م ا خللفة 14 06/09/17إلتحاق بالزوجلغزاونة فتيحة 15720Lمزدوجالزريزر

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  كلزإقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفي 14 06/09/17جمال طنجي 15531Fمزدوجكلز

806/09/17إقليم: تاوناتم/م  الدبيشاتإقليم: تاوناتالمدرسة الجماعاتية الودكة 14 06/09/17لوبنى النايلي 15519Tمزدوجاغوازي

705/10/17إقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفيإقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودة 14 05/10/17هلل اليوسفي 15606Mمزدوجسيدي المخفي

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  القليعإقليم: تاوناتم/م الوحدة 14 06/09/17أسماء الصرغيني 15590Vمزدوجودكة

306/09/17إقليم: تاوناتالمدرسة الجماعاتية الودكةإقليم: تاوناتم/م  المكمل 14 06/09/17الزيتوني يونس 26055Vمزدوجودكة

306/09/17إقليم: تاوناتم/م  عين الكدحإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 13 06/09/17م الهللي 15897Dمزدوجعين لكداح

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  الملعبإقليم: تاوناتم/م  أوزاي 13 06/09/17شريفة لغلوغة 15776Xمزدوجبني ونجل تافراوت

106/09/17إقليم: تاوناتم/م   بلبالةإقليم: تاوناتم/م  كيسان 13 06/09/17نوال كردل 15630Nمزدوجكيسان

606/09/17إقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودةإقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتى 13 06/09/17الكعيوش لمياء 15719Kمزدوجبوهودة

406/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتىإقليم: تاوناتم/م  غانس 13 06/09/17محمود أسمار 15855Hمزدوجعين عائشة

906/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد حساينإقليم: تاوناتم/م  بني بوزولت 13 06/09/17سناء العزابي 15706

W

مزدوجبوهودة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م   بلبالةإقليم: تاوناتم/م  كيسان 13 06/09/17م الوردي 15630Nمزدوجكيسان

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  الشقوبيينإقليم: تاوناتم/م  السمونيين 13 06/09/17إلتحاق بالزوجةكمال المنكاد 15470Pمزدوجبني سنوس

906/09/17إقليم: تاوناتم/م  لكدةإقليم: تاوناتم/م  عدالة 13 06/09/17خالد التاغزوتي 15849Bمزدوجعين معطوف

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  عين معطوفإقليم: تاوناتم/م  عدالة 13 06/09/17أحمد بن احدش 15843Vمزدوجعين معطوف

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعديإقليم: تاوناتم/م  عمارات 13 06/09/17يوسف الزغديدي 15497Uمزدوجامكانسة

506/09/17إقليم: تاوناتم/م  بني قـرةإقليم: تاوناتم/م  بني  سلمان 12 نعمهجر السعيدي 06/09/17 15695Jمزدوجبوعادل
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106/09/17إقليم: تاوناتم/م  البطيميةإقليم: تاوناتم/م  الجبابرة 12 06/09/17طارق الفلولي 15429Vمزدوجاجبابرة

906/09/17إقليم: تاوناتم/م  المفاتيحإقليم: تاوناتم/م أولد الحاج م 12 06/09/17سارة بسمان 15813Mمزدوجواد الجمعة

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  القــلعةإقليم: تاوناتم/م  تمـدغاص 12 06/09/17اسية الغازي 15681Uمزدوجبني وليد

306/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد المهـديإقليم: تاوناتم/م  عين مناخر 12 06/09/17خديجة الفراصني 15824Zمزدوجرأس الواد

606/09/17إقليم: تاوناتم/م  باب كراوةإقليم: تاوناتم/م  مساسة 12 06/09/17سهام لبحيح 15840Sمزدوجسيدي ام بن لحسن

106/09/17إقليم: تاوناتم/م ابن الهيتمإقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمان 12 06/09/17كمال الهيلول 15782Dمزدوجفناسة باب الحيط

306/09/17إقليم: تاوناتالمدرسة الجماعاتية الودكةإقليم: تاوناتم/م  المكمل 12 06/09/17م طاوطاو 26055Vمزدوجودكة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  أولد صالحإقليم: تاوناتم/م  الدكان 12 06/09/17سعيد الحيطي 15603Jمزدوجسيدي يحيى بني زروال

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  القــلعةإقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودة 12 06/09/17عبد القادر كفحالي 15681Uمزدوجبني وليد

806/09/17إقليم: تاوناتم/م  عين لقرعإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 12 06/09/17رشيد العبيزة 15867

W

مزدوجعين عائشة

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  البطيميةإقليم: تاوناتم/م  الجبابرة 12 06/09/17رشيد هندي 15429Vمزدوجاجبابرة

306/09/17إقليم: تاوناتم/م  بني  سلمانإقليم: تاوناتم/م  عين مديونة 12 نعموئام العرقوبي 06/09/17 15669Fمزدوجعين مديونة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  أسملإقليم: تاوناتم/م  القــلعة 12 06/09/17الشليح  فاطمة 15709Zمزدوجبوهودة

906/09/17إقليم: تاوناتم/م  تاونات القشورإقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفي 12 06/09/17م الجبلي 15730Xمزدوجاخللفة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  أولد صالحإقليم: تاوناتم/م أغرود 12 06/09/17عبد ا الحسوني 15603Jمزدوجسيدي يحيى بني زروال

102/09/14إقليم: تاوناتم/م  عبد المومن الموحديإقليم: تاوناتم/م  البسابسة 11 04/09/18إلتحاق بالزوجةمخاص  نية 15809Hمزدوجواد الجمعة

304/09/18إقليم: مولي يعقوبالزياينة المركزإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 11 04/09/18إلتحاق بالزوجةحفيظ بوتهليل 02182

W

مزدوجلعجاجرة

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  عين مديونةإقليم: تاوناتم/م المختار السوسي 11 04/09/18إلتحاق بالزوججبار فوزية 15666Cمزدوجعين مديونة
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716/09/97إقليم: القنيطرةحي السلم 2إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدة 10 13/09/18إلتحاق بالزوجليلى الدريسي 10864H)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

804/09/18إقليم: مولي يعقوبعين بومرشد المركزإقليم: تاوناتم/م  مساسة 9 04/09/18إلتحاق بالزوجخديجة النصاري 02042Uمزدوجعين قنصرة

804/09/18إقليم: مولي يعقوبالزياينة المركزإقليم: تاوناتم/م  مساسة 9 04/09/18إلتحاق بالزوجالشيماء الهادف 02182

W

مزدوجلعجاجرة

1004/09/18إقليم: مولي يعقوبمدرسة الزليليكإقليم: تاوناتم/م  الحركاويين 8 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم بوشبتي 02165Cمزدوجعين الشقف

604/09/18إقليم: تاوناتم/م  الحدادةإقليم: تاوناتم/م  عين قشير 8 04/09/18إلتحاق بالزوجأسماء الطودي 15723Pمزدوجالزريزر

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: تاوناتم/م  باب الزريبة

داود

704/09/18إقليم: تاونات 8 04/09/18إلتحاق بالزوجيوسرى دكارة 26054Uمزدوجأولد داود

204/09/18إقليم: صفروم/م ازكان-المركزإقليم: تاوناتم/م اولد عنيزة 8 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء لشقر 02325Bمزدوجأهل سيدي لحسن

504/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد احمدإقليم: تاوناتم/م  السمونيين 8 04/09/18إلتحاق بالزوجرحمة حميمد 15476

W

مزدوجبني سنوس

304/09/18إقليم: صفروم/م ازرع-المركزإقليم: تاوناتم/م  بوعرام 8 04/09/18إلتحاق بالزوجةميمون حركاتي 02320

W

مزدوجأهل سيدي لحسن

404/09/18إقليم: مولي يعقوباولد اهلل المركزإقليم: تاوناتم/م  هوارة 8 04/09/18إلتحاق بالزوجالهوشي صفاء 02121Eمزدوجسبع رواضي

104/09/18إقليم: مولي يعقوباولد اهلل المركزإقليم: تاوناتم/م  مساسة 8 04/09/18إلتحاق بالزوجنصيرة دراوي 02121Eمزدوجسبع رواضي

404/09/18إقليم: مولي يعقوبمسدورة المركزإقليم: تاوناتم/م  العنصر 8 04/09/18إلتحاق بالزوجفراح سرحان 02035Lمزدوجعين قنصرة

502/09/15إقليم: تاوناتم/م  عين لقرعإقليم: تاوناتم/م  طارق بن زياد 7 04/09/18خالد عصفوري 15867

W

مزدوجعين عائشة

102/09/15إقليم: تاوناتم/م  عين لقرعإقليم: تاوناتم/م  بوكنالة 7 04/09/18توفيق ابريغل 15867

W

مزدوجعين عائشة

101/01/17إقليم: تاوناتم/م  بوشماتإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 04/09/18زكرياء عيشوش 15835Lمزدوجسيدي ام بن لحسن

107/09/16إقليم: تاوناتم/م حسان بن تابتإقليم: تاوناتم/م  سيدي علي بن داود 7 04/09/18البقالي علي 15763Hمزدوجتمضيت

302/09/16إقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعديإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 7 04/09/18نوفل جرار 15497Uمزدوجامكانسة

102/09/16إقليم: تاوناتم/م  اولد العسريإقليم: تاوناتم/م  الكعدة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجةهشام امللة 15816Rمزدوجرأس الواد
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102/09/16إقليم: تاوناتم/م  بوشماتإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 7 04/09/18امين اليقين 15835Lمزدوجسيدي ام بن لحسن

404/09/18إقليم: تاوناتم/م  العجاجرةإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 7 04/09/18عبد الحق جموسي 15509Gمزدوجامكانسة

304/09/18إقليم: تاوناتم/م  الميزابإقليم: تاوناتم/م العزيب 7 04/09/18أديبة تواتي 15632Rمزدوجكيسان

404/09/18إقليم: تاوناتم/م  عماراتإقليم: تاوناتم/م زهير بن ابي سلمى 7 04/09/18عبد المالك العوماري 15505Cمزدوجامكانسة

304/09/18إقليم: مولي يعقوبثمرة المركزإقليم: تاوناتم/م  زكاورة 7 04/09/18م  العابدي 02148Jمزدوجسبت لوداية

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  أيشتومإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 04/09/18راشق يوسف 15714Eمزدوجبوهودة

504/09/18إقليم: مولي يعقوبمسدورة المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد عيسى 7 04/09/18إلتحاق بالزوجنجوى بن داود 02035Lمزدوجعين قنصرة

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  عين مناخرإقليم: تاوناتم/م  البسابسة 7 04/09/18المير سومية 15910Tمزدوجمساسة

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  ديــدبــةإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 7 04/09/18مراد لقصيري 15892Yمزدوجعين لكداح

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  الجبابرةإقليم: تاوناتم/م الوحدة 7 04/09/18مصطفى الوردي 15424Pمزدوجاجبابرة

204/09/18إقليم: تاوناتم/م الخيايطةإقليم: تاوناتم/م  وكااسات 7 04/09/18اليوسفي  عبيدة 15886Sمزدوجبوعروس

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  الولجةإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 7 04/09/18فاطمة الزهراء ختام 15447Pمزدوجلولجة

704/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهرإقليم: تاوناتم/م الوحدة 7 04/09/18حمزة الجملي 15455Yمزدوجلولجة

1004/09/18إقليم: تاوناتم/م  العجاجرةإقليم: تاوناتم/م  أوزاي 7 04/09/18الحسن بنيشو 15509Gمزدوجامكانسة

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبانإقليم: تاوناتم/م  النـقــلة 7 04/09/18عبد الواحد الريفي 15919Cمزدوجاوطا بوعبان

604/09/18إقليم: تاوناتم/م  عين مناخرإقليم: تاوناتم/م  مساسة 7 04/09/18جلل بونوار 15910Tمزدوجمساسة

304/09/18إقليم: تاوناتم/م  أيشتومإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 7 04/09/18نورالدين الدريوش 15714Eمزدوجبوهودة

204/09/18إقليم: تاوناتم/م حسان بن تابتإقليم: تاوناتم/م  عين زمزم 7 04/09/18هند زعبك 15763Hمزدوجتمضيت
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1004/09/18إقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبانإقليم: تاوناتم/م بني مطرف 7 04/09/18سعاد بوجيدة 15919Cمزدوجاوطا بوعبان

704/09/18إقليم: إفرانم م أكدال المركزيةإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 7 04/09/18حمزة ألبوج 10756Rمزدوجواد إفران

704/09/18إقليم: تاوناتم/م  اثنين تبودةإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 7 04/09/18فادية  الحمداني 15639Yمزدوجتابودة

604/09/18إقليم: تاوناتم/م  بوشماتإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 7 04/09/18ناهيض سكينة 15835Lمزدوجسيدي ام بن لحسن

104/09/18إقليم: تاوناتم/م اولد عنيزةإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 04/09/18وديع ابريك 15421Lمزدوجبوشابل

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  القريشيينإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 7 04/09/18خديجة المكودي 15435Bمزدوجسيدي العابد

104/09/18إقليم: مولي يعقوببياضة المركزإقليم: تاوناتم/م  المكمل 7 04/09/18فؤاد الكيحل 02146Gمزدوجسبت لوداية

404/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد المهـديإقليم: تاوناتم/م زهير بن ابي سلمى 7 04/09/18محسن اشطيبة 15824Zمزدوجرأس الواد

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  عين لقرعإقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودة 7 04/09/18عبد الرحيم المبارك 15867

W

مزدوجعين عائشة

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  عين مناخرإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 7 04/09/18أوسامة الجناتي ادريسي 15910Tمزدوجمساسة

704/09/18إقليم: تاوناتم/م  الرصمةإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 7 04/09/18الحقوني عبد النور 15527Bمزدوجاغوازي

604/09/18إقليم: تاوناتم/م  تمـدغاصإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 7 04/09/18ابراهيم امشيش 15688Bمزدوجبني وليد

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  مساسةإقليم: تاوناتم/م  البسابسة 7 04/09/18القرع إيمان 15914Xمزدوجمساسة

404/09/18إقليم: تاوناتم/م اولد جموحإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 04/09/18م الزرهني 15872Bمزدوجأولد داود

804/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهرإقليم: تاوناتم/م  باب الزريبة 7 04/09/18هجر كرجة 15455Yمزدوجلولجة

1004/09/18إقليم: تاوناتم/م عين مرشوشإقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودة 7 04/09/18سكينة أوكدو 15889Vمزدوجبوعروس

904/09/18إقليم: تاوناتم/م  السمونيينإقليم: تاوناتم/م  الرصمة 7 04/09/18حليمة اعنان 15419Jمزدوجبوشابل

304/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد عليإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 04/09/18نعيمة بوفلس 15881Lمزدوجبوعروس
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904/09/18إقليم: تاوناتم/م  الصيابـرةإقليم: تاوناتم/م  الرصمة 7 04/09/18دنيا يسف 15466Kمزدوجمولي عبد الكريم

704/09/18إقليم: تاوناتم/م  ديــدبــةإقليم: تاوناتم/م  فاطمة الفهرية 7 04/09/18أسامة بوكلفان 15892Yمزدوجعين لكداح

504/09/18إقليم: تاوناتم/م  الملعبإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 7 04/09/18زهور اسليمان 15776Xمزدوجبني ونجل تافراوت

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد المهـديإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 04/09/18لحسن استيتو 15824Zمزدوجرأس الواد

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  بني بربرإقليم: تاوناتم/م عبد الوارث العثماني 7 04/09/18عبد الحاكم اسنوسي 15717Hمزدوجبوهودة

104/09/18إقليم: تاوناتم/م   بلبالةإقليم: تاوناتم/م شهريرة البتدائية 7 04/09/18مويجب توفيق 15630Nمزدوجكيسان

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  القريشيينإقليم: تاوناتم/م  المكمل 7 04/09/18عيادش يوسف 15435Bمزدوجسيدي العابد

104/09/18إقليم: تاوناتم/م اولد جموحإقليم: تاوناتم/م الشوقر 7 04/09/18إلتحاق بالزوجأمال الودغيري 15872Bمزدوجأولد داود

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد المهـديإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 04/09/18اسماعيل المومني 15824Zمزدوجرأس الواد

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  بوشماتإقليم: تاوناتم/م  البابة 7 04/09/18يونس أسويس 15835Lمزدوجسيدي ام بن لحسن

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد عليإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 7 04/09/18صفيا الوردي 15881Lمزدوجبوعروس

404/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد عليإقليم: تاوناتم/م  عين قشير 7 04/09/18زكرياء  لشقر 15881Lمزدوجبوعروس

404/09/18إقليم: تاوناتم/م  أيشتومإقليم: تاوناتم/م  الملعب 7 04/09/18عفاف هربيل 15714Eمزدوجبوهودة

504/09/18إقليم: تاوناتم/م  القريشيينإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 04/09/18زكرياء بوزياني 15435Bمزدوجسيدي العابد

804/09/18إقليم: بولمانانجيل ايت لحسنإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 7 04/09/18بديعة منصور 07891Bمزدوجانجيل

604/09/18إقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبانإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 7 04/09/18صبري اكرام 15919Cمزدوجاوطا بوعبان

904/09/18إقليم: تاوناتم/م  هوارةإقليم: تاوناتم/م  العنصر 7 04/09/18م أمين زغود 15444Lمزدوجسيدي العابد

504/09/18إقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبانإقليم: تاوناتم/م اولد عنيزة 7 04/09/18أمال اليوبي 15919Cمزدوجاوطا بوعبان
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604/09/18إقليم: تاوناتم/م  البريديةإقليم: تاوناتم/م  الميزاب 7 04/09/18الغلم ماجدة 15488Jمزدوجمولي بوشتى

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  بني بربرإقليم: تاوناتم/م  الملعب 7 04/09/18احمد أمطيش 15717Hمزدوجبوهودة

504/09/18إقليم: مولي يعقوبالشبابات المركزإقليم: تاوناتم/م  لكدة 7 04/09/18كوثر جيلو 02208Zمزدوجأولد ميمون

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد المهـديإقليم: تاوناتم/م  البابة 7 04/09/18م الغريب 15824Zمزدوجرأس الواد

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  العجاجرةإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 04/09/18ياسر بودي 15509Gمزدوجامكانسة

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  الملعبإقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالب 7 04/09/18فؤاد اهرام 15776Xمزدوجبني ونجل تافراوت

304/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد عليإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 7 04/09/18باخا أسامة 15881Lمزدوجبوعروس

204/09/18إقليم: تاوناتم/م   بلبالةإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 04/09/18المفضل مشطي 15630Nمزدوجكيسان

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  مساسةإقليم: تاوناتم/م اولد جموح 7 04/09/18فروق رضوان 15914Xمزدوجمساسة

604/09/18إقليم: مولي يعقوببنطلحة المركزإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 04/09/18سفيان صيباري 02144Eمزدوجسبت لوداية

204/09/18إقليم: مولي يعقوبثمرة المركزإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 04/09/18عبد العزيز كباب 02148Jمزدوجسبت لوداية

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  وكااساتإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 7 04/09/18هشام بركام 15548Zمزدوجكلز

604/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد عليإقليم: تاوناتم/م  لكدة 7 04/09/18زينب متوكل 15881Lمزدوجبوعروس

504/09/18إقليم: مولي يعقوبثمرة المركزإقليم: تاوناتم/م  العنصر 7 04/09/18سعيد ممادي 02148Jمزدوجسبت لوداية

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  السمونيينإقليم: تاوناتم/م  العنصر 7 04/09/18سعيد نظيف 15419Jمزدوجبوشابل

804/09/18إقليم: تاوناتم/م  بوشماتإقليم: تاوناتم/م العزيب 7 04/09/18سكينة بوشويهات 15835Lمزدوجسيدي ام بن لحسن

804/09/18إقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودةإقليم: تاوناتم/م  سيدي علي بن داود 7 04/09/18اشنيول م 15719Kمزدوجبوهودة

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  الجبابرةإقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالب 7 04/09/18عثمان الجبوري 15424Pمزدوجاجبابرة
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404/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد عليإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 7 04/09/18جميلة الصباحي 15881Lمزدوجبوعروس

304/09/18إقليم: تاوناتم/م  الولجةإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 7 04/09/18الحاكم رشيد 15447Pمزدوجلولجة

404/09/18إقليم: تاوناتم/م  مساسةإقليم: تاوناتم/م  الملعب 7 04/09/18عبد الحي البورقادي الحسني 15914Xمزدوجمساسة

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  عماراتإقليم: تاوناتم/م  العجاجرة 7 04/09/18خولة الغيدوني 15505Cمزدوجامكانسة

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  الرصمةإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 7 04/09/18التهامي الربولي 15527Bمزدوجاغوازي

704/09/18إقليم: تاوناتالمدرسة الجماعاتية الودكةإقليم: تاوناتم/م  تزران 7 04/09/18عتيقة الحجاجي 26055Vمزدوجودكة

804/09/18إقليم: تاوناتم/م الخيايطةإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 7 04/09/18بريش ياسين 15886Sمزدوجبوعروس

404/09/18إقليم: تاوناتم/م  أيشتومإقليم: تاوناتم/م المهدي بن تومرت 7 04/09/18غزلن فرجلي 15714Eمزدوجبوهودة

204/09/18إقليم: تاوناتم/م أغرودإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 04/09/18ربيع البصري 15604Kمزدوجسيدي يحيى بني زروال

504/09/18إقليم: صفروم/م ازكان-المركزإقليم: تاوناتم/م  الوردزاغ 7 04/09/18إلتحاق بالزوجالدماني ابتسام 02325Bمزدوجأهل سيدي لحسن

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  البابةإقليم: تاوناتم/م  زكاورة 7 04/09/18عبد الخالق   الوردي 15648Hمزدوجتابودة

404/09/18إقليم: تاوناتم/م اولد جموحإقليم: تاوناتم/م  سيدي علي بن داود 7 04/09/18الغفوض عمر 15872Bمزدوجأولد داود

204/09/18إقليم: تاوناتم /م الخلطإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 04/09/18عزيز التجاني 15515Nمزدوجاغوازي

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  تاونات القشورإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 04/09/18عبد العالي الصيودي 15730Xمزدوجاخللفة

704/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد المهـديإقليم: تاوناتم/م  فاطمة الفهرية 7 04/09/18فؤاد أعوين 15824Zمزدوجرأس الواد

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمانإقليم: تاوناتم/م عمر بن الخطاب 7 04/09/18الجربوع عبد العزيز 15772Tمزدوجبني ونجل تافراوت

1104/09/18إقليم: مولي يعقوبالقدادرة المركزإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 7 04/09/18سارة المطيع 02200Rمزدوجسيدي داود

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  الكعدة الحمراءإقليم: تاوناتم/م  باب الزريبة 7 04/09/18الصافي رشيد 15460Dمزدوجمولي عبد الكريم
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104/09/18إقليم: تاوناتم/م  أولد صالحإقليم: تاوناتم/م  باب الزريبة 7 04/09/18زياني سكينة 15603Jمزدوجسيدي يحيى بني زروال

1004/09/18إقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعديإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 7 04/09/18عبد اللطيف بالعيزي 15497Uمزدوجامكانسة

1104/09/18إقليم: مولي يعقوب ازناتة المركزإقليم: تاوناتم/م الوحدة 7 04/09/18حسن المفيد 02198Nمزدوجسيدي داود

404/09/18إقليم: تاوناتم/م  الولجةإقليم: تاوناتم/م  اثنين تبودة 7 04/09/18ادريس اد بن ادريس 15447Pمزدوجلولجة

204/09/18إقليم: تاوناتم/م المهدي بن تومرتإقليم: تاوناتم/م  فاطمة الفهرية 7 04/09/18عيماد لشقر 15753Xمزدوجتمضيت

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  عماراتإقليم: تاوناتم/م  العجاجرة 7 04/09/18سعيدة احدادوش 15505Cمزدوجامكانسة

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفيإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 04/09/18عماد برواكة 15606Mمزدوجسيدي المخفي

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  زواوة السفـلىإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 04/09/18سليمان التومي 15787Jمزدوجفناسة باب الحيط

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  عماراتإقليم: تاوناتم/م  العجاجرة 7 04/09/18مليكة الرايس 15505Cمزدوجامكانسة

304/09/18إقليم: تاوناتم/م  البطيميةإقليم: تاوناتم/م  النـقــلة 7 04/09/18عبد الحق زعفور 15429Vمزدوجاجبابرة

304/09/18إقليم: تاوناتم/م  البريديةإقليم: تاوناتم/م عبد الوارث العثماني 7 04/09/18سفيان المعايشي 15488Jمزدوجمولي بوشتى

404/09/18إقليم: تاوناتم/م  أسملإقليم: تاوناتم/م زهير بن ابي سلمى 7 04/09/18م إدريسي البوزيدي 15709Zمزدوجبوهودة

804/09/18إقليم: مولي يعقوباولد بوزيان المركزإقليم: تاوناتم/م عمر بن الخطاب 7 04/09/18م   المخنتر 02211Cمزدوجأولد ميمون

604/09/18إقليم: تاوناتم/م عين مرشوشإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 7 04/09/18الديناري حنان 15889Vمزدوجبوعروس

104/09/18إقليم: تاوناتم/م عين مرشوشإقليم: تاوناتم/م الخيايطة 7 04/09/18م تمري 15889Vمزدوجبوعروس

104/09/18إقليم: تاوناتم/م عين مرشوشإقليم: تاوناتم/م عمر بن الخطاب 7 04/09/18يونس اتخالد 15889Vمزدوجبوعروس

304/09/18إقليم: تازةالبرارحة المركزإقليم: تاوناتم/م عمر بن الخطاب 7 04/09/18جمال  دعيلة 16480Mمزدوجبرارحة

904/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد عيسىإقليم: تاوناتم/م عمر بن الخطاب 7 04/09/18رضى الريحاني 15876Fمزدوجأولد داود
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104/09/18إقليم: تاوناتمدرسة الداخلةإقليم: تاوناتم/م  لكدة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجفريشي شيماء 18898R)مزدوجتيسة )البلدية

404/09/18إقليم: تاوناتم/م  بوشماتإقليم: تاوناتم/م  البابة 7 04/09/18محسن الجداوي 15835Lمزدوجسيدي ام بن لحسن

304/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد عيسىإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 04/09/18م معطلوي 15876Fمزدوجأولد داود

104/09/18إقليم: مولي يعقوبالشبانات المركزإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 04/09/18يوسف يحياوي 02153Pمزدوجسبت لوداية

904/09/18إقليم: تاوناتم/م  عين معطوفإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 7 04/09/18مصطفى شلخة 15843Vمزدوجعين معطوف

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  الجبابرةإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 04/09/18ياسين لحجوجي 15424Pمزدوجاجبابرة

104/09/18إقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودةإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 7 04/09/18طه البويسفي 15719Kمزدوجبوهودة

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  القريشيينإقليم: تاوناتم/م  عين زمزم 7 04/09/18هند صابر 15435Bمزدوجسيدي العابد

1204/09/18إقليم: مولي يعقوبثمرة المركزإقليم: تاوناتم/م  اثنين تبودة 7 04/09/18حبيبة سرحان 02148Jمزدوجسبت لوداية

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  عماراتإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 7 04/09/18م امريساني 15505Cمزدوجامكانسة

804/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد عيسىإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 04/09/18المهدي زهري 15876Fمزدوجأولد داود

304/09/18إقليم: تاوناتم/م  تمـدغاصإقليم: تاوناتم/م الوحدة 7 04/09/18عز الدين مطار 15688Bمزدوجبني وليد

1004/09/18إقليم: تاوناتم/م  باب كراوةإقليم: تاوناتم/م بني مطرف 7 04/09/18ادريس الكراري 15840Sمزدوجسيدي ام بن لحسن

1004/09/18عمالة: مكناساعرب الصباحإقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمان 7 04/09/18إلتحاق بالزوجلبنة الصامري 03910Zمزدوجمهاية

404/09/18إقليم: تاوناتم/م  عدالةإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 7 04/09/18عمر البوكيلي 15844

W

مزدوجعين معطوف

1204/09/18إقليم: مولي يعقوبالشبانات المركزإقليم: تاوناتم/م عبد السلم الراضي 7 04/09/18عبد المنعم الزعر 02153Pمزدوجسبت لوداية

704/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوانإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 04/09/18يونس موسى فارس 15501Yمزدوجامكانسة

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  العجاجرةإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 04/09/18ايوب الحياني 15509Gمزدوجامكانسة
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1104/09/18إقليم: مولي يعقوبالشبابات المركزإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 7 04/09/18بورقادي ادريسي هاجر 02208Zمزدوجأولد ميمون

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  القــلعةإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 04/09/18منير القرمودي 15681Uمزدوجبني وليد

404/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد المهـديإقليم: تاوناتم/م شهريرة البتدائية 7 04/09/18نجيم سفيان 15824Zمزدوجرأس الواد

104/09/18إقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودةإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 04/09/18أمين الصلحي 15719Kمزدوجبوهودة

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  عماراتإقليم: تاوناتم/م المهدي بن تومرت 7 04/09/18شمس الضحى العموري 15505Cمزدوجامكانسة

404/09/18إقليم: تاوناتم/م  عين مناخرإقليم: تاوناتم/م  اولد علي 7 04/09/18م الحيرش 15910Tمزدوجمساسة

1204/09/18إقليم: مولي يعقوبالقدادرة المركزإقليم: تاوناتم/م الوحدة 7 04/09/18انس اربيعي 02200Rمزدوجسيدي داود

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد المهـديإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 04/09/18المهدي الشهبي 15824Zمزدوجرأس الواد

304/09/18إقليم: تاوناتم/م  الولجةإقليم: تاوناتم/م الوحدة 7 04/09/18عبد الحفيظ العمراني 15447Pمزدوجلولجة

304/09/18إقليم: تاوناتم/م  عماراتإقليم: تاوناتم/م  فاطمة الفهرية 7 04/09/18يوسف خاخي 15505Cمزدوجامكانسة

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفيإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 7 04/09/18خديجة المرابط 15606Mمزدوجسيدي المخفي

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  العجاجرةإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 04/09/18معاذ خربوش 15509Gمزدوجامكانسة

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  العنصرإقليم: تاوناتم/م  الجبابرة 7 04/09/18ابتسام البورقادي 15433Zمزدوجاجبابرة

304/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد عيسىإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 7 04/09/18جلل الكيطى 15876Fمزدوجأولد داود

704/09/18إقليم: تاوناتم/م  عماراتإقليم: تاوناتم/م  الجبابرة 7 04/09/18فاطمة الزهراء العماري 15505Cمزدوجامكانسة

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  عين مناخرإقليم: تاوناتم/م  العنصر 7 04/09/18رشيد وليوي 15910Tمزدوجمساسة

704/09/18إقليم: تاوناتم/م عين مرشوشإقليم: تاوناتم/م  أوزاي 7 04/09/18عمر المحجوبي 15889Vمزدوجبوعروس

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسمإقليم: تاوناتم/م  تمـدغاص 7 04/09/18عبد السلم صبري 15619Bمزدوجتمزكانة
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604/09/18إقليم: تاوناتم/م  باب كراوةإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 04/09/18م علي رشاشي 15840Sمزدوجسيدي ام بن لحسن

104/09/18إقليم: تاوناتفج النادرإقليم: تاوناتم/م  الجبابرة 7 04/09/18مليكة بهطاط 15414Dمزدوجبوشابل

104/09/18إقليم: صفروم/م تازوطة-المركزإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 7 04/09/18إلتحاق بالزوجعواطف العللي 02307Gمزدوجتازوطة

304/09/18إقليم: مولي يعقوبقنطرة سبو المركزإقليم: تاوناتم/م أولد الحاج م 7 04/09/18زبنب خداوي 02195Kمزدوجسيدي داود

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  أزورإقليم: تاوناتم/م  الميزاب 7 04/09/18الزعيم فدوى 15485Fمزدوجمولي بوشتى

304/09/18إقليم: تاوناتم/م  الجبابرةإقليم: تاوناتم/م  زكاورة 7 04/09/18عبد النور   الخلفي 15424Pمزدوجاجبابرة

904/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد المهـديإقليم: تاوناتم/م  العنصر 7 04/09/18رشييد المرواني 15824Zمزدوجرأس الواد

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  اثنين تبودةإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 7 04/09/18عثمان الشريطي 15639Yمزدوجتابودة

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  سيدي علي بن داودإقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالب 7 04/09/18ماجدة املح 15757Bمزدوجتمضيت

504/09/18إقليم: تاوناتم/م  الكرانـــةإقليم: تاوناتم/م  السمونيين 7 04/09/18م العلمي 15894Aمزدوجعين لكداح

504/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد سليمانإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 7 04/09/18أمينة دليل 15454Xمزدوجلولجة

1004/09/18إقليم: تاوناتم/م الخيايطةإقليم: تاوناتم/م اولد جموح 7 04/09/18أحمد حلوي 15886Sمزدوجبوعروس

1104/09/18إقليم: مولي يعقوبثمرة المركزإقليم: تاوناتم/م  المكمل 7 04/09/18الزهراوي عادل 02148Jمزدوجسبت لوداية

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  زواوة السفـلىإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 7 04/09/18الجموسي عبد ا 15787Jمزدوجفناسة باب الحيط

104/09/18إقليم: تاوناتم /م الخلطإقليم: تاوناتم/م  العنصر 7 04/09/18سعيد العزيبي 15515Nمزدوجاغوازي

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  الدكانإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 04/09/18يوسف الحشادي 15597Cمزدوجسيدي يحيى بني زروال

104/09/18إقليم: تاوناتم/م أغرودإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 04/09/18عبد الواحد مامون 15604Kمزدوجسيدي يحيى بني زروال

404/09/18إقليم: تاوناتم/م  عين قشيرإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 04/09/18خالد رحمون 15554Fمزدوجاورتزاغ
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604/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوانإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 7 04/09/18الياس الحمايدي 15501Yمزدوجامكانسة

1004/09/18إقليم: تاوناتم /م الخلطإقليم: تاوناتم/م  العنصر 7 04/09/18أيوب المعقول 15515Nمزدوجاغوازي

304/09/18إقليم: تاوناتم/م  عماراتإقليم: تاوناتم/م أولد الحاج م 7 04/09/18جميلة البوبكري 15505Cمزدوجامكانسة

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  كيسانإقليم: تاوناتم/م  الميزاب 7 04/09/18لشهب زينب 15626Jمزدوجكيسان

304/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوانإقليم: تاوناتم/م  الرصمة 7 04/09/18حنان الجعيطي 15501Yمزدوجامكانسة

704/09/18إقليم: تاوناتم/م  بني بربرإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 7 04/09/18شيماء المخلوفي 15717Hمزدوجبوهودة

304/09/18إقليم: تاوناتم/م  بوعرامإقليم: تاوناتم/م زهير بن ابي سلمى 7 04/09/18الشريكي جابر 15920Dمزدوجاوطا بوعبان

904/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد عيسىإقليم: تاوناتم/م  تزران 7 04/09/18اكرام الحجاجي 15876Fمزدوجأولد داود

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  أيشتومإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 7 04/09/18عادل رفيع 15714Eمزدوجبوهودة

904/09/18إقليم: تاوناتم/م  عماراتإقليم: تاوناتم/م الوحدة 7 04/09/18م صلح 15505Cمزدوجامكانسة

404/09/18إقليم: مولي يعقوب ازناتة المركزإقليم: تاوناتم/م شهريرة البتدائية 7 04/09/18م السكمامي 02198Nمزدوجسيدي داود

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  بني امإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 04/09/18أسامة القصري 15536Lمزدوجكلز

1004/09/18إقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبانإقليم: تاوناتم/م اولد جموح 7 04/09/18فاطمة الزهراء فاطمي الغازي 15919Cمزدوجاوطا بوعبان

304/09/18إقليم: تاوناتم/م  ديــدبــةإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 7 04/09/18برطال خديجة 15892Yمزدوجعين لكداح

104/09/18إقليم: تاوناتم/م حسان بن تابتإقليم: تاوناتم/م  سيدي علي بن داود 7 04/09/18البروضي ياسين 15763Hمزدوجتمضيت

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  أزورإقليم: تاوناتم/م  البريدية 7 04/09/18حنان الهند 15485Fمزدوجمولي بوشتى

804/09/18إقليم: تاوناتم/م  عين مناخرإقليم: تاوناتم/م  سيدي علي بن داود 7 04/09/18البهلولي يسمينة 15910Tمزدوجمساسة

804/09/18إقليم: تاوناتم/م  تاونات القشورإقليم: تاوناتم/م  بني ام 7 04/09/18 طارق استيتي 15730Xمزدوجاخللفة
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104/09/18إقليم: تاوناتم/م  الجبابرةإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 04/09/18أكرم عطيمة 15424Pمزدوجاجبابرة

504/09/18إقليم: تاوناتم/م  الولجةإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 7 04/09/18عبد الله المغاري 15447Pمزدوجلولجة

804/09/18إقليم: تاوناتم/م  القــلعةإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 04/09/18رشيد العمراني 15681Uمزدوجبني وليد

1004/09/18إقليم: تاوناتم/م اولد جموحإقليم: تاوناتم/م عمر بن الخطاب 7 04/09/18جمال الشنتوفي 15872Bمزدوجأولد داود

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  القــلعةإقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالب 7 04/09/18علي السليماني 15681Uمزدوجبني وليد

404/09/18إقليم: تاوناتم/م  باب كراوةإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 04/09/18إمان السايح 15840Sمزدوجسيدي ام بن لحسن

504/09/18إقليم: تاوناتم/م  الكرانـــةإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 04/09/18عبد الكريم البخاري 15894Aمزدوجعين لكداح

804/09/18إقليم: تاوناتم/م  الجبابرةإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 7 04/09/18البرق نورالدين 15424Pمزدوجاجبابرة

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  عين لقرعإقليم: تاوناتم/م  عين زمزم 7 04/09/18كريمة الزوين 15867

W

مزدوجعين عائشة

904/09/18إقليم: تاوناتم/م  الولجةإقليم: تاوناتم/م  وكااسات 7 04/09/18سهام كروم 15447Pمزدوجلولجة

م م زاوية واد إفران إقليم: تاوناتم/م أغرود

المركزية

204/09/18إقليم: إفران 7 04/09/18خديجة وبيهي 10745Dمزدوجواد إفران

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانتإقليم: تاوناتم/م الوحدة 7 04/09/18م الشدادي 15652Mمزدوجتافرانت

104/09/18إقليم: إفرانم م أكدال المركزيةإقليم: تاوناتم/م  النـقــلة 7 04/09/18شكري ارشكيك 10756Rمزدوجواد إفران

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  البابةإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 04/09/18كمال عصفوري 15648Hمزدوجتابودة

604/09/18إقليم: تاوناتم/م  مساسةإقليم: تاوناتم/م  النـقــلة 7 04/09/18م الراشدي 15914Xمزدوجمساسة

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد المهـديإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 04/09/18م الكناش 15824Zمزدوجرأس الواد

104/09/18إقليم: تازةتمورغوت المركزإقليم: تاوناتم/م  العنصر 7 04/09/18ادريس مقران 16371Uمزدوجمغراوة

104/09/18إقليم: تازةبورد المركزإقليم: تاوناتم/م حسان بن تابت 7 04/09/18سوفيان اجراي 16143

W

مزدوجبورد
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304/09/18إقليم: تاوناتم/م  بني امإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 04/09/18خالد مصطفى 15536Lمزدوجكلز

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمانإقليم: تاوناتم/م العزيب 7 04/09/18رجاء الريط 15772Tمزدوجبني ونجل تافراوت

404/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد عيسىإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 04/09/18أحمد هادي 15876Fمزدوجأولد داود

104/09/18إقليم: تاوناتفج النادرإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 7 04/09/18بهيجة المفرج 15414Dمزدوجبوشابل

704/09/18إقليم: تاوناتم/م  عدالةإقليم: تاوناتم/م عمر بن الخطاب 7 04/09/18رشيد  المكوار 15844

W

مزدوجعين معطوف

804/09/18إقليم: تاوناتم/م  بني بربرإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 04/09/18سمية السميحي 15717Hمزدوجبوهودة

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمانإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 7 04/09/18فيروز بونو 15772Tمزدوجبني ونجل تافراوت

504/09/18إقليم: تاوناتم/م اولد جموحإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 04/09/18رشيد الفيللي العمري 15872Bمزدوجأولد داود

704/09/18إقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفيإقليم: تاوناتم/م  العنصر 7 04/09/18كريم بوكلطة 15606Mمزدوجسيدي المخفي

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  أيشتومإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 7 04/09/18سمية مساوي 15714Eمزدوجبوهودة

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  الولجةإقليم: تاوناتم/م الوحدة 7 04/09/18احمد ياسين البعيوي 15447Pمزدوجلولجة

604/09/18إقليم: تاوناتم/م  عين مناخرإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 7 04/09/18شيماء مقدم 15910Tمزدوجمساسة

م م زاوية واد إفران إقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم

المركزية

904/09/18إقليم: إفران 7 04/09/18مصطفى بعدار 10745Dمزدوجواد إفران

504/09/18إقليم: تاوناتم/م  بوشماتإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 7 04/09/18نور الهدى عيشوش 15835Lمزدوجسيدي ام بن لحسن

304/09/18إقليم: تاوناتم/م  عدالةإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 04/09/18بدر الدين الرامي 15844

W

مزدوجعين معطوف

404/09/18إقليم: تاوناتم/م  عين لقرعإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 7 04/09/18ربيع باللعمان 15867

W

مزدوجعين عائشة

404/09/18إقليم: تاوناتم/م  الرصمةإقليم: تاوناتم/م  العنصر 7 04/09/18عمر الصوفي 15527Bمزدوجاغوازي

504/09/18إقليم: تاوناتم/م الخيايطةإقليم: تاوناتم/م  البريدية 7 04/09/18مريم بوعلم 15886Sمزدوجبوعروس
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404/09/18إقليم: تاوناتم/م  عين معطوفإقليم: تاوناتم/م  فاطمة الفهرية 7 04/09/18توفيق المريزق 15843Vمزدوجعين معطوف

204/09/18إقليم: تاوناتم/م بني مطرفإقليم: تاوناتم/م المهدي بن تومرت 7 04/09/18بهية مبتسم 15442Jمزدوجسيدي العابد

604/09/18إقليم: تاوناتم/م  بني بربرإقليم: تاوناتم/م  البابة 7 04/09/18أقاش سمير 15717Hمزدوجبوهودة

804/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد عيسىإقليم: تاوناتم/م  زواوة السفـلى 7 04/09/18إيمان بسام 15876Fمزدوجأولد داود

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  تمـدغاصإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 04/09/18الداودي هشام 15688Bمزدوجبني وليد

304/09/18إقليم: تاوناتم/م  تاونات القشورإقليم: تاوناتم/م  الملعب 7 04/09/18فاطمة الحمامي 15730Xمزدوجاخللفة

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد عليإقليم: تاوناتم/م  عين قشير 7 04/09/18مجيد الدحموني 15881Lمزدوجبوعروس

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد عليإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 7 04/09/18إكرام الطرش 15881Lمزدوجبوعروس

704/09/18إقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفيإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 04/09/18محسن الشرعي 15606Mمزدوجسيدي المخفي

904/09/18إقليم: تاوناتم/م  تاونات القشورإقليم: تاوناتم/م  القليع 7 04/09/18العناقي فردوس 15730Xمزدوجاخللفة

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  زواوة السفـلىإقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالب 7 04/09/18وليد بيطو 15787Jمزدوجفناسة باب الحيط

 مدرسة عمر بن عبد إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدة

العزيز. المرادسة

302/09/09إقليم: سيدي سليمان 6 04/09/18إلتحاق بالزوجبورشاق حسنة 10981Kمزدوجالصفافعة

204/09/18إقليم: تاوناتم/م الشوقرإقليم: تاوناتم/م  البريدية 6 04/09/18وفاء اشبوح 15492Nمزدوجمولي بوشتى

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  البريديةإقليم: تاوناتم/م  العنصر 6 04/09/18الحسين الحمايني 15488Jمزدوجمولي بوشتى

104/09/18إقليم: تاوناتم/م أولد الحاج مإقليم: تاوناتم/م  بوشابل 6 04/09/18الحسوني صارة 15411Aمزدوجبوشابل

204/09/18إقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودةإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 6 04/09/18سناء البطاني 15719Kمزدوجبوهودة

404/09/18إقليم: تاوناتم/م  العجاجرةإقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعدي 6 04/09/18صوفيا الكحل 15509Gمزدوجامكانسة

104/09/18إقليم: تاوناتم/م الزغاريينإقليم: تاوناتم/م الخيايطة 6 04/09/18سامية الدريوش 15575Dمزدوجالرتبة
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104/09/18إقليم: تاوناتفج النادرإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 6 04/09/18هدى صابري 15414Dمزدوجبوشابل

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  الملعبإقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمان 6 04/09/18م الزاوي 15776Xمزدوجبني ونجل تافراوت

116/09/91عمالة: مراكشمدرسة رياض التقدمإقليم: تازةباب جنان المركز 189 16/09/94أقدمية 16 سنةعبد الحي العيدوني 26794Yمزدوجحربيل

316/09/86عمالة: مكناسابن حزمإقليم: تازةالمهدي بن تومرت المركز 171 06/09/00أقدمية 16 سنةافرفار احمد 03794Y)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: الصخيرات  - ابن زيدونإقليم: تازةبني علي المركز

تمارة
102/02/95 167 16/09/97إلتحاق بالزوجزهور بيدادة 23495M)مزدوجالصخيرات )البلدية

416/09/95عمالة: مكناسواد المخازنإقليم: تازةبشيين المركز 167 16/09/99أقدمية 16 سنةم لقرع 03983D)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/95عمالة: فاسالمـــلإقليم: تازةبوزملن المركز 167 16/09/99أقدمية 16 سنةلحسن مشهور 20103A)مزدوجسايس )المقاطعة

316/09/93عمالة: فاسم الكغاطإقليم: تازةعين فندل المركز 163 06/09/01أقدمية 16 سنة الحسين بوعملت 01947R)مزدوجسايس )المقاطعة

116/09/96عمالة: طنجة - أصيلالجاحظإقليم: تازةباب سوق الشجرة المركز 159 16/09/99أقدمية 16 سنةالربيبي رضوان 23227

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

416/09/98إقليم: تازةبني علي المركزإقليم: تازةالشهداء المركز 159 16/09/99أقدمية 16 سنةالهادي زياني 16545Hمزدوجمكناسة الغربية

716/09/96عمالة: فاسالمختار السوسيإقليم: تازةبني فراسن المركز 157 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد ا الزعزاع 18537Y)مزدوجسايس )المقاطعة

116/09/97عمالة: مكناسالمدرسة الجديدةإقليم: تازةأهل بودريس المركز 157 06/09/00أقدمية 16 سنةالطاهيري م 26027P)مزدوجويسلن )البلدية

716/09/97عمالة: فاسالشهيد م بن احمد الحيانيإقليم: تازةاولد عامر المركز 157 06/09/00أقدمية 16 سنةالمختر التوالي 02103K)مزدوجزواغة )المقاطعة

116/09/95عمالة: مراكشمدرسة رياض التقدمإقليم: تازةباب جنان المركز 155 04/09/02أقدمية 16 سنةعفاف الباز 26794Yمزدوجحربيل

116/09/96عمالة: فاسابن سيناإقليم: تازةتفازة المركز 155 06/09/00أقدمية 16 سنةرشيد اليوبي 02102J)مزدوجزواغة )المقاطعة

516/09/97عمالة: مكناسالمدرسة الجديدةإقليم: تازةالجوزات المركز 155 06/09/00أقدمية 16 سنةبوطيب م 26027P)مزدوجويسلن )البلدية

916/09/98إقليم: صفروم/م أيت الطالب -المركزإقليم: تازةبني فراسن المركز 155 03/10/00أقدمية 16 سنةخاليد امزيان 02331Hمزدوجسيدي يوسف بن أحمد

516/09/96إقليم: مولي يعقوبمدرسة بلل بن رباحإقليم: تازةبوحلو المركز 153 16/09/00أقدمية 16 سنةميرة عبد الرحمان 27154Pمزدوجعين الشقف
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916/09/97إقليم: تازةبني علي المركزإقليم: تازةبني افتح المركز 151 16/09/99إلتحاق بالزوجرشيدة زيتونة 16545Hمزدوجمكناسة الغربية

116/09/98عمالة: فاسابن سيناإقليم: تازةأولد بنطيطة المركز 151 16/09/01أقدمية 16 سنةابجيطر طارق 02102J)مزدوجزواغة )المقاطعة

1016/09/98عمالة: مكناسابن عاشرإقليم: تازةبني وردان المركز 151 13/09/01أقدمية 16 سنةحدا زكرياء 03961E المشور الستينية

)البلدية(

مزدوج

مؤسسة م الخامس لنقاد إقليم: تازةالسنابل المركز

الضرير

116/09/97عمالة: فاس 149 16/09/99أقدمية 16 سنةرشيد لعويد 23726N)مزدوجسايس )المقاطعة

206/09/00عمالة: مكناسايت رحو المركزإقليم: تازةخبابة المركز 149 06/09/01أقدمية 16 سنةعادل ليماني 03914Dمزدوجمجاط

506/09/00عمالة: مكناسالمدرسة الجديدةإقليم: تازةالجوزات المركز 149 06/09/01أقدمية 16 سنةخديجة الطيبي 26027P)مزدوجويسلن )البلدية

916/09/99إقليم: تازةكلدمان المركزإقليم: تازةأولد بنطيطة المركز 147 06/09/01أقدمية 16 سنةالشعشوعي عبد الحفيظ 16533Vمزدوجكلدمان

عمالة: الصخيرات  - الفتحإقليم: تازةتفازة المركز

تمارة
116/09/99 147 07/09/01أقدمية 16 سنةم برعود 01355X)مزدوجالصخيرات )البلدية

606/09/01إقليم: الحاجبايت يعزمإقليم: تازةتفازة المركز 143 06/09/02أقدمية 16 سنةقاسم العلم 04191Eمزدوجأيت يعزم

506/09/01إقليم: تازةسيدي بوبكر المركزإقليم: تازةاولد عامر المركز 143 06/09/02أقدمية 16 سنةحميد الخفيف 16619Nمزدوجغياتة الغربية

116/09/97عمالة: فاساولد الطيب السفلىإقليم: تازةمريلو المركز 141 04/09/02أقدمية 16 سنةم الكرطيط 01960Eمزدوجأولد الطيب

904/09/02إقليم: تازةالتعاونية المركزإقليم: تازةإيار أحدود المركز 131 04/09/02أقدمية 16 سنةشكوح غزلن 16579Vمزدوجأولد الشريف

1004/09/02عمالة: فاسالحسين الفيلليإقليم: تازةاولد عامر المركز 127 06/09/03إلتحاق بالزوجفاطمة سجاع 02108R)مزدوجزواغة )المقاطعة

316/09/98عمالة: فاسالخوارزميإقليم: تازةتلجدوت المركز 126 04/10/06إلتحاق بالزوجالكاملة الهلوي 20473C)مزدوجزواغة )المقاطعة

816/09/94إقليم: مولي يعقوبكبكب المركزإقليم: تازةأهل بودريس المركز 125 07/09/04أقدمية 12 سنةامقران ادريس 02236Eمزدوجعين بوعلي

316/09/93عمالة: الميةأولد حميمون 1إقليم: تازةعمر بن عبد العزيز 122 16/09/97أقدمية 16 سنةعائشة   بوهدون 01902S)مزدوجالمية )البلدية

307/09/05إقليم: الحاجبعقبة ابن نافعإقليم: تازةبني ام المركز 105 05/09/08فاطمة طويه 21196Nمزدوجأيت بوبيدمان

104/09/02إقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركزإقليم: تازةبوزملن المركز 103 04/09/08هشام زعراوي 02407Rمزدوجبئر طم طم
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107/09/04إقليم: تازةاولد ازبايرإقليم: تازةبشيين المركز 94 16/09/10إلتحاق بالزوجسهام الغاز 16142Vمزدوجأولد ازباير

412/02/08إقليم: مولي يعقوبالعجاجرة المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 89 12/02/08أقدمية 12 سنةعبد الرحمان إسماعيلي علوي 02176Pمزدوجلعجاجرة

204/09/02إقليم: مولي يعقوباولد حسين المركزإقليم: تازةعين الدفالي المركز 87 02/09/16هشام الغالي 02137Xمزدوجميكس

416/09/96إقليم: صفرومدرسة لقراطشإقليم: تازةتيبربارين المركز 84 03/09/08إلتحاق بالزوجةم وجاط 02283F)مزدوجالمنزل )البلدية

504/09/02عمالة: فاسم عابد الجابريإقليم: تازةإحموتن المركز 80 26/11/11إلتحاق بالزوجاوعريب دنيا 02110T)مزدوجزواغة )المقاطعة

904/09/02عمالة: مكناسالزوالط الجديدةإقليم: تازةبوشفاعة المركز 76 09/02/18إلتحاق بالزوجةابو عبد ا وهيب 26927Tمزدوجالدخيسة

405/09/07إقليم: تازةبئر انزران المركزإقليم: تازةالبرارحة المركز 71 05/09/11وفاء   بوخبزة 16549Mمزدوجمكناسة الشرقية

405/09/08إقليم: تازةالتعاونية المركزإقليم: تازةالبرارحة المركز 71 02/09/10إلتحاق بالزوجبو غرارة غزلن 16579Vمزدوجأولد الشريف

104/09/02إقليم: تازةالتعاونية المركزإقليم: تازةاولد عبد ا موسى المركز 69 04/09/18إلتحاق بالزوجةالمرابط حسن 16579Vمزدوجأولد الشريف

607/09/05إقليم: تازةالتعاونية المركزإقليم: تازةاولد ازباير 64 02/09/14إلتحاق بالزوجسناء السني 16579Vمزدوجأولد الشريف

512/02/08إقليم: تازةباب مرزوقة المركزإقليم: تازةاحد امسيلة المركز 60                    لشخم 

عبدالعالي

04/09/18 16520Fمزدوجباب مرزوقة

109/12/11إقليم: الحاجبم علي بن ابي طالبإقليم: تازةامزاورو المركز 60 09/12/11إلتحاق بالزوجماجدة الخزان 04106M)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

407/09/05إقليم: تازةبني لنت المركزإقليم: تازةسيدي مجبر المركز 57 04/09/18إلتحاق بالزوجةأسامة غماري 16568Hمزدوجبني لنث

1003/09/13إقليم: صفروم/م النهضة-المركزإقليم: تازةسيدي بوسالم المركز 53 03/09/13خديجة عزيز 02399Gمزدوجاغزران

1004/09/12إقليم: تازةاولد ازبايرإقليم: تازةالسبت القديم المركز 52 04/09/12إلتحاق بالزوجسناء  برغـازي 16142Vمزدوجأولد ازباير

عمالة مقاطعات الدار أبو عنان المختلطةإقليم: تازةبورد المركز

البيضاء أنفا
104/09/12 51 04/09/12إلتحاق بالزوجعبلة بوصحيب 01410G)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

905/09/11إقليم: تازةبوزملن المركزإقليم: تازةباب سوق الشجرة المركز 48 06/09/17أسماء الغيت 16343Nمزدوجأيت سغروشن

702/09/10إقليم: تازةعين بومساي المركزإقليم: تازةبوزملن المركز 46 02/09/16إلتحاق بالزوجسيهام بوحجار 16387Lمزدوجمطماطة
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104/09/12إقليم: سيدي سليمانالمركزية القاعدة الجوية 5إقليم: تازةأولد حدو المركز 44 21/09/17الشقرة عواطف 10871Rمزدوجدار بلعامري

102/09/10إقليم: تازةالكعدة الحمراء المركزإقليم: تازةاولد ازباير 43 06/09/17إلتحاق بالزوجالسباعي نبيلة 16610Dمزدوجغياتة الغربية

803/09/13إقليم: تازةبساتين اللوز المركزإقليم: تازةإيار أحدود المركز 43 03/09/13كروم سميرة 16186Tمزدوجاجبارنة

604/09/12عمالة: طنجة - أصيلبدريونإقليم: تازةبوشفاعة المركز 41 04/09/18كلثوم المالك 15151T)مزدوجكزناية )البلدية

103/09/13إقليم: تازةبني محسن المركزإقليم: تازةالجمليلة المركز 41 02/09/14إلتحاق بالزوجسمية البركة 16534

W

مزدوجكلدمان

105/09/07إقليم: تازةعين الدفالي المركزإقليم: تازةتيبربارين المركز 40 06/09/17حسام قطاط 16356Cمزدوجأيت سغروشن

705/09/11إقليم: تازةباب مرزوقة المركزإقليم: تازةأولد حدو المركز 40 02/09/14فاطمة إزمـــــــــــــــار 16520Fمزدوجباب مرزوقة

402/09/10إقليم: الحاجبعين ابلوزإقليم: تازةالكعدة الحمراء المركز 38 06/09/17م البورقادي 04181Uمزدوجلقصير

عمالة: الصخيرات  - المسيبرةإقليم: تازةلملعب المركز

تمارة
501/01/12 37 02/09/16إلتحاق بالزوجالطاهر  صباح 01308

W

مزدوجتمارة )البلدية(

202/09/14إقليم: تازةباب السبت المركزإقليم: تازةبورد المركز 35 02/09/14               ليلة اشريمط 16572Mمزدوجبني لنث

1002/09/14إقليم: تازةبوزملن المركزإقليم: تازةأكزناية المركز 35 02/09/14الصدوقي فدوى 16343Nمزدوجأيت سغروشن

702/09/14إقليم: صفروم/م أيت حميدان-المركزإقليم: تازةتاغلست المركز 35 02/09/14لعناية خديجة 02411Vمزدوجبئر طم طم

مجموعة مدارس اولد اعمر إقليم: تازةبورد المركز

اوحبصة

1101/01/12إقليم: الناضور 31 02/09/16اسماعيلي خديجة 12382Hمزدوجايعزانن

702/09/16إقليم: بركانابن جرير الطبريإقليم: تازةسيدي بوسالم المركز 31 02/09/16فاطمة  بوخرفان 04557Cمزدوجتافوغالت

302/09/16إقليم: تازةأولد بنطيطة المركزإقليم: تازةتيزي بودريس المركز 31 02/09/16عزيزة بوطاهر 16586Cمزدوجأولد ازباير

501/01/17إقليم: مولي يعقوبالفشاتلة المركزإقليم: تازةخبابة المركز 31 01/01/17أوكبير كريمة 02219Lمزدوجالوادين

602/09/16إقليم: تازةبئر انزران المركزإقليم: تازةتلجدوت المركز 31 02/09/16التهادي ليلى 16549Mمزدوجمكناسة الشرقية

1102/09/16عمالة: مكناسالنزالةإقليم: تازةالجالة المركز 31 02/09/16تزمي فاطمة الزهراء 03881Tمزدوجنزالة بني عمار
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102/09/16إقليم: الحاجببوتحمريتإقليم: تازةبورد المركز 31 01/01/17الزوين خاليد 04197Lمزدوجتامشاشاط

113/02/17إقليم: بولمانلقصابي المركزإقليم: تازةتازارين المركز 31 06/09/17عز يزة بو خبيز 07950Rمزدوجالقصابي  ملوية

913/02/17إقليم: مولي يعقوبمكس المركزإقليم: تازةإيار أحدود المركز 31 13/02/17ربيعة الطارقي 02135Vمزدوجميكس

702/09/12إقليم: تازةبئر انزران المركزإقليم: تازةالجوزات المركز 30 06/09/17فؤاد بزفور 16549Mمزدوجمكناسة الشرقية

603/09/13إقليم: جرادةالوفاءإقليم: تازةسيدي مجبر المركز 30 06/09/17إلتحاق بالزوجفتيحة اكلوف 18520E)مزدوججرادة )البلدية

1002/09/15إقليم: تازةالعمال المركزإقليم: تازةبورد المركز 30 02/09/15إلتحاق بالزوجالشيح حنان 16577Tمزدوجأولد الشريف

313/02/17إقليم: صفروم/م النهضة-المركزإقليم: تازةجامع السوق المركز 30 13/02/17نبيلة صديق 02399Gمزدوجاغزران

202/09/14إقليم: تازةاولد عبد ا موسى المركزإقليم: تازةالركبة المركز 29 02/09/16إلتحاق بالزوجعزيزة عبيد 16565Eمزدوجبني لنث

202/09/15إقليم: مولي يعقوبالشبانات المركزإقليم: تازةاولد عامر المركز 29 04/09/18الزعومي فوزية 02153Pمزدوجسبت لوداية

1002/09/15إقليم: تازةأولد بنطيطة المركزإقليم: تازةالجالة المركز 28 02/09/15جو مريم 16586Cمزدوجأولد ازباير

602/09/15إقليم: مولي يعقوباولد حسين المركزإقليم: تازةعين بومساي المركز 28 04/09/17الحاج مسعودي 02137Xمزدوجميكس

313/02/17إقليم: تازةمريلو المركزإقليم: تازةتلجدوت المركز 28 06/09/17شادية العسري 16639Kمزدوجبني فراسن

113/02/17إقليم: تازةباب المروج المركزإقليم: تازةبني وردان المركز 28 06/09/17فيروز الغازي 16451Fمزدوجطايفة

413/02/17إقليم: صفروم/م 9 ابريل-المركزإقليم: تازةوادالجمعة المركز 28 06/09/17الكرطيط نزهة 02364Uمزدوجامطرناغة

1227/05/17إقليم: مولي يعقوبالشبانات المركزإقليم: تازةبني فراسن المركز 28 06/09/17البطمي جوهرة 02153Pمزدوجسبت لوداية

1002/09/15إقليم: تازةاحد امسيلة المركزإقليم: تازةأهل مولة المركز 25 02/09/16منصور شريفة 16471Cمزدوجامسيلة

المدرسة البتدائية حفصة إقليم: تازةباب مرزوقة المركز

بنت عمر

1001/01/10إقليم: طانطان 24 06/09/17زاهي مصطفى 15367C)مزدوجطانطان )البلدية

502/09/15إقليم: تازةالحد القديم المركزإقليم: تازةالجمليلة المركز 24 06/09/17إلتحاق بالزوجكريمة الشعشوعي 16468Zمزدوجامسيلة
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306/09/17إقليم: تازةبني افتح المركزإقليم: تازةبني كرامةالمركز 24 06/09/17ابتسام زريول 16422Zمزدوجبني افتح

806/09/17إقليم: تاوناتم/م  بني قـرةإقليم: تازةباب السهام المركز 24 07/09/17كوثر الصحراوي 15695Jمزدوجبوعادل

106/09/17إقليم: تازةتيبربارين المركزإقليم: تازةبني ام المركز 24 06/09/17رشيد مشهور 16354Aمزدوجأيت سغروشن

306/09/17إقليم: تاوناتم/م  عين لقرعإقليم: تازةاولد عامر المركز 24 06/09/17ايوب اهريوش 15867

W

مزدوجعين عائشة

م م سيدي بلخير أمغاس إقليم: تازةتازارين المركز

المركزية

406/09/17إقليم: إفران 24 06/09/17بركاط عزيزة 10753Mمزدوجواد إفران

106/09/17إقليم: تازةتفازة المركزإقليم: تازةكهف الغار المركز 24 06/09/17البورقادي فاطمة الزهراء 16640Lمزدوجبني فراسن

706/09/17إقليم: مولي يعقوببني يخلف المركزإقليم: تازةصاغور المركز 24 06/09/17وزرار نسيمة 02205

W

مزدوجأولد ميمون

306/09/17إقليم: تازةالسبت القديم المركزإقليم: تازةالجالة المركز 24 06/09/17إسماعيل قبقبي 16643Pمزدوجبني فراسن

1306/09/17إقليم: مولي يعقوبالدردارة المركزإقليم: تازةالجالة المركز 24 06/09/17خديجة الوضار 02222Pمزدوجالوادين

606/09/17إقليم: تازةباب جنان المركزإقليم: تازةباب السهام المركز 24 06/09/17لطيفة بولتام 16437Rمزدوجاترايبة

206/09/17إقليم: صفروم/ إشمللن-المركزإقليم: تازةجامع السوق المركز 24 06/09/17سلوى ادريسي وكيلي 02390Xمزدوجاغزران

506/09/17إقليم: مولي يعقوبالشبابات المركزإقليم: تازةسيدي بوسالم المركز 24 06/09/17عائشة كاو 02208Zمزدوجأولد ميمون

806/09/17إقليم: مولي يعقوببياضة المركزإقليم: تازةجامع السوق المركز 24 06/09/17الحسين الكرطاوي 02146Gمزدوجسبت لوداية

806/09/17إقليم: تازةتيبربارين المركزإقليم: تازةالدواور المركز 24 06/09/17البشناوي زهرة 16354Aمزدوجأيت سغروشن

106/09/17إقليم: تازةمريلو المركزإقليم: تازةأندوف المركز 24 06/09/17لوبنة الحيولي 16639Kمزدوجبني فراسن

806/09/17إقليم: تازةالعنصر المركزإقليم: تازةتازارين المركز 24 06/09/17بن حرود فاطمة 16363Kمزدوجمغراوة

306/09/17إقليم: تازةباب المروج المركزإقليم: تازةكهف الغار المركز 24 06/09/17صوفية الشقرباني 16451Fمزدوجطايفة

506/09/17إقليم: تازةبوزملن المركزإقليم: تازةكهف الغار المركز 24 06/09/17سناء أقروط 16343Nمزدوجأيت سغروشن
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706/09/17إقليم: إفرانم م أيت واحي المركزيةإقليم: تازةالعزيب المركز 24 06/09/17عزيزة بكراوي 10769Eمزدوجسيدي المخفي

406/09/17إقليم: تازةواد ابروم المركزإقليم: تازةباب السهام المركز 24 06/09/17عمر لطرش 16418Vمزدوجبني افتح

406/09/17إقليم: تازةسيدي أحمد زروق المركزإقليم: تازةتيزي وسلي المركز 24 06/09/17اسماعيل العزوزي 16442

W

مزدوجطايفة

506/09/17إقليم: تازةالترايبة المركزإقليم: تازةإحموتن المركز 24 06/09/17بن الغالي رشيد 16431Jمزدوجاترايبة

806/09/17إقليم: تازةتيبربارين المركزإقليم: تازةمريلو المركز 24 06/09/17الحسين ميراد 16354Aمزدوجأيت سغروشن

306/09/17إقليم: تازةاحد امسيلة المركزإقليم: تازةالحد القديم المركز 24 نعممينة هنوش 06/09/17 16471Cمزدوجامسيلة

302/09/15إقليم: تطوانم.م بوريانإقليم: تازةالجمليلة المركز 22 06/09/17إلتحاق بالزوجسال نعيمة 05446Uمزدوجعين لحصن

202/09/16إقليم: إفرانم م واد مغرة المركزيةإقليم: تازةبني كرامةالمركز 22 02/09/16إلتحاق بالزوجلمطاعي فاطمة الزهراء 10715

W

مزدوجتيكريكرة

1003/09/13إقليم: تازةسيدي مجبر المركزإقليم: تازةباب مرزوقة المركز 21 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة سعيدي 16507Sمزدوجباب بودير

401/01/17إقليم: تازةعين الدفالي المركزإقليم: تازةتيزي وسلي المركز 21 01/01/17فاطمة بوزكري 16356Cمزدوجأيت سغروشن

202/09/16إقليم: تازةالسبت القديم المركزإقليم: تازةالجالة المركز 21 02/09/16شويبة لوبنى 16643Pمزدوجبني فراسن

1002/09/16عمالة: مكناسالقدارة المركزإقليم: تازةالجالة المركز 21 02/09/16إلتحاق بالزوجدغموش أحلم 03898Lمزدوجواد الجديدة

801/01/17إقليم: جرسيفالرانات المركزإقليم: تازةتيزي وسلي المركز 21 01/01/17هناء احريود 16292Hمزدوجتادرت

702/09/16إقليم: تازةتفازة المركزإقليم: تازةالزيتونة المركز 21 02/09/16صباح ميمون 16640Lمزدوجبني فراسن

402/09/16إقليم: خريبكةم/م الطباإقليم: تازةإيار أحدود المركز 21 02/09/16نور أحلم 12176Jمزدوجلكناديز

513/02/17إقليم: تازةبني افتح المركزإقليم: تازةخبابة المركز 21 06/09/17كماري زينب 16422Zمزدوجبني افتح

213/02/17إقليم: تازةعين الدفالي المركزإقليم: تازةإيار أحدود المركز 21 13/02/17كانون ليلى 16356Cمزدوجأيت سغروشن

103/09/13إقليم: صفروم/م 20 غشت-المركزإقليم: تازةالمنظر الجميل 20 06/09/17إلتحاق بالزوجحورية ارمادي 02417Bمزدوجعين الشكاك
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613/02/17إقليم: تازةعين الدفالي المركزإقليم: تازةوادالجمعة المركز 18 06/09/17ليلى المرضي 16356Cمزدوجأيت سغروشن

213/02/17إقليم: تازةاولد عبد ا موسى المركزإقليم: تازةبني افتح المركز 18 04/09/17إلتحاق بالزوجصارة بسطاوي 16565Eمزدوجبني لنث

913/02/17إقليم: تازةالميزاب المركزإقليم: تازةالجمليلة المركز 18 06/09/17بوقرعي نزهة 16427Eمزدوجبني افتح

613/02/17إقليم: تازةعين الدفالي المركزإقليم: تازةوادالجمعة المركز 18 06/09/17إكــــــرام للــــي 16356Cمزدوجأيت سغروشن

1121/02/17إقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركزإقليم: تازةوادالجمعة المركز 18 06/09/17اعزوزو فاطمة 02384Rمزدوجدار الحمراء

213/02/17إقليم: صفروم/م أيت بوفتين-المركزإقليم: تازةبني افتح المركز 18 05/09/17إلتحاق بالزوجرجاء   الطاهري 02421Fمزدوجعين الشكاك

213/02/17إقليم: مولي يعقوببني يخلف المركزإقليم: تازةسيدي أحمد زروق المركز 18 06/09/17رشيدة كنبور 02205

W

مزدوجأولد ميمون

106/09/17إقليم: تازةبوحلو المركزإقليم: تازةمريلو المركز 18 06/09/17إلتحاق بالزوجميمونة السيليمي 16597Pمزدوجبوحلو

602/09/16إقليم: مولي يعقوباولد عبو المركزإقليم: تازةعين بومساي المركز 17 04/09/18خديجة الناني 02139Zمزدوجميكس

806/09/17إقليم: تازةسيدي مجبر المركزإقليم: تازةامزاورو المركز 17 06/09/17إلتحاق بالزوجةاسماعيل بريول 16507Sمزدوجباب بودير

504/09/18إقليم: تازةباب بودير المركزإقليم: تازةالعنصر المركز 17 04/09/18خراب  فاتن 16511

W

مزدوجباب بودير

804/09/18إقليم: تازةظهر اللوز المركزإقليم: تازةالعنصر المركز 17 04/09/18 كوثر  الطويل 16630Aمزدوجالربع الفوقي

1004/09/18إقليم: تازةالسبت القديم المركزإقليم: تازةتفازة المركز 17 04/09/18ابتسام القلعي 16643Pمزدوجبني فراسن

304/09/18إقليم: تازةسيدي مجبر المركزإقليم: تازةالسنابل المركز 17 04/09/18غاية م 16507Sمزدوجباب بودير

904/09/18إقليم: تازةالسنابل المركزإقليم: تازةظهر اللوز المركز 17 04/09/18سوكينة اليعكوبي 16629Zمزدوجالربع الفوقي

606/09/17إقليم: تازةباب مرزوقة المركزإقليم: تازةالشهداء المركز 16 06/09/17إلتحاق بالزوجرجاء الطاهر 16520Fمزدوجباب مرزوقة

806/09/17إقليم: تازةكاوان المركزإقليم: تازةبني كرامةالمركز 16 06/09/17إلتحاق بالزوجلبنى الحياني 16601Uمزدوجبوحلو

506/09/17إقليم: تازةاولد عبد ا موسى المركزإقليم: تازةالسبت القديم المركز 16 06/09/17إلتحاق بالزوجالحضري سميرة 16565Eمزدوجبني لنث
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106/09/17إقليم: تازةباب المروج المركزإقليم: تازةصاغور المركز 16 06/09/17إلتحاق بالزوجةالحسني عبد اللطيف 16451Fمزدوجطايفة

101/01/17إقليم: تازةبوحلو المركزإقليم: تازةالدواور المركز 15 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم أمزيان 16597Pمزدوجبوحلو

101/01/17إقليم: تازةبوحلو المركزإقليم: تازةباب سوق الشجرة المركز 15 04/09/18إلتحاق بالزوجنعيمة برغازي 16597Pمزدوجبوحلو

202/09/16إقليم: النواصرم. ابن طفيلإقليم: تازةعين الدفالي المركز 15 04/09/18إلتحاق بالزوجسعاد  فلوسة 25229X)مزدوجبوسكورة )البلدية

606/09/17إقليم: تازةالعمال المركزإقليم: تازةتفازة المركز 15 06/09/17إلتحاق بالزوجبرودي أسماء 16577Tمزدوجأولد الشريف

706/09/17إقليم: تازةالعمال المركزإقليم: تازةامزاورو المركز 15 06/09/17إلتحاق بالزوجعائشة حلمي 16577Tمزدوجأولد الشريف

706/09/17إقليم: تازةعين بومساي المركزإقليم: تازةتازارين المركز 15 06/09/17إلتحاق بالزوجحجيبة سعدي 16387Lمزدوجمطماطة

806/09/17إقليم: تازةباب المروج المركزإقليم: تازةأكزناية المركز 14 06/09/17إلتحاق بالزوجنظيرة بوصنطوح 16451Fمزدوجطايفة

106/09/17إقليم: تازةتلجدوت المركزإقليم: تازةالزيتونة المركز 14 06/09/17كريمة قرماش 16374Xمزدوجمغراوة

106/09/17إقليم: تازةسيدي أحمد زروق المركزإقليم: تازةباب السهام المركز 14 06/09/17هاجر الخضر 16442

W

مزدوجطايفة

806/09/17إقليم: تازةالدواور المركزإقليم: تازةأكزناية المركز 14 06/09/17حرمة ا حكيمة 16648Vمزدوجبني فراسن

806/09/17إقليم: تازةباب جنان المركزإقليم: تازةصاغور المركز 14 06/09/17ابن ياسين جميلة 16437Rمزدوجاترايبة

106/09/17إقليم: تازةالحد القديم المركزإقليم: تازةتيزي وسلي المركز 14 06/09/17إلتحاق بالزوجاسماء لخليلي 16468Zمزدوجامسيلة

206/09/17إقليم: تازةسيدي أحمد زروق المركزإقليم: تازةالزيتونة المركز 14 06/09/17فاطمة الحجاجي 16442

W

مزدوجطايفة

706/09/17إقليم: تازةتفازة المركزإقليم: تازةبني ام المركز 14 06/09/17محموح سعاد 16640Lمزدوجبني فراسن

506/09/17إقليم: تازةبني افتح المركزإقليم: تازةأهل مولة المركز 14 06/09/17هدى بوعزة 16422Zمزدوجبني افتح

206/09/17إقليم: تازةتيبربارين المركزإقليم: تازةالجالة المركز 14 06/09/17المحجوب الخنشولي 16354Aمزدوجأيت سغروشن

606/09/17إقليم: تازةوادالجمعة المركزإقليم: تازةتازارين المركز 14 06/09/17مراح سعيدة 16404Eمزدوجالصميعة
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406/09/17إقليم: تازةباب الرملة المركزإقليم: تازةكهف الغار المركز 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةالحسين بوعجول 16575Rمزدوجأولد الشريف

806/09/17إقليم: تازةأهل بودريس المركزإقليم: تازةالجالة المركز 14 06/09/17إلتحاق بالزوجحنان اغليل 16605Yمزدوجبوشفاعة

206/09/17إقليم: تازةالميزاب المركزإقليم: تازةالصمامدة المركز 14 06/09/17عماد قرقاب 16427Eمزدوجبني افتح

106/09/17إقليم: تازةالميزاب المركزإقليم: تازةالصمامدة المركز 14 06/09/17طارق المغبر 16427Eمزدوجبني افتح

206/09/17إقليم: تازةبشيين المركزإقليم: تازةتايناست المركز 14 06/09/17إلتحاق بالزوجكريرش اكرام 16535Xمزدوجكلدمان

106/09/17إقليم: تازةالسعايدة المركزإقليم: تازةتاستيت تامركز 14 06/09/17العبدلوي اسماعيل 16446Aمزدوجطايفة

306/09/17إقليم: تازةسيدي أحمد زروق المركزإقليم: تازةتيزي بودريس المركز 14 06/09/17صباح ازباير 16442

W

مزدوجطايفة

606/09/17إقليم: تاوناتم/م  ديــدبــةإقليم: تازةسيدي بوسالم المركز 14 06/09/17ميلود افنزار 15892Yمزدوجعين لكداح

606/09/17إقليم: تازةاولد عامر المركزإقليم: تازةإنحناحن المركز 14 06/09/17كمال بوعودة 16650Xمزدوجبني فراسن

106/09/17إقليم: تازةإحموتن المركزإقليم: تازةإنحناحن المركز 14 24/09/18زريوحي عبد الكريم 16168Yمزدوجاكزناية الجنوبية

506/09/17إقليم: تازةسيدي علي بورقبة المركزإقليم: تازةبورد المركز 14 06/09/17زريق فاطمة الزهراء 16192Zمزدوجسيدي علي بورقبة

1006/09/17إقليم: تازةتفازة المركزإقليم: تازةخبابة المركز 14 06/09/17كريد بشرى 16640Lمزدوجبني فراسن

106/09/17إقليم: تازةالشهداء المركزإقليم: تازةبورد المركز 14 06/09/17المعيوف اسماء 16154Hمزدوجأجدير

906/09/17إقليم: تازةسيدي مجبر المركزإقليم: تازةأندوف المركز 14 06/09/17علي النمر 16507Sمزدوجباب بودير

106/09/17إقليم: تازةتايناست المركزإقليم: تازةأندوف المركز 14 06/09/17محسن الصغيور 16496Eمزدوجتيناست

206/09/17إقليم: تازةالميزاب المركزإقليم: تازةأندوف المركز 14 06/09/17حكيمة الصيوري 16427Eمزدوجبني افتح

906/09/17إقليم: تازةتفازة المركزإقليم: تازةأندوف المركز 14 06/09/17هاجر جابري 16640Lمزدوجبني فراسن

506/09/17إقليم: تازةوادالجمعة المركزإقليم: تازةالماعلي المركز 14 06/09/17علي برغازي 16404Eمزدوجالصميعة
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606/09/17إقليم: تازةاولد عامر المركزإقليم: تازةخبابة المركز 14 06/09/17وهيبة هندي 16650Xمزدوجبني فراسن

506/09/17إقليم: تازةاولد عامر المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 14 06/09/17صفاء الكسور 16650Xمزدوجبني فراسن

406/09/17إقليم: تازةباب سوق الشجرة المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 14 06/09/17بوكباش كريم 16396

W

مزدوجالصميعة

106/09/17إقليم: تازةالعنصر المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 14 06/09/17الشلح م 16363Kمزدوجمغراوة

406/09/17إقليم: تازةالدواور المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 14 06/09/17طواش خديجة 16648Vمزدوجبني فراسن

706/09/17إقليم: تازةاولد عامر المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 14 06/09/17حياة أبعوش 16650Xمزدوجبني فراسن

806/09/17إقليم: تازةاولد عامر المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 14 06/09/17خالد الحاج 16650Xمزدوجبني فراسن

706/09/17إقليم: تازةتازارين المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 14 06/09/17بكيطة سهام 16378Bمزدوجتازارين

306/09/17إقليم: تازةتيبربارين المركزإقليم: تازةتازارين المركز 14 06/09/17أحمد قبو 16354Aمزدوجأيت سغروشن

706/09/17إقليم: تازةوادالجمعة المركزإقليم: تازةتازارين المركز 14 06/09/17لطيفة العزيزي 16404Eمزدوجالصميعة

706/09/17إقليم: تازةالنبابلة المركزإقليم: تازةتيزي وسلي المركز 14 06/09/17فاطيمة الحرش 16483Rمزدوجبرارحة

1006/09/17إقليم: تازةامزاورو المركزإقليم: تازةتيزي بودريس المركز 14 06/09/17نزهة بعزيز 16493Bمزدوجالكوزات

706/09/17إقليم: تازةبني ام المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 14 06/09/17لكحل وسام 16484Sمزدوجبرارحة

206/09/17إقليم: تازةامزاورو المركزإقليم: تازةكهف الغار المركز 14 06/09/17فاطمة الحسناوي 16493Bمزدوجالكوزات

106/09/17إقليم: تازةإيار أحدود المركزإقليم: تازةباب السهام المركز 14 06/09/17رشيد قلقول 16160Pمزدوجأجدير

206/09/17إقليم: تازةالترايبة المركزإقليم: تازةالصمامدة المركز 14 06/09/17إلتحاق بالزوجسناء اليعقوبي 16431Jمزدوجاترايبة

306/09/17إقليم: تازةباب جنان المركزإقليم: تازةاحد امسيلة المركز 14 نعمسعيد بوحجيرة 06/09/17 16437Rمزدوجاترايبة

806/09/17إقليم: تازةعين سعيد المركزإقليم: تازةبوشفاعة المركز 14 نعمنزهة زمردح 06/09/17 16590Gمزدوجأولد ازباير
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806/09/17إقليم: تازةالبرارحة المركزإقليم: تازةالحد القديم المركز 14 06/09/17م أمين صريكاح 16480Mمزدوجبرارحة

106/09/17إقليم: تازةالحد القديم المركزإقليم: تازةاحد امسيلة المركز 14 نعملحلفي فرح 06/09/17 16468Zمزدوجامسيلة

806/09/17إقليم: تازةالبرارحة المركزإقليم: تازةبئر انزران المركز 14 04/09/18حفيظة الفاضل 16480Mمزدوجبرارحة

216/10/17إقليم: تازةباب سوق الشجرة المركزإقليم: تازةجامع السوق المركز 14 16/10/17رضوان بوزيد 16396

W

مزدوجالصميعة

106/09/17إقليم: تازةواد النكور المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 14 06/09/17عزوزي منير 16204Mمزدوجسيدي علي بورقبة

413/10/17إقليم: تازةبوشفاعة المركزإقليم: تازةعين سعيد المركز 14 نعمم البراهمي 13/10/17 16602Vمزدوجبوشفاعة

206/09/17إقليم: تازةالحد القديم المركزإقليم: تازةباب جنان المركز 14 نعمحسنة جنياني 22/10/17 16468Zمزدوجامسيلة

عمالة: الصخيرات  - احمدعبدالسلم البقاليإقليم: تازةعين سعيد المركز

تمارة
902/09/16 11 04/09/18إلتحاق بالزوجسارة جوهاري 26329Tمزدوجسيدي يحيى زعير

404/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد عيادإقليم: تازةالدواور المركز 9 04/09/18إلتحاق بالزوجزكية العامري 15902Jمزدوجأولد عياد

102/09/15إقليم: تازةعين سعيد المركزإقليم: تازةلملعب المركز 8 04/09/18إلتحاق بالزوجسارة الفللي 16590Gمزدوجأولد ازباير

404/09/18إقليم: تازةباب جنان المركزإقليم: تازةامزاورو المركز 8 04/09/18إلتحاق بالزوج  لبريني كريمة 16437Rمزدوجاترايبة

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: تازةباب سوق الشجرة المركز

احمد ادبدا

803/09/13إقليم: بوجدور 7 04/09/18م أمين درنوح 25559F)مزدوجبوجدور )البلدية

المدرسة البتدائية معركة إقليم: تازةعين الدفالي المركز

الدشيرة

102/09/16إقليم: العيون 7 04/09/18إلتحاق بالزوجكرواد هناء 25877B)مزدوجالعيون )البلدية

127/08/18إقليم: تازةإحموتن المركزإقليم: تازةتاستيت تامركز 7 04/09/18بوشيوع نجيم 16168Yمزدوجاكزناية الجنوبية

704/09/18إقليم: تازةالجوزات المركزإقليم: تازةالدواور المركز 7 نعمعادل الحسناوي 04/09/18 16489Xمزدوجالكوزات

104/09/18إقليم: تازةالدواور المركزإقليم: تازةالجوزات المركز 7 نعمقبو فاطمة 04/09/18 16648Vمزدوجبني فراسن

704/09/18إقليم: تازةظهر اللوز المركزإقليم: تازةالسنابل المركز 7 نعمالبوكعبي سعاد 04/09/18 16630Aمزدوجالربع الفوقي

104/09/18إقليم: تازةالجوزات المركزإقليم: تازةظهر اللوز المركز 7 نعمسي م لخليلي 04/09/18 16489Xمزدوجالكوزات
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504/09/18إقليم: تازةالسنابل المركزإقليم: تازةظهر اللوز المركز 7 نعمأيوب منشيف 04/09/18 16629Zمزدوجالربع الفوقي

504/09/18إقليم: تازةباب سوق الشجرة المركزإقليم: تازةامزاورو المركز 7 04/09/18  ازيلي خديجة 16396

W

مزدوجالصميعة

204/09/18إقليم: تازةالسنابل المركزإقليم: تازةبني فراسن المركز 7 نعملشقر مونية 04/09/18 16629Zمزدوجالربع الفوقي

304/09/18إقليم: تازةأولد حدو المركزإقليم: تازةظهر اللوز المركز 7 04/09/18دنية اطويش 16187Uمزدوجاجبارنة

604/09/18إقليم: تازةتايناست المركزإقليم: تازةالجالة المركز 7 04/09/18مصطفى طاطي 16496Eمزدوجتيناست

904/09/18إقليم: تازةامزاورو المركزإقليم: تازةالنبابلة المركز 7 04/09/18الصنهاجي الوهاب 16493Bمزدوجالكوزات

604/09/18إقليم: تازةوادالجمعة المركزإقليم: تازةالسبت القديم المركز 7 04/09/18فاطمة  المرسي 16404Eمزدوجالصميعة

804/09/18إقليم: مولي يعقوبمدرسة صلح الدين اليوبيإقليم: تازةواد المالح المركز 7 04/09/18إلتحاق بالزوج   صفاء مسكين 26736Kمزدوجعين الشقف

704/09/18إقليم: تازةباب سوق الشجرة المركزإقليم: تازةتيبربارين المركز 7 04/09/18رشيد بشار 16396

W

مزدوجالصميعة

104/09/18إقليم: تازةالدواور المركزإقليم: تازةباب المروج المركز 7 نعمالكزان شكير 04/09/18 16648Vمزدوجبني فراسن

804/09/18إقليم: تازةالنبابلة المركزإقليم: تازةالبرارحة المركز 7 نعمرضوان دقينة 04/09/18 16483Rمزدوجبرارحة

104/09/18إقليم: تازةالجمليلة المركزإقليم: تازةالترايبة المركز 7 04/09/18مخفي آسيا 16440Uمزدوجاترايبة

204/09/18إقليم: تازةالنبابلة المركزإقليم: تازةالجوزات المركز 7 نعمالعمشي حفيظة 04/09/18 16483Rمزدوجبرارحة

204/09/18إقليم: تازةعين الدفالي المركزإقليم: تازةتيبربارين المركز 7 نعمحفيظة نجار 04/09/18 16356Cمزدوجأيت سغروشن

104/09/18إقليم: تازةأكزناية المركزإقليم: تازةالعزيب المركز 7 04/09/18ياسين دراجي 16183Pمزدوجاكزناية الجنوبية

604/09/18إقليم: تازةامزاورو المركزإقليم: تازةالنبابلة المركز 7 04/09/18يسين عوكاشة 16493Bمزدوجالكوزات

804/09/18إقليم: تازةباب المروج المركزإقليم: تازةالدواور المركز 7 نعمم وراد 04/09/18 16451Fمزدوجطايفة

204/09/18إقليم: تازةتيبربارين المركزإقليم: تازةعين الدفالي المركز 7 نعمليلى أرزين 04/09/18 16354Aمزدوجأيت سغروشن
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104/09/18إقليم: تازةالجمليلة المركزإقليم: تازةالترايبة المركز 7 04/09/18شكود فاطمة 16440Uمزدوجاترايبة

704/09/18إقليم: تازةباب سوق الشجرة المركزإقليم: تازةتيبربارين المركز 7 04/09/18شفيق  فرحان 16396

W

مزدوجالصميعة

104/09/18إقليم: تازةاحد امسيلة المركزإقليم: تازةالحد القديم المركز 7 نعمرشيدة الويز 04/09/18 16471Cمزدوجامسيلة

804/09/18إقليم: تازةتغزراتين المركزإقليم: تازةالميزاب المركز 7 04/09/18سكينة الشرابي 16179Kمزدوجاكزناية الجنوبية

204/09/18إقليم: تازةالماعلي المركزإقليم: تازةبورد المركز 7 04/09/18فاطمة الزهراء العياشي 16151Eمزدوجبورد

204/09/18إقليم: تازةأكزناية المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 7 04/09/18لصفر  عزالدين 16183Pمزدوجاكزناية الجنوبية

704/09/18إقليم: تازةتغزراتين المركزإقليم: تازةواد النكور المركز 7 04/09/18حداد عماد 16179Kمزدوجاكزناية الجنوبية

804/09/18إقليم: تازةظهر اللوز المركزإقليم: تازةالسنابل المركز 7 نعمالسحمودي اكر ام 04/09/18 16630Aمزدوجالربع الفوقي

304/09/18إقليم: تازةباب سوق الشجرة المركزإقليم: تازةتلجدوت المركز 7 04/09/18ياسين بوعملت 16396

W

مزدوجالصميعة

204/09/18إقليم: تازةتيزي بودريس المركزإقليم: تازةالشهداء المركز 7 04/09/18أمينة مناش 16165Vمزدوجأجدير

204/09/18إقليم: تازةالسنابل المركزإقليم: تازةالجوزات المركز 7 نعملمياء الناصري 04/09/18 16629Zمزدوجالربع الفوقي

104/09/18إقليم: تازةالشهداء المركزإقليم: تازةالدواور المركز 7 04/09/18فريد بوطويل 16154Hمزدوجأجدير

304/09/18إقليم: تازةالجمليلة المركزإقليم: تازةتلجدوت المركز 7 04/09/18ادريس المشيشي 16440Uمزدوجاترايبة

704/09/18إقليم: تازةباب سوق الشجرة المركزإقليم: تازةتلجدوت المركز 7 04/09/18أكرم خطاب 16396

W

مزدوجالصميعة

104/09/18إقليم: تازةتاغلست المركزإقليم: تازةأندوف المركز 7 04/09/18هاجر بهناس 16212

W

مزدوجتيزي وسلي

204/09/18إقليم: تازةالبرارحة المركزإقليم: تازةالنبابلة المركز 7 نعمصفاء زردوني 04/09/18 16480Mمزدوجبرارحة

604/09/18إقليم: تازةالبرارحة المركزإقليم: تازةتمورغوت المركز 7 04/09/18مراد الشراط 16480Mمزدوجبرارحة

204/09/18إقليم: تازةبني فراسن المركزإقليم: تازةالسنابل المركز 7 نعملبراهمي فاطمة 04/09/18 16635Fمزدوجبني فراسن
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904/09/18إقليم: تازةامزاورو المركزإقليم: تازةتمورغوت المركز 7 04/09/18بلل الباهي 16493Bمزدوجالكوزات

704/09/18إقليم: تازةالجوزات المركزإقليم: تازةالنبابلة المركز 7 نعمالطاهري حسناء 04/09/18 16489Xمزدوجالكوزات

904/09/18إقليم: تازةأولد حدو المركزإقليم: تازةامزاورو المركز 7 04/09/18   وهيبة  بوشفاعة 16187Uمزدوجاجبارنة

1004/09/18إقليم: تازةتلجدوت المركزإقليم: تازةتمورغوت المركز 7 04/09/18م صفاير 16374Xمزدوجمغراوة

402/09/16إقليم: جرسيفأنس ابن مالكإقليم: تازةبوحلو المركز 31 02/09/16ميمون عزيز 25828Y)المازيغيةجرسيف )البلدية

لل خديجة بنت سيدي م إقليم: تازةالحد القديم المركز

العلوي

104/09/18عمالة: مكناس 7 04/09/18أشرف عربوي 03993P)المازيغيةمكناس )البلدية

321/09/83عمالة: فاسالدكارات المختلطةإقليم: مولي يعقوبالمحطة المركز 195 16/09/93أقدمية 16 سنةعقيد عبد الله 01927U)مزدوجأكدال )المقاطعة

216/09/80عمالة: فاسابن باديسإقليم: مولي يعقوبكبكب المركز 183 16/09/95أقدمية 16 سنةالحسن همزة 02083N)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

117/09/90عمالة: فاسأحمد الطيب لعلجإقليم: مولي يعقوباولد العلم المركز 173 09/10/96أقدمية 16 سنةنجية بريكة 02086S)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

عمالة: المضيق - مدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: مولي يعقوبسبت الوداية المركز

الفنيدق
517/09/90 171 16/09/97أقدمية 16 سنةحسن توشاح 05422T)مزدوجمرتيل )البلدية

216/09/91عمالة: فاسالمغرب العربيإقليم: مولي يعقوباللبابدة المركز 167 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد الهادي صوصي علوي 23300A)مزدوجسايس )المقاطعة

816/09/91عمالة: فاسلل فاطمة الزهراءإقليم: مولي يعقوباولد العلم المركز 167 16/09/96أقدمية 16 سنةمريم زروالي 01926T)مزدوجأكدال )المقاطعة

317/09/84عمالة: فاسالمرابطين الولىإقليم: مولي يعقوبتعاونية السلم المركز 165 16/09/98أقدمية 16 سنةالمصطفى مقام 01946P)مزدوجسايس )المقاطعة

116/09/92عمالة: فاسابن سيناإقليم: مولي يعقوبالجوابر المركز 163 16/09/99أقدمية 16 سنةم الحسني الدريسي 02102J)مزدوجزواغة )المقاطعة

217/09/90عمالة: فاسم الكغاطإقليم: مولي يعقوبسيدي امساهل المركز 159 16/09/99أقدمية 16 سنةم بدوي 01947R)مزدوجسايس )المقاطعة

616/09/92عمالة: فاسمعروف الروصافيإقليم: مولي يعقوبالجوابر المركز 159 16/09/99أقدمية 16 سنةم الغروش 20474D)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

316/09/93عمالة: فاسجمال الدين الفغانيإقليم: مولي يعقوبالشبابات المركز 159 07/11/99أقدمية 16 سنةعبد الله الناصري 02101H)مزدوجزواغة )المقاطعة

سيدي احمد البرنوصي 

المركز

316/09/91عمالة: فاسمدرسة الفرحإقليم: مولي يعقوب 159 16/09/99أقدمية 16 سنةبلقاسم ملغي 27020U)مزدوجزواغة )المقاطعة
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416/09/94عمالة: فاسسيدي ابراهيمإقليم: مولي يعقوببنطلحة المركز 153 06/09/00أقدمية 16 سنةحميد الحجوجي 01924R)مزدوجأكدال )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: مولي يعقوبمسدورة المركز

الطيب

1016/09/93عمالة: فاس 153 06/09/00أقدمية 16 سنةحسن بودزا 26171

W

مزدوجأولد الطيب

616/09/93عمالة: فاساحمد الحنصاليإقليم: مولي يعقوبمكس المركز 153 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد العزيز فاكر 18502K)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

416/09/96عمالة: فاسالشهيد م بن احمد الحيانيإقليم: مولي يعقوبلكرم المركز 153 06/09/00أقدمية 16 سنةليلى بربارة 02103K)مزدوجزواغة )المقاطعة

316/09/96عمالة: فاسم عابد الجابريإقليم: مولي يعقوبالحجرة الشريفة المركز 153 06/09/00أقدمية 16 سنةنبيلة عاطف 02110T)مزدوجزواغة )المقاطعة

116/09/99عمالة: فاسغصن الزيتونإقليم: مولي يعقوبمسدورة المركز 153 19/09/00أقدمية 16 سنةيسين عزوز 25915T)مزدوجزواغة )المقاطعة

116/09/99عمالة: فاسحمزة بن عبد المطلبإقليم: مولي يعقوبالجوابر المركز 151 01/10/01أقدمية 16 سنةإلهام راشدي 02098E)مزدوجزواغة )المقاطعة

116/09/95عمالة: فاسالشهيد م بن احمد الحيانيإقليم: مولي يعقوب ازناتة المركز 149 16/09/99أقدمية 16 سنةفاطمة كرباوي 02103K)مزدوجزواغة )المقاطعة

406/09/00عمالة: فاسالشهيد م بن احمد الحيانيإقليم: مولي يعقوبالزياينة المركز 149 26/09/01أقدمية 16 سنةنوال أبو ديار 02103K)مزدوجزواغة )المقاطعة

316/09/94عمالة: فاسحي الشهداءإقليم: مولي يعقوبالزياينة المركز 147 06/09/01أقدمية 16 سنةسعد إدريسي عمراني 02010J)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

1016/09/86عمالة: فاساولد الطيب السفلىإقليم: مولي يعقوبالفرفارة المركز 147 06/09/01أقدمية 16 سنةالمصطفى مكين 01960Eمزدوجأولد الطيب

416/09/92عمالة: فاسالحسين الفيلليإقليم: مولي يعقوباولد بوزيان المركز 147 06/09/01أقدمية 16 سنةأحمد السلماني موافق 02108R)مزدوجزواغة )المقاطعة

316/09/92عمالة: فاسابي شعيب الدكاليإقليم: مولي يعقوباولد حسين المركز 147 06/09/01أقدمية 16 سنةعلي الراضي 25308H)مزدوجزواغة )المقاطعة

116/09/93عمالة: فاسعين هارونإقليم: مولي يعقوبالزياينة المركز 147 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد العالي لعزافر 02079J)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

116/09/91إقليم: مولي يعقوباللبابدة المركزإقليم: مولي يعقوبمكس المركز 147 06/09/01أقدمية 16 سنةالحسن سعداني 02162Zمزدوجعين الشقف

206/09/01عمالة: فاسالشهيد م بن احمد الحيانيإقليم: مولي يعقوباولد حسين المركز 147 06/09/01أقدمية 16 سنةعادل الصغيوري 02103K)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية 16 

نونبر

716/09/94عمالة: فاسمدرسة الفرحإقليم: مولي يعقوب 145 11/09/18أقدمية 16 سنةاسماعيل مجاهد 27020U)مزدوجزواغة )المقاطعة

1017/09/84عمالة: فاسالفقيه م غازيإقليم: مولي يعقوبمدرسة 20 غشت 145 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد القادر افطيمي 02080K)مزدوجالمرينيين )المقاطعة
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606/09/00عمالة: فاسالحسين الفيلليإقليم: مولي يعقوببنطلحة المركز 145 06/09/00إلتحاق بالزوجسناء الجاي 02108R)مزدوجزواغة )المقاطعة

316/09/94عمالة: فاسشمس الدين المقدسيإقليم: مولي يعقوبكبكب المركز 143 25/09/03أقدمية 16 سنةم هاديوي 02109S)مزدوجزواغة )المقاطعة

316/09/82إقليم: مولي يعقوبمدرسة خالد بن الوليدإقليم: مولي يعقوبعين بوعلي المركز 143 06/09/00إلتحاق بالزوجخديجة بلعبيد 25561Hمزدوجعين الشقف

716/09/94عمالة: فاسم عابد الجابريإقليم: مولي يعقوببني يخلف المركز 141 26/09/03أقدمية 16 سنةعبد الله كون 02110T)مزدوجزواغة )المقاطعة

616/09/94عمالة: فاسطه حسينإقليم: مولي يعقوببني يخلف المركز 141 04/09/02أقدمية 16 سنةسعيد نكرو 19829C)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

1004/09/02عمالة: فاسالمعتمد بن عبادإقليم: مولي يعقوبثمرة المركز 133 04/09/02إلتحاق بالزوجةمصطفى راجو 24500E)مزدوجزواغة )المقاطعة

705/09/03عمالة: فاسالخوارزميإقليم: مولي يعقوبالدردارة المركز 133 05/09/03أقدمية 16 سنةمروان بوغروم 20473C)مزدوجزواغة )المقاطعة

505/09/03عمالة: فاسالحسين الفيلليإقليم: مولي يعقوببنطلحة المركز 133 05/09/03أقدمية 16 سنةسهام حطاني 02108R)مزدوجزواغة )المقاطعة

216/09/02إقليم: مولي يعقوبمدرسة بلل بن رباحإقليم: مولي يعقوباولد عبو المركز 131 16/09/02أقدمية 16 سنةم ميرة 27154Pمزدوجعين الشقف

220/09/02عمالة: فاسأبو هريرةإقليم: مولي يعقوبثمرة المركز 131 20/09/02أقدمية 16 سنةم صبور 01939G المشور فاس الجديد

)البلدية(

مزدوج

516/09/95عمالة: فاسمدرسة الفرحإقليم: مولي يعقوبثمرة المركز 129 05/09/03أقدمية 16 سنةصباح لقليعي 27020U)مزدوجزواغة )المقاطعة

405/09/03عمالة: فاسبنكيرانإقليم: مولي يعقوب ازناتة المركز 125 05/09/03إلتحاق بالزوجةم الشرقاوي 02004C)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

205/09/03عمالة: فاسابن بطوطةإقليم: مولي يعقوب ازناتة المركز 123 05/09/03أقدمية 16 سنةعادل محسين 02113

W

مزدوجزواغة )المقاطعة(

416/09/99عمالة: فاسعبد ا بن الزبيرإقليم: مولي يعقوبالشبابات المركز 114 21/10/05إلتحاق بالزوجماجدة شجاع 02076F)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

706/09/01عمالة: فاسعبد ا كنونإقليم: مولي يعقوببني يخلف المركز 101 05/09/07إلتحاق بالزوجمحاسن الحر 02012L)مزدوججنان الورد )المقاطعة

416/09/98عمالة: فاسابن الروميإقليم: مولي يعقوبالشبابات المركز 93 05/09/07إلتحاق بالزوجةازوازو يوسف 25062R)مزدوججنان الورد )المقاطعة

106/09/00إقليم: مولي يعقوبالجوابر المركزإقليم: مولي يعقوبثمرة المركز 87 26/09/11يونس  برودي 02181Vمزدوجلعجاجرة

الشهيد عبد العزيز بن إقليم: مولي يعقوبالشبابات المركز

ادريس

705/09/03عمالة: فاس 85 05/09/08إلتحاق بالزوجهمنان فتيحة 02094A)مزدوجالمرينيين )المقاطعة
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906/09/00إقليم: الحاجببودربالةإقليم: مولي يعقوبسبت الوداية المركز 81 04/09/12سميرة  عنبري 04155Rمزدوجأيت بوبيدمان

126/09/03عمالة: مكناسالمغاصيين المركزإقليم: مولي يعقوببياضة المركز 79 04/09/12إبراهيم   بوفارس 03854Nمزدوجمغاصيين

301/12/08عمالة: فاسأبي بكر الصديقإقليم: مولي يعقوباولد يشو المركز 59 04/09/12إلتحاق بالزوجارظواز حبيبة 02015P)مزدوججنان الورد )المقاطعة

1116/09/96عمالة: فاسم بن عبد الكريم الخطابيإقليم: مولي يعقوبعين بومرشد المركز 58 02/09/15إلتحاق بالزوجةم   موساوي 02021

W

مزدوججنان الورد )المقاطعة(

702/09/09عمالة: فاسمدرسة الفرحإقليم: مولي يعقوبقنطرة سبو المركز 58 04/09/12إلتحاق بالزوجحنان رمرام 27020U)مزدوجزواغة )المقاطعة

906/09/01عمالة: مكناساعرب الصباحإقليم: مولي يعقوبسيدي امساهل المركز 54 05/09/17نحناحي الحسن 03910Zمزدوجمهاية

816/09/94عمالة: فاسعبد ا بن الزبيرإقليم: مولي يعقوباولد العلم المركز 53 04/09/18إلتحاق بالزوجةعبد العزيز الحميدي الدريسي 02076F)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

206/09/00عمالة: فاسأناس بن مالكإقليم: مولي يعقوباولد الكريني المركز 53 04/09/12إلتحاق بالزوجرجاء سفان 02029E)مزدوججنان الورد )المقاطعة

904/09/12عمالة: فاسعبد ا بن الزبيرإقليم: مولي يعقوبالشبابات المركز 51 04/09/12إلتحاق بالزوجصباح لعشير 02076F)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

305/09/07إقليم: مولي يعقوباولد بوصالح المركزإقليم: مولي يعقوباولد عبو المركز 49 02/09/14إلتحاق بالزوجالسني غزلن 02160Xمزدوجعين الشقف

816/09/95عمالة: فاسالحسن اليوسيإقليم: مولي يعقوباولد اهلل المركز 48 06/09/17إلتحاق بالزوجةم الحسوني 02022X)مزدوججنان الورد )المقاطعة

سيدي احمد البرنوصي 

المركز

1116/09/97عمالة: فاسعلي الجزنائيإقليم: مولي يعقوب 47 06/09/17إلتحاق بالزوجةابراهيم مفيد 24318G)مزدوججنان الورد )المقاطعة

116/09/97إقليم: مولي يعقوبمدرسة صلح الدين اليوبيإقليم: مولي يعقوبالضويات المركز 46 06/09/17إلتحاق بالزوجمجدة الجرندي 26736Kمزدوجعين الشقف

1116/09/99عمالة: فاسالكنديإقليم: مولي يعقوبمسدورة المركز 45 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبدالوهاب غيات 01995T)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

904/09/02عمالة: فاسالوئامإقليم: مولي يعقوبعين بوعلي المركز 45 06/09/17إلتحاق بالزوجةصواف م 18500H)مزدوجزواغة )المقاطعة

116/09/97عمالة: طنجة - أصيلبدريونإقليم: مولي يعقوباولد العلم المركز 44 06/09/17سعيد بنيعيش 15151T)مزدوجكزناية )البلدية

سيدي احمد البرنوصي 

المركز

804/09/02عمالة: فاسالوئامإقليم: مولي يعقوب 44 06/09/17إلتحاق بالزوجنعيمة بجيوي 18500H)مزدوجزواغة )المقاطعة

116/09/03عمالة: فاسأناس بن مالكإقليم: مولي يعقوبالمحطة المركز 44 06/09/17إلتحاق بالزوجمليكة البهوي 02029E)مزدوججنان الورد )المقاطعة
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804/09/02إقليم: الحاجبسيدي امباركإقليم: مولي يعقوبسيدي امساهل المركز 41 04/09/18بشرى الفريد 04189Cمزدوجلقصير

1105/09/11عمالة: فاسالجولنإقليم: مولي يعقوباولد بهيش 40 03/09/13إلتحاق بالزوجأسماء بنسودة 02020V)مزدوججنان الورد )المقاطعة

1005/09/07عمالة: فاسابن نفيسإقليم: مولي يعقوباولد حافظ المركز 37 02/09/14إلتحاق بالزوجهاجر ميموح 02027C)مزدوججنان الورد )المقاطعة

104/09/12إقليم: مولي يعقوبطلحة المركزإقليم: مولي يعقوباولد الكريني المركز 35 02/09/15إلتحاق بالزوجبشرى اعميمر 02125Jمزدوجسبع رواضي

417/02/17إقليم: تازةلملعب المركزإقليم: مولي يعقوبسيدي مسعود 31 17/02/17كريمة السيداسي 16613Gمزدوجغياتة الغربية

313/02/17إقليم: تازةبئر انزران المركزإقليم: مولي يعقوببني يخلف المركز 31 13/02/17بكة نسيمة 16549Mمزدوجمكناسة الشرقية

1013/02/17إقليم: مولي يعقوبسبت الوداية المركزإقليم: مولي يعقوباولد بوزيان المركز 31 13/02/17سلمون نورية 02143Dمزدوجسبت لوداية

1113/02/17عمالة: مكناسعزيب الحمراءإقليم: مولي يعقوبثمرة المركز 31 13/02/17لبناء فرحان 03873Jمزدوجشرقاوة

605/09/08عمالة: فاسالطبريإقليم: مولي يعقوبثمرة المركز 28 04/09/18إلتحاق بالزوجسمية شعو 18647T)مزدوججنان الورد )المقاطعة

702/09/10إقليم: مولي يعقوبمدرسة راس الماءإقليم: مولي يعقوباولد العلم المركز 23 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الراس 02163Aمزدوجعين الشقف

102/09/10إقليم: مولي يعقوباولد العلم المركزإقليم: مولي يعقوبسيدي امساهل المركز 23 04/09/18إلتحاق بالزوجةم النميش 02191Fمزدوجلعجاجرة

1105/09/11عمالة: فاسابن تومرتإقليم: مولي يعقوباولد يشو المركز 21 04/09/18إلتحاق بالزوجوهابي فاطمة الزهراء 18443

W

مزدوججنان الورد )المقاطعة(

1002/09/15إقليم: مولي يعقوباولد عبو المركزإقليم: مولي يعقوبالشبانات المركز 17 04/09/18م بنعبد ا 02139Zمزدوجميكس

1002/09/14إقليم: مولي يعقوبمدرسة الزاويةإقليم: مولي يعقوبلكرم المركز 7 04/09/18إلتحاق بالزوجةالرفيق عبدالشكور 02169Gمزدوجعين الشقف

502/09/16إقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوانإقليم: مولي يعقوب ازناتة المركز 7 04/09/18م الحرار 15501Yمزدوجامكانسة

102/09/16إقليم: الخميساتم عبدهإقليم: مولي يعقوبسيدي مسعود 7 نعمولد الحاج م 04/09/18 11220V)مزدوجالخميسات )البلدية

704/09/18إقليم: مولي يعقوباولد بوصالح المركزإقليم: مولي يعقوبمسدورة المركز 7 04/09/18لحسن مفكر 02160Xالمازيغيةعين الشقف
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04

1021/09/83إقليم: القنيطرةوادي الذهبإقليم: القنيطرةالمكرن 181 16/09/99أقدمية 16 سنةبادي حسن 10877Xمزدوجمناصرة

1021/09/83إقليم: القنيطرةوادي الذهبإقليم: القنيطرةالمكرن 181 16/09/99أقدمية 16 سنةالنويري بوشعيب 10877Xمزدوجمناصرة

616/09/88إقليم: القنيطرةالعكارشةإقليم: القنيطرةالبغايلية 169 04/09/02أقدمية 16 سنةلهنيدي عبد الرحيم 10946Xمزدوجأولد سلمة

116/09/85إقليم: العرائشمدرسة وادي الذهبإقليم: القنيطرةكتامة 165 16/09/98أقدمية 16 سنةالعسلي عبدالرحيم 05700V)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

117/09/90إقليم: القنيطرةوادي الذهبإقليم: القنيطرة الفلح 165 05/09/11أقدمية 16 سنةكوينة الخطاب 10877Xمزدوجمناصرة

216/09/85إقليم: القنيطرةاولد العسالإقليم: القنيطرةاولد بنزيان 163 16/09/99أقدمية 16 سنةالراضي بيض العينين 10885Fمزدوجمناصرة

216/09/93إقليم: العرائشمدرسة سيدي بوأحمدإقليم: القنيطرةم/م يوسف بن تاشفين 161 06/09/00أقدمية 16 سنةالبريني فاطمة 05687F)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

116/09/89إقليم: القنيطرةاولد برجالإقليم: القنيطرةأولد المالكية 159 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد الكريم قريشات 10878Yمزدوجمناصرة

317/09/90إقليم: القنيطرةالعميميينإقليم: القنيطرةمكناسات 159 16/09/99أقدمية 16 سنةصبري  عبد الرحيم 10884Eمزدوجمناصرة

316/09/93إقليم: القنيطرةصالح رشيدإقليم: القنيطرةالعنابسة 159 16/09/99أقدمية 16 سنةالبرماكي عبد الواحد 10837Dمزدوجحدادة

316/09/93إقليم: القنيطرةعين عريسإقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصر 159 16/09/99أقدمية 16 سنةمالك حميد 10915Nمزدوجحدادة

216/09/91عمالة: سل  مدرسة البحتريإقليم: القنيطرةأولد زيار 159 16/09/99أقدمية 16 سنةالحماوي الحسين 01200D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

216/09/99عمالة: سلمدرسة خديجة أم المؤمنينإقليم: القنيطرةأولد زيار 159 16/09/99أقدمية 16 سنةخزراج سمية 20007

W

مزدوجالعيايدة )المقاطعة(

316/09/94إقليم: القنيطرةاولد العسالإقليم: القنيطرةالسياح 153 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد الخالق العرعار 10885Fمزدوجمناصرة

116/09/88إقليم: القنيطرةمحي الدين بن عربيإقليم: القنيطرةاولد عطية 153 06/09/00أقدمية 16 سنةقشقاش حسن 10886Gمزدوجمناصرة

916/09/89إقليم: القنيطرةمحي الدين بن عربيإقليم: القنيطرةم/م المعاشات 153 06/09/00أقدمية 16 سنةإدريس دومو 10886Gمزدوجمناصرة

116/09/92إقليم: القنيطرةعين عريسإقليم: القنيطرةالسياح 153 06/09/00أقدمية 16 سنةعمراني عبد الرحمان 10915Nمزدوجحدادة
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316/09/92إقليم: القنيطرةزهانةإقليم: القنيطرةم/م المعاشات 153 21/09/99أقدمية 16 سنةبلي رشيد 10916Pمزدوجحدادة

116/09/93إقليم: القنيطرةمشرع الكتانإقليم: القنيطرةقرية بنعودة 153 06/09/00أقدمية 16 سنةبوكمان ريضاء 10918Sمزدوجحدادة

116/09/91إقليم: القنيطرةالمرابطينإقليم: القنيطرةقرية بنعودة 149 16/09/99أقدمية 16 سنةحليلبي عبد العالي 06803U)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

1016/09/97إقليم: القنيطرةطارق بن زيادإقليم: القنيطرةالعميميين 149 نعمأقدمية 16 سنةالتازي إيمان 16/09/99 10823N)مزدوجالقنيطرة )البلدية

316/09/95إقليم: القنيطرةزهانةإقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسي 147 06/09/01أقدمية 16 سنةالزيامي  عبد الحليم 10916Pمزدوجحدادة

316/09/96إقليم: القنيطرةإدريس الزهرإقليم: القنيطرةالمواوقة 147 06/09/01أقدمية 16 سنةم حماحمة 10859C)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

216/09/96إقليم: القنيطرةزهانةإقليم: القنيطرةالنجاجعة 147 06/09/01أقدمية 16 سنةبوزبيبة  عبد اللطيف 10916Pمزدوجحدادة

116/09/94عمالة: طنجة - أصيلمولي يوسفإقليم: القنيطرةلل غنو 143 06/09/00أقدمية 16 سنةسعيد اونونة 26331V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

817/09/90عمالة: سلمدرسة بوجدورإقليم: القنيطرةالمنفلوطي 143 06/09/00أقدمية 16 سنةزراد احمد 26068J)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

1016/09/95إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: القنيطرةجبل الظل 141 04/09/02أقدمية 16 سنةبيكوس م 10924Yمزدوجعامر السفلية

316/09/96إقليم: العرائشمدرسة  الهيايضةإقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصر 141 04/09/02أقدمية 16 سنةالليزم يونس 05755Eمزدوجالعوامرة

116/09/96إقليم: القنيطرةزهانةإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 141 04/09/02أقدمية 16 سنةبوعرودة م جواد 10916Pمزدوجحدادة

516/09/97إقليم: القنيطرةاولد العسالإقليم: القنيطرةاولد عكيل الكبار 141 04/09/02أقدمية 16 سنةحميري م 10885Fمزدوجمناصرة

116/09/92إقليم: القنيطرةمولي بوسلهامإقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاري 139 04/09/02أقدمية 16 سنةالقاجي مونير 11139Gمزدوجمولي بوسلهام

مجموعة مدارس اولد إقليم: القنيطرةامغيطن

اسبيطة

1016/09/98عمالة: سل 134 04/09/02إلتحاق بالزوجةكبوري فؤاد 01248Fمزدوجعامر

616/09/95إقليم: العرائشم/م صلح الدين اليوبيإقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصر 133 06/09/03أقدمية 16 سنةأب حدوا عبد الحق 05742Rمزدوجالعوامرة

مجموعة مدارس الحنشة إقليم: القنيطرةمشرع احضر

الفوارات

116/09/98عمالة: سل 132 04/09/02إلتحاق بالزوجنعيمة كريكيبة 01260Uمزدوجعامر

816/09/89عمالة: سلمدرسة بوجدورإقليم: القنيطرةالمنفلوطي 131 04/09/02أقدمية 16 سنةعميرات سميرة 26068J)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية
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116/09/98عمالة: طنجة - أصيلمولي يوسفإقليم: القنيطرةلل غنو 131 04/09/02أقدمية 16 سنةنادية صبري 26331V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

302/11/98إقليم: القنيطرةإدريس الزهرإقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 129 02/02/02أقدمية 16 سنةفاطمة لعبيلي 10859C)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

117/09/90عمالة: طنجة - أصيلابي ذر الغفاريإقليم: القنيطرةاولد بن السبع 128 17/09/99أقدمية 16 سنةحمدوني عبد اللطيف 26910Z طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: المضيق - مدرسة خديجة أم المؤمنينإقليم: القنيطرةالمكرن

الفنيدق
116/09/98 123 03/09/03أقدمية 16 سنةجوشة  زهور 05438K)مزدوجالفنيدق )البلدية

916/09/99إقليم: القنيطرةم/م المناصرةإقليم: القنيطرةاحسينات 123 05/09/03أقدمية 16 سنةحجلوت زينب 10881Bمزدوجمناصرة

416/09/99إقليم: القنيطرةإدريس الزهرإقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسي 123 05/09/03أقدمية 16 سنةبن الحنفي  نادية 10859C)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

1016/09/99إقليم: القنيطرةحي السلم 2إقليم: القنيطرةالمواوقة 117 07/09/05أقدمية 12 سنةبلغازي الحسين 10864H)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

316/09/93إقليم: القنيطرةالشريف الدريسيإقليم: القنيطرةسيدي الطيبي 1 114 نعمأقدمية 16 سنةبوجمــــيل   م 19/09/02 10824P)مزدوجالقنيطرة )البلدية

216/09/93إقليم: سيدي سليمانمدرسة أبي حنيفة النعمانإقليم: القنيطرةاولد احمودو 93 02/09/10المجدوب سعيد 20071R سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

مزدوج

فرعية سيدي ابراهيم إقليم: القنيطرةالضريسة

بولعجول

1116/09/96عمالة: سل 93 04/09/08ادريس السعد 01257Rمزدوجعامر

مجموعة مدارس الحنشة إقليم: القنيطرةم/م المعاشات

الفوارات

605/09/03عمالة: سل 86 05/09/08إلتحاق بالزوجسمية السعودي 01260Uمزدوجعامر

1016/09/99عمالة: سلالمدرسة الجماعاتية عامرإقليم: القنيطرةامغيطن 85 02/09/09نور الهدى الحرة 26070Lمزدوجعامر

216/09/99إقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاريإقليم: القنيطرةشكران 77 02/09/10هشام طالب 11140Hمزدوجمولي بوسلهام

1007/09/05إقليم: القنيطرةم/م المناصرةإقليم: القنيطرةاولد موسى البحارة 77 05/09/09إلتحاق بالزوجسعيدة بوعلم 10881Bمزدوجمناصرة

116/09/96إقليم: القنيطرةالحاج منصورإقليم: القنيطرةعبد ا بن العباس 76 نعملكزولي كنزة 04/09/18 20072S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

1016/09/98عمالة: سلالمدرسة الجماعاتية عامرإقليم: القنيطرةامغيطن 73 04/09/12هشام بنعبد الصادق 26070Lمزدوجعامر

616/09/93إقليم: القنيطرةالمرنيينإقليم: القنيطرةالمواوقة 69 05/09/11بركاوي مبارك 27121D)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

عمالة: الصخيرات  - اولد بوطيبإقليم: القنيطرةقرية الضاوية

تمارة
207/09/05 69 02/09/11رو مريم 21969Dمزدوجالمنزه
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116/09/95عمالة: سل مدرسة أبي ذر الغفاريإقليم: القنيطرةالمام البخاري 68 نعمالنتيفي سارة 03/09/13 20915H)مزدوجتابريكت )المقاطعة

فرعية سيدي ابراهيم إقليم: القنيطرةجبل الظل

بولعجول

106/09/00عمالة: سل 67 02/09/10الوادي م 01257Rمزدوجعامر

116/09/98إقليم: القنيطرةحي السلم 2إقليم: القنيطرةقرية بنعودة 61 04/09/12البودالي م 10864H)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

813/09/02إقليم: القنيطرةاشراردةإقليم: القنيطرةدار الحراق 61 04/09/12احمد فتوحي 10893Pمزدوجبنمنصور

907/09/04إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةم/م المانة 60 05/09/11إلتحاق بالزوجهجر  الشامي 10904Bمزدوجسيدي م بنمنصور

120/09/05إقليم: القنيطرةجبل الظلإقليم: القنيطرةالمريجة 59 03/09/12مطيع أعكيلة 11076Nمزدوجبني مالك

116/09/94إقليم: الخميساتايت حمو قسوإقليم: القنيطرةأحمد عثمان بندلة الدريسي 54 نعمعبد السلم اكريطيط 06/09/17 11327Lمزدوجسيدي علل المصدر

مجموعة مدارس سيدي إقليم: القنيطرةم/م أنوال

ابراهيم

816/09/94عمالة: سل 54 06/09/17فتيحة زوبير 01253Lمزدوجعامر

مجموعة مدارس سيدي إقليم: القنيطرةم/م أنوال

ابراهيم

816/09/91عمالة: سل 54 06/09/17ادريس بوعروة 01253Lمزدوجعامر

116/09/93إقليم: سيدي سليمانالمركزية بني فضلإقليم: القنيطرةالمواوقة 53 03/09/13يوسف الجقوني 10935Kمزدوجعامر الشمالية

115/12/08إقليم: القنيطرةالباروديإقليم: القنيطرةالعيايدة 53 03/09/13اكرين لطيفة 11039Yمزدوجعرباوة

216/09/92إقليم: القنيطرةم عابد الجابريإقليم: القنيطرةاحمد بلفريج 52 نعمخديجة فياض 04/09/12 26374S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

705/09/03عمالة: سلالبحيرةإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 51 04/09/12هدى كنفود 27086Rمزدوجعامر

904/09/12إقليم: القنيطرةهناكإقليم: القنيطرةالشوافع 51 04/09/12أورحو عائشة 10895Sمزدوجبنمنصور

504/09/12إقليم: سيدي سليمانالمركزية بني فضلإقليم: القنيطرةامحاميد بويب 51 04/09/12سملني فاطمة الزهراء 10935Kمزدوجعامر الشمالية

203/09/13إقليم: سيدي قاسمجمال الدين الفغانيإقليم: القنيطرةلل غنو 51 03/09/13فائزة الحلواني 14680F مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج

105/09/07إقليم: القنيطرةعين تيهليإقليم: القنيطرةاولد عكيل الكبار 45 02/09/14نعيمة الصفر 11074Lمزدوجبني مالك

م/م أحمد المنصور الذهبي   إقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسي

السواكن  المركزية

211/02/08إقليم: العرائش 45 02/09/14النكاش  عبد المجيد 05835Sمزدوجالسواكن
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م/م أحمد المنصور الذهبي   إقليم: القنيطرةشكران

السواكن  المركزية

211/02/08إقليم: العرائش 45 02/09/14الكركوري جميلة 05835Sمزدوجالسواكن

1016/09/95عمالة: سلمدرسة ابي حنيفةإقليم: القنيطرةسيدي الطيبي 2 42 06/09/17إلتحاق بالزوجةم عكور 20011A)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

806/09/00عمالة: سلمدرسة البراهمة 2إقليم: القنيطرةاولد موسى البحارة 42 06/09/17إلتحاق بالزوجةزوهير مردود 01254Mمزدوجعامر

823/01/08عمالة: سلالبحيرةإقليم: القنيطرةاولد موسى البحارة 42 16/09/15العابد نعيمة 27086Rمزدوجعامر

107/09/04إقليم: القنيطرةحي السلم 2إقليم: القنيطرةاولد بن السبع 40 02/09/16ياسين الحمري 10864H)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

223/01/08عمالة: سلالمدرسة الجماعاتية عامرإقليم: القنيطرةامغيطن 40 06/09/17 بنعمران غزلن 26070Lمزدوجعامر

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامنإقليم: القنيطرةحليمة السعدية

تمارة
406/09/06 38 05/09/17ام حنافي 25420E)مزدوجعين العودة )البلدية

مجموعة مدارس دار إقليم: القنيطرةأولد بلخير

العسلوجي

105/09/07إقليم: سيدي قاسم 36 06/09/17سعاد بهدي 14887Fمزدوجدار العسلوجي

1002/09/09إقليم: القنيطرةاولد احمودوإقليم: القنيطرةالمرابطين 36 03/09/13إلتحاق بالزوجنورة مصباح 10927Bمزدوجعامر السفلية

304/09/12إقليم: القنيطرةإدريس الزهرإقليم: القنيطرةقرية بنعودة 36 06/09/15إلتحاق بالزوجسناء بالحاج 10859C)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

416/09/02عمالة: سلالمدرسة الجماعاتية عامرإقليم: القنيطرةامغيطن 35 02/09/14سعود سلوى 26070Lمزدوجعامر

307/09/04إقليم: صفروم/م عين الركادة-المركزإقليم: القنيطرةالسياح 35 02/09/14يوسف وحيد 02436Xمزدوجأيت السبع لجرف

605/09/08إقليم: القنيطرةم/م المعاشاتإقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسي 35 02/09/14فاطمة وحسون 10894Rمزدوجبنمنصور

102/09/10إقليم: النواصرم. عقبة بن نافعإقليم: القنيطرةالشتيكات 35 02/09/14إلتحاق بالزوجالتاجي حنان 25341U)مزدوجدار بوعزة )البلدية

فرعية سيدي ابراهيم إقليم: القنيطرةطارق بن زياد

بولعجول

116/09/96عمالة: سل 34 06/09/17الغازي مصطفى 01257Rمزدوجعامر

1107/09/05عمالة: سلالبحيرةإقليم: القنيطرةسيدي عيسى خشان 34 06/09/17ابتسام  تزارني 27086Rمزدوجعامر

1205/09/16إقليم: مولي يعقوبثمرة المركزإقليم: القنيطرةدار الحراق 31 05/09/16نسرين  الدرديخ 02148Jمزدوجسبت لوداية

913/02/17إقليم: القنيطرةم/م المعاشاتإقليم: القنيطرةلمناصرة 31 13/02/17فاطمة احطيشة 10894Rمزدوجبنمنصور
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313/02/17إقليم: القنيطرةحي السلم 2إقليم: القنيطرةالمريجة 31 13/02/17حنان بن الغالي 10864H)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

413/02/17إقليم: القنيطرةم,م اولد امإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 31 13/02/17م الحويفي 10891Mمزدوجبنمنصور

613/02/17إقليم: القنيطرةسيدي م لحمرإقليم: القنيطرةالحريضيين 31 13/02/17احميمك أمينة 11124Rمزدوجسيدي م لحمر

313/02/17عمالة: سلالبحيرةإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 31 13/02/17رجاء  الميسمي 27086Rمزدوجعامر

913/02/17إقليم: القنيطرةسيدي م لحمرإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 31 13/02/17ايمان الطويل 11124Rمزدوجسيدي م لحمر

1113/02/17عمالة: سلمجموعة مدارس الجبابرةإقليم: القنيطرةاولد رافع 31 13/02/17فاطمة اقي 01228Jمزدوجالسهول

1013/02/17إقليم: القنيطرةلمناصرةإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 31 13/02/17عبدالحق مكروم 11127Uمزدوجسيدي م لحمر

مجموعة مدارس الحنشة إقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصر

الفوارات

513/02/17عمالة: سل 31 13/02/17البكاري حسناء 01260Uمزدوجعامر

213/02/17إقليم: القنيطرةسيدي م لحمرإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 31 13/02/17مرية المتنبي 11124Rمزدوجسيدي م لحمر

113/02/17إقليم: القنيطرةم/م المعاشاتإقليم: القنيطرةم/م المانة 31 13/02/17نسرين البرق 10894Rمزدوجبنمنصور

113/02/17إقليم: القنيطرةاشراردةإقليم: القنيطرةم/م المانة 31 13/02/17مساوي حكيمة 10893Pمزدوجبنمنصور

813/02/17إقليم: القنيطرةالسياحإقليم: القنيطرةم/م المانة 31 13/02/17الشواي السعيد 11119Kمزدوجبحارة أولد عياد

213/02/17إقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاريإقليم: القنيطرةاولد رافع 31 13/02/17البقال أسماء 11140Hمزدوجمولي بوسلهام

عمالة: الصخيرات  - سيدي م الشريفإقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصر

تمارة
1213/02/17 31 13/02/17صفاء صويبرات 01361Dمزدوجأم عزة

عمالة: الصخيرات  - سيدي يحيى زعيرإقليم: القنيطرةتدانة

تمارة
613/02/17 31 13/02/17آمال بلوقي 01335Aمزدوجسيدي يحيى زعير

1013/02/17إقليم: القنيطرةالنجاجعةإقليم: القنيطرةقرية الضاوية 31 13/02/17جواد بوقريص 11103Tمزدوجسوق ثلثاء الغرب

813/02/17إقليم: القنيطرةاشراردةإقليم: القنيطرةلمناصرة 31 13/02/17لخلوفي فاطمة 10893Pمزدوجبنمنصور

عمالة: الصخيرات  - عين الروزإقليم: القنيطرةلل غنو

تمارة
613/02/17 31 13/02/17فاطمة الحيحي 01347Nمزدوجصباح
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116/09/95إقليم: سيدي سليمانمدرسة المام الشافعيإقليم: القنيطرةالركابي 30 06/09/17إلتحاق بالزوجةمولي عبد السلم لعرج 10868M سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

مزدوج

عمالة: الصخيرات  - الياسمينإقليم: القنيطرةارزيكات

تمارة
207/09/05 30 02/09/15إلتحاق بالزوجةالكلتى رضوان 01328T)مزدوجالصخيرات )البلدية

213/02/17إقليم: القنيطرةم/م يوسف بن تاشفينإقليم: القنيطرةالحريضيين 30 13/02/17يوسف جيقير 11043Cمزدوجعرباوة

عمالة: الصخيرات  - واد الشراطإقليم: القنيطرةم/م 11 يناير

تمارة
105/09/07 29 02/09/15إلتحاق بالزوجحجي حنان 01353V)مزدوجالصخيرات )البلدية

1113/02/17عمالة: سلمجموعة مدارس فدان الزيتإقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصر 29 13/02/17التازوتي خديجة 01234Rمزدوجالسهول

913/02/17إقليم: القنيطرةالنجاجعةإقليم: القنيطرةم/م المانة 29 13/02/17جيهان عبدين 11103Tمزدوجسوق ثلثاء الغرب

406/09/01إقليم: القنيطرةم/م المعاشاتإقليم: القنيطرةاولد بسام 28 02/09/15التوري ابتسام 10894Rمزدوجبنمنصور

113/02/17إقليم: القنيطرةسيدي عيسى خشانإقليم: القنيطرةلل ميمونة 28 13/02/17بن الغزواني حياة 11101Rمزدوجسوق ثلثاء الغرب

713/02/17إقليم: القنيطرةأولد المالكيةإقليم: القنيطرةلل ميمونة 28 13/02/17رافع سناء 10901Yمزدوجبنمنصور

913/02/17إقليم: القنيطرةم/م المعادكةإقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصر 28 13/02/17لطيفة شطاو 11095Jمزدوجسوق ثلثاء الغرب

305/09/11عمالة: سلالبحيرةإقليم: القنيطرةاولد الطالب 25 06/09/17إلتحاق بالزوجبشرى كطاري 27086Rمزدوجعامر

مجموعة مدارس السبت إقليم: القنيطرةالشقاقفة

القديم

1124/01/08عمالة: سل 24 06/09/17اولد عبد الصادق عبد العزيز 01226Gمزدوجالسهول

عمالة: الصخيرات  - الرويضاتإقليم: القنيطرةاولد احمودو

تمارة
1105/09/08 24 06/09/17حريص طه 01365Hمزدوجسيدي يحيى زعير

المدرسة الجماعاتية سيدي إقليم: القنيطرةقرية بنعودة

عزوز

129/11/08عمالة: سل 24 06/09/17عبد الرحيم اعبيقي 01233Pمزدوجالسهول

801/01/10عمالة: سلمجموعة مدارس فدان الزيتإقليم: القنيطرةاشراردة 24 06/09/17ديدي بشرى 01234Rمزدوجالسهول

المدرسة الجماعاتية سيدي إقليم: القنيطرةاولد بنزيان

عزوز

905/09/11عمالة: سل 24 06/09/17الحداد جميلة 01233Pمزدوجالسهول

404/09/12إقليم: سيدي سليمانالمركزية امزورة الوادإقليم: القنيطرةاولد عبدا 24 07/09/17كريمة  بن خدة 10982Lمزدوجالصفافعة

1101/01/12عمالة: سلمجموعة مدارس فدان الزيتإقليم: القنيطرةم/م بنمنصور 24 06/09/17انديلي زهرة 01234Rمزدوجالسهول
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المركزية ازهانة  سيدي إقليم: القنيطرةاولد احمودو

يحيى

602/09/15إقليم: سيدي سليمان 24 06/09/17حكم عبد العزيز 10933Hمزدوجعامر الشمالية

713/02/17إقليم: القنيطرةم/م 11 ينايرإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 24 13/02/17إلتحاق بالزوجمداح إلهام 10906Dمزدوجسيدي م بنمنصور

1013/02/17إقليم: القنيطرةاولد بنزيانإقليم: القنيطرةلمناصرة 24 13/02/17إلتحاق بالزوجسعاد البوزكراوي 10888Jمزدوجبنمنصور

113/02/17إقليم: سيدي سليمانمدرسة المام الشافعيإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 24 13/02/17إلتحاق بالزوجحنان الدهبي 10868M سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

مزدوج

106/09/17إقليم: القنيطرةعين تيهليإقليم: القنيطرةأولد زيار 24 06/09/17عادل قرباش 11074Lمزدوجبني مالك

106/09/17إقليم: الخميساتسوق السبتإقليم: القنيطرةتدانة 24 06/09/17سكينة أريفي 11539Sمزدوجأيت بلقاسم

306/09/17إقليم: القنيطرةسيدي عيسى خشانإقليم: القنيطرةأولد زيار 24 06/09/17فاطمة الطويل 11101Rمزدوجسوق ثلثاء الغرب

المركزية ازهانة  سيدي إقليم: القنيطرةقرية بنعودة

يحيى

206/09/17إقليم: سيدي سليمان 24 06/09/17فؤاد إدابلل 10933Hمزدوجعامر الشمالية

806/09/17إقليم: القنيطرةم/م المعادكةإقليم: القنيطرةالربيع 24 06/09/17مصطفى الشاوني 11095Jمزدوجسوق ثلثاء الغرب

106/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية الزعابلةإقليم: القنيطرةتدانة 24 06/09/17ربيعة الشدادي 10995Aمزدوجقصيبية

106/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية البكارةإقليم: القنيطرةتدانة 24 06/09/17سلوى دقاق 11017Zمزدوجمساعدة

1013/02/17إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: القنيطرةاولد عياد 23 13/02/17إلتحاق بالزوجلحياني إكرام 10898Vمزدوجبنمنصور

813/02/17إقليم: القنيطرةاولد بنزيانإقليم: القنيطرةالعنابسة 23 13/02/17إلتحاق بالزوجسليمان سعاد 10888Jمزدوجبنمنصور

613/02/17إقليم: القنيطرةاولد عطيةإقليم: القنيطرةم/م المانة 23 13/02/17إلتحاق بالزوجرشيدة الهبطي 10889Kمزدوجبنمنصور

1013/02/17إقليم: القنيطرةلل ميمونةإقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصر 23 13/02/17إلتحاق بالزوجالعلوة رجاء 11147Rمزدوجلل ميمونة

813/02/17إقليم: القنيطرةاولد بنزيانإقليم: القنيطرةقرية الضاوية 23 13/02/17إلتحاق بالزوجفايزة بلحارتي 10888Jمزدوجبنمنصور

1113/02/17عمالة: الرباطاحمد الراشديإقليم: القنيطرةأولد المجذوب 23 13/02/17إلتحاق بالزوجنادية الغريفي 01039D)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

413/02/17عمالة: سل مدرسة م وديع السفيإقليم: القنيطرةأولد زيار 23 13/02/17إلتحاق بالزوججناح نعيمة 01215V)مزدوجالعيايدة )المقاطعة
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113/02/17إقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعريإقليم: القنيطرةالعنابسة 23 13/02/17إلتحاق بالزوجسعيدة العروصي 14826Pمزدوجالخنيشات

306/09/01عمالة: سلمدرسة اشبيليةإقليم: القنيطرةسيدي الطيبي 2 22 نعمعبد النبي السحيمي 06/09/17 18595L)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - انس بن مالكإقليم: القنيطرةأبي بكر الرازي

تمارة
104/09/02 22 نعمعبد اللطيف العلوي 06/09/17 19630L)مزدوجتمارة )البلدية

مدرسة العلمة عبد الرحمان إقليم: القنيطرةم عابد الجابري

الكتاني

907/09/05عمالة: سل 22 نعمقاسيمي صفاء 06/09/17 01174A)مزدوجتابريكت )المقاطعة

613/02/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية لل يطوإقليم: القنيطرةاولد عياد 22 13/02/17إلتحاق بالزوجسكينة العمري الجوهري 10991

W

مزدوجقصيبية

713/02/17إقليم: القنيطرة الفلحإقليم: القنيطرةاولد موسى البحارة 22 13/02/17إلتحاق بالزوجحصين حنان 10902Zمزدوجبنمنصور

913/02/17إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 22 13/02/17إلتحاق بالزوجاسماء مدكور 10898Vمزدوجبنمنصور

913/02/17إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 22 13/02/17إلتحاق بالزوجةعمر كاير 10898Vمزدوجبنمنصور

313/02/17إقليم: القنيطرة الفلحإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 22 13/02/17إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء إشوالن 10902Zمزدوجبنمنصور

413/02/17إقليم: القنيطرةاولد بنزيانإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 22 13/02/17إلتحاق بالزوجسعاد  إزمار 10888Jمزدوجبنمنصور

413/02/17إقليم: القنيطرةاولد بنزيانإقليم: القنيطرةلمناصرة 22 13/02/17إلتحاق بالزوجأمدياز حافظة 10888Jمزدوجبنمنصور

913/02/17عمالة: سلمدرسة الجعاونةإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 22 13/02/17إلتحاق بالزوجخولة عضراوي 01252K)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

713/02/17إقليم: القنيطرة الفلحإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 22 13/02/17إلتحاق بالزوجسماح دحو الدريسي 10902Zمزدوجبنمنصور

1313/02/17إقليم: الخميساتالرملإقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاري 21 13/02/18نرجس حوري 11292Yمزدوجالكنزرة

213/02/17إقليم: القنيطرةالمنفلوطيإقليم: القنيطرةأولد المجذوب 21 13/02/17كوتر بنزهرة 11094Hمزدوجسوق ثلثاء الغرب

1013/02/17إقليم: القنيطرةالمنفلوطيإقليم: القنيطرةالعنابسة 21 13/02/17سلوى القراب 11094Hمزدوجسوق ثلثاء الغرب

813/02/17إقليم: القنيطرةاولد عيادإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 21 13/02/17إيمان عشلوجي 11109Zمزدوجبحارة أولد عياد

113/02/17إقليم: القنيطرةم/م يوسف بن تاشفينإقليم: القنيطرةالضريسة 21 13/02/17فاطمة الزهرة الفنتاوي 11043Cمزدوجعرباوة
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313/02/17إقليم: القنيطرةاشراردةإقليم: القنيطرةلمناصرة 21 13/02/17سناء بنيوسف 10893Pمزدوجبنمنصور

913/02/17إقليم: القنيطرةاولد عيادإقليم: القنيطرةاولد موسى البحارة 21 13/02/17الحجوجي ايمان 11109Zمزدوجبحارة أولد عياد

113/02/17إقليم: القنيطرةاولد بن السبعإقليم: القنيطرةأولد المجذوب 21 13/02/17بن طاهرة فاطمة 11077P)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

313/02/17إقليم: سيدي قاسملل مريمإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 21 13/02/17لمياء الخراز 14702Eمزدوجعين الدفالي

213/02/17إقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصرإقليم: القنيطرةاولد رافع 21 13/02/17حكيمة عثمان 11143Lمزدوجمولي بوسلهام

1013/02/17إقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد اإقليم: القنيطرةلمناصرة 21 13/02/17كلثوم ايت بريك 11125Sمزدوجسيدي م لحمر

413/02/17إقليم: القنيطرةامغيطنإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 21 13/02/17كوثر يوسفي 11121Mمزدوجبحارة أولد عياد

913/02/17إقليم: القنيطرةالنجاجعةإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 21 13/02/17جهاد الزياني 11103Tمزدوجسوق ثلثاء الغرب

301/02/17إقليم: القنيطرةسيدي عيسى خشانإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 21 01/02/17إلتحاق بالزوجمليكة الفقيهي 11101Rمزدوجسوق ثلثاء الغرب

913/02/17إقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد اإقليم: القنيطرةأولد المجذوب 21 13/02/17شيماء العاطي 11125Sمزدوجسيدي م لحمر

913/02/17إقليم: القنيطرةالمرنيينإقليم: القنيطرةلمناصرة 21 13/02/17فاطمة الزهراء الروى 27121D)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

113/02/17إقليم: القنيطرةاولد عبداإقليم: القنيطرةأولد المجذوب 21 13/02/17حكيمة الوافي 11097Lمزدوجسوق ثلثاء الغرب

613/02/17إقليم: القنيطرةسيدي م لحمرإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 21 13/02/17سارة حاسي 11124Rمزدوجسيدي م لحمر

113/02/17إقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصرإقليم: القنيطرةاولد رافع 21 13/02/17شيماء بن الصالح 11143Lمزدوجمولي بوسلهام

813/02/17إقليم: القنيطرةسيدي م لحمرإقليم: القنيطرةم/م المانة 21 13/02/17البشيري ياسمين 11124Rمزدوجسيدي م لحمر

701/02/17إقليم: القنيطرةالمنفلوطيإقليم: القنيطرةقرية بنعودة 21 01/02/17إلتحاق بالزوجسمية الحسني 11094Hمزدوجسوق ثلثاء الغرب

513/02/17إقليم: القنيطرةاولد عبداإقليم: القنيطرةالعيايدة 21 13/02/17أميمة العوادي 11097Lمزدوجسوق ثلثاء الغرب

1013/02/17إقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصرإقليم: القنيطرةم/م المانة 21 13/02/17الصبار خديجة 11143Lمزدوجمولي بوسلهام
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مجموعة مدارس سيدي عبد إقليم: القنيطرةلمناصرة

العزيز

1113/02/17عمالة: سل 21 13/02/17إلتحاق بالزوجشاهدي هاجر 01224Eمزدوجالسهول

113/02/17إقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاريإقليم: القنيطرةامحاميد بويب 21 13/02/17حورية الوحداني 11140Hمزدوجمولي بوسلهام

513/02/17إقليم: القنيطرةاولد بن السبعإقليم: القنيطرةالضريسة 21 04/09/18الصافي فدوى 11077P)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

713/02/17إقليم: القنيطرةسيدي م لحمرإقليم: القنيطرةم/م المانة 21 13/02/17امينة بوعيد 11124Rمزدوجسيدي م لحمر

113/02/17إقليم: القنيطرةلخضاضرةإقليم: القنيطرةالضريسة 21 04/09/18هناء النقابي 11045Eمزدوجعرباوة

913/02/17إقليم: القنيطرةالنجاجعةإقليم: القنيطرةقرية الضاوية 21 13/02/17صفاء عوريش 11103Tمزدوجسوق ثلثاء الغرب

113/02/17إقليم: القنيطرةلل ميمونةإقليم: القنيطرةشكران 21 13/02/17حميد حبشاوي 11147Rمزدوجلل ميمونة

113/02/17إقليم: القنيطرةلل ميمونةإقليم: القنيطرةشكران 21 13/02/17كريمة بليوة 11147Rمزدوجلل ميمونة

613/02/17إقليم: القنيطرةسيدي م لحمرإقليم: القنيطرةقرية الضاوية 21 13/02/17مريم مكاوي 11124Rمزدوجسيدي م لحمر

213/02/17إقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصرإقليم: القنيطرةاولد رافع 21 13/02/17بوشرى قدورات 11143Lمزدوجمولي بوسلهام

613/02/17إقليم: القنيطرةاولد عيادإقليم: القنيطرةاولد موسى البحارة 21 13/02/17زبيدة الرحالي 11109Zمزدوجبحارة أولد عياد

113/02/17إقليم: القنيطرةاولد بن السبعإقليم: القنيطرةأولد المجذوب 21 13/02/17خالد  بابا 11077P)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

113/02/17عمالة: الرباطالمسيرةإقليم: القنيطرةلل غنو 21 13/02/17إلتحاق بالزوجالخياطي فاطمة 01036A)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - عبد ا بن ياسينإقليم: القنيطرةلل غنو

تمارة
113/02/17 21 13/02/17إلتحاق بالزوجوفاء العابد 01330V)مزدوجعين العودة )البلدية

313/02/17عمالة: سلمدرسة الجعاونةإقليم: القنيطرةارزيكات 21 13/02/17إلتحاق بالزوجاحسان بنملوك 01252K)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

104/09/18إقليم: القنيطرةحليمة السعديةإقليم: القنيطرةالكنافدة 21 04/09/18البيض  الخطاب 20078Yمزدوجلل ميمونة

216/09/95إقليم: القنيطرةعبد ا بن العباسإقليم: القنيطرةالحاج منصور 20 نعمجمال داحة 06/09/17 10820K)مزدوجالقنيطرة )البلدية

113/02/17إقليم: القنيطرةمشرع احضرإقليم: القنيطرةاحسينات 20 13/02/17عمالكي  رشيد 11144Mمزدوجمولي بوسلهام

282



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الرباط - سل - القنيطرة04

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

101/02/17إقليم: القنيطرةالربيعإقليم: القنيطرةشكران 19 13/02/17ازمور  الهاني 25440Bمزدوجلل ميمونة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الرحامنةإقليم: القنيطرةالخنساء

البرنوصي
217/09/84 18 02/09/16إدريس عزي 01621L)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

813/02/17إقليم: القنيطرةالمرنيينإقليم: القنيطرةلل ميمونة 18 13/02/17اكرام المجاهد 27121D)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

913/02/17إقليم: القنيطرةاولد عبداإقليم: القنيطرةقرية بنعودة 18 13/02/17لطيفة   جلول 11097Lمزدوجسوق ثلثاء الغرب

913/02/17إقليم: القنيطرةاولد عبداإقليم: القنيطرةأولد المجذوب 18 13/02/17غفلون هدى 11097Lمزدوجسوق ثلثاء الغرب

ا لعلمة م بن سليمان إقليم: القنيطرةلل ميمونة

الجزولي

513/02/17عمالة: الرباط 18 13/02/17إلتحاق بالزوجأسية الفوحى 01041F)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

113/02/17إقليم: القنيطرةحليمة السعديةإقليم: القنيطرةلل ميمونة 18 13/02/17أسماء بوسنينة 20078Yمزدوجلل ميمونة

713/02/17إقليم: القنيطرةالعنابسةإقليم: القنيطرةلل ميمونة 18 13/02/17ليلة هندي 11148Sمزدوجلل ميمونة

713/02/17إقليم: القنيطرةاولد عبداإقليم: القنيطرةقرية بنعودة 18 13/02/17حفصة اضرضار 11097Lمزدوجسوق ثلثاء الغرب

916/09/99عمالة: سلمجموعة مدارس دوسليمإقليم: القنيطرةالزعيترات 17 06/09/17إلتحاق بالزوجةيونس مسلغ 01250Hمزدوجعامر

504/09/18إقليم: سيدي سليمان المركزية الدواغر بهتإقليم: القنيطرةاولد بسام 17 04/09/18هاجر بوطية 10985Pمزدوجالصفافعة

204/09/18إقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامريإقليم: القنيطرةلل غنو 17 04/09/18سامية كوني 11004Kمزدوجدار بلعامري

304/09/18إقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيدإقليم: القنيطرةاولد بسام 17 04/09/18بشرى حدجاجي 11491Pمزدوجمقام الطلبة

204/09/18إقليم: الخميساتايت عمرإقليم: القنيطرةلل غنو 17 04/09/18حليمة أعبو 11354Rمزدوجأيت  إيكو

904/09/18إقليم: الخميساتبئر انزرانإقليم: القنيطرةلل غنو 17 04/09/18نادية الداودي 11497

W

مزدوجسيدي عبد الرزاق

304/09/18إقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاريإقليم: القنيطرةالكنافدة 17 04/09/18رشيدة رويبح 10939Pمزدوجعامر الشمالية

804/09/18إقليم: القنيطرةالنجاجعةإقليم: القنيطرةالمريجة 17 04/09/18جمال حضرية 11103Tمزدوجسوق ثلثاء الغرب

1004/09/18إقليم: القنيطرةالمريجةإقليم: القنيطرةدار الحراق 17 04/09/18الدبليج الحسين 11150Uمزدوجلل ميمونة
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904/09/18إقليم: القنيطرةسيدي م لحمرإقليم: القنيطرةاحسينات 17 04/09/18حنان احيزون 11124Rمزدوجسيدي م لحمر

604/09/18إقليم: القنيطرةسيدي م لحمرإقليم: القنيطرةالمريجة 17 04/09/18فاطمة الزهراء الضو 11124Rمزدوجسيدي م لحمر

504/09/18إقليم: القنيطرةالنجاجعةإقليم: القنيطرةالعيايدة 17 04/09/18جهان العسري 11103Tمزدوجسوق ثلثاء الغرب

604/09/18إقليم: القنيطرةسيدي م لحمرإقليم: القنيطرةالزاوية 17 04/09/18حمادي خولة 11124Rمزدوجسيدي م لحمر

104/09/18إقليم: الخميساتابن رشدإقليم: القنيطرةالعيايدة 17 04/09/18حسناء الرحماوي 11448Tمزدوجمرشوش

504/09/18إقليم: القنيطرةالنجاجعةإقليم: القنيطرةارزيكات 17 04/09/18حليمة بندريس 11103Tمزدوجسوق ثلثاء الغرب

104/09/18إقليم: القنيطرةامحاميد بويبإقليم: القنيطرةحرث تدانة 17 04/09/18العجوري محمود 11157Bمزدوجشوافع

104/09/18إقليم: القنيطرةمشرع احضرإقليم: القنيطرةحرث تدانة 17 04/09/18بوسلهام اغديدة 11144Mمزدوجمولي بوسلهام

104/09/18إقليم: القنيطرةم/م بني مالكإقليم: القنيطرةلل غنو 17 04/09/18مريم توانينة 11070Gمزدوجبني مالك

227/08/18إقليم: القنيطرةالنجاجعةإقليم: القنيطرةالشوافع 17 27/08/18حموتني م 11103Tمزدوجسوق ثلثاء الغرب

704/09/18إقليم: القنيطرةمشرع احضرإقليم: القنيطرةالشوافع 17 04/09/18لمياء الخلوفي 11144Mمزدوجمولي بوسلهام

701/01/12عمالة: سلمدرسة الجعاونةإقليم: القنيطرةالضريسة 16 06/09/17إلتحاق بالزوجحيطة رشيدة 01252K)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

المركزية ازهانة  سيدي إقليم: القنيطرةالشتيكات

يحيى

402/09/16إقليم: سيدي سليمان 16 04/09/18لحسن  البريزي 10933Hمزدوجعامر الشمالية

104/09/18إقليم: القنيطرةحليمة السعديةإقليم: القنيطرةلل ميمونة 16 04/09/18حليمة البدري 20078Yمزدوجلل ميمونة

904/09/18إقليم: القنيطرةالنجاجعةإقليم: القنيطرةحليمة السعدية 16 04/09/18شيماء حسيني 11103Tمزدوجسوق ثلثاء الغرب

1002/09/16عمالة: الرباطالحسن اليوسيإقليم: القنيطرةمكناسات 15 04/09/18إلتحاق بالزوجإيمان الفقير 01037B)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

1006/09/17إقليم: القنيطرةم,م اولد امإقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصر 15 06/09/17إلتحاق بالزوجالفركي كوثر 10891Mمزدوجبنمنصور

عمالة: الصخيرات  - تامسناإقليم: القنيطرةم/م بنمنصور

تمارة
303/09/13 14 06/09/17إلتحاق بالزوجكوثر بوجريفن 24867Dمزدوجسيدي يحيى زعير
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106/09/17إقليم: الخميساتتيفوغالينإقليم: القنيطرةأولد زيار 14 06/09/17أحمد الشناني 11366Dمزدوجبوقشمير

106/09/17إقليم: الخميساتايت حمو الصغيرإقليم: القنيطرةأولد زيار 14 06/09/17رشيد موسى 11450Vمزدوجمرشوش

206/09/17إقليم: القنيطرةم/م بني مالكإقليم: القنيطرةأولد المجذوب 14 06/09/17حنان الريفاعي 11070Gمزدوجبني مالك

906/09/17إقليم: القنيطرةأولد المجذوبإقليم: القنيطرةأولد زيار 14 06/09/17ادريس البوقي 19124Lمزدوجبني مالك

1006/09/17إقليم: القنيطرةالفقرةإقليم: القنيطرةقرية بنعودة 14 06/09/17إيمان حربل 11065Bمزدوجقرية بن عودة

المركزية المنصور الذهبي إقليم: القنيطرةقرية بنعودة

اولد بلعيد

106/09/17إقليم: سيدي سليمان 14 06/09/17عبد الغفور عبو 10934Jمزدوجعامر الشمالية

المركزية المنصور الذهبي إقليم: القنيطرةقرية بنعودة

اولد بلعيد

106/09/17إقليم: سيدي سليمان 14 06/09/17خولة الزيراوي 10934Jمزدوجعامر الشمالية

1006/09/17إقليم: القنيطرةقرية بنعودةإقليم: القنيطرةتدانة 14 06/09/17بشرى السللفي 11061Xمزدوجقرية بن عودة

306/09/17إقليم: القنيطرةم/م بني مالكإقليم: القنيطرةتدانة 14 06/09/17سعيد الصلع 11070Gمزدوجبني مالك

706/09/17إقليم: القنيطرةم/م المعادكةإقليم: القنيطرةلل غنو 14 06/09/17مريم بزيط 11095Jمزدوجسوق ثلثاء الغرب

721/11/17إقليم: القنيطرةالنجاجعةإقليم: القنيطرةقرية الضاوية 14 21/11/17فاطمة بنعزي 11103Tمزدوجسوق ثلثاء الغرب

406/09/17إقليم: الخميساتابو بكر الصديقإقليم: القنيطرةأولد زيار 14 06/09/17زكرياء شوقي 11494Tمزدوجسيدي عبد الرزاق

506/09/17إقليم: القنيطرةاولد موسى البحارةإقليم: القنيطرةقرية الضاوية 14 06/09/17ابل خولة 11108Yمزدوجبحارة أولد عياد

906/09/17إقليم: القنيطرةم/م المانةإقليم: القنيطرةقرية الضاوية 14 09/01/18فريدة العمراوي 11128Vمزدوجسيدي م لحمر

206/09/01إقليم: القنيطرةسيدي الطيبي 1إقليم: القنيطرةالشريف الدريسي 12 نعمعزوز أحيزون 06/09/17 10909Gمزدوجسيدي الطيبي

205/09/08عمالة: سلمدرسة خديجة أم المؤمنينإقليم: القنيطرةالشريف الدريسي 12 نعمعبد الهادي عليوي 06/09/17 20007

W

مزدوجالعيايدة )المقاطعة(

902/09/14إقليم: سيدي قاسمابن الخطيبإقليم: القنيطرةلل ميمونة 12 06/09/17نجوى الحصايري 14844Jمزدوجسيدي الكامل

106/09/17إقليم: القنيطرةالفقرةإقليم: القنيطرةلل ميمونة 12 06/09/17بلغلم بهيجة 11065Bمزدوجقرية بن عودة
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عمالة: الصخيرات  -  بدرإقليم: القنيطرةدار الحراق

تمارة
104/09/18 10 04/09/18إلتحاق بالزوجلغلم أم كلثوم 01312A)مزدوجتمارة )البلدية

607/09/16إقليم: القنيطرة الفلحإقليم: القنيطرةالمكرن 9 04/09/18إلتحاق بالزوجاماني بنصالح 10902Zمزدوجبنمنصور

804/09/18إقليم: القنيطرة الفلحإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 9 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم مغنوي 10902Zمزدوجبنمنصور

عمالة: الصخيرات  - علل الفاسيإقليم: القنيطرةامحاميد بويب

تمارة
604/09/18 9 04/09/18إلتحاق بالزوجأسماء الحيبوبي 01321K)مزدوجتمارة )البلدية

104/09/18إقليم: القنيطرةالنجاجعةإقليم: القنيطرةحرث تدانة 9 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الكباصي 11103Tمزدوجسوق ثلثاء الغرب

104/09/18إقليم: سيدي سليمانمدرسة القريةإقليم: القنيطرةاولد بسام 8 04/09/18إلتحاق بالزوجخولة مالك 11024Gمزدوجأولد حسين

204/09/18عمالة: سلالمدرسة الجماعاتية النصرإقليم: القنيطرةقرية الضاوية 8 04/09/18إلتحاق بالزوجةشاكور م 01241Yمزدوجالسهول

604/09/18عمالة: سل مدرسة الحنشةإقليم: القنيطرةالغوالمة 8 04/09/18إلتحاق بالزوجخديجة اكوزول 01249G)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

1004/09/18إقليم: القنيطرةسيدي م لحمرإقليم: القنيطرةحليمة السعدية 8 04/09/18إلتحاق بالزوجالهدي ابتسام 11124Rمزدوجسيدي م لحمر

604/09/18عمالة: سل مدرسة الحنشةإقليم: القنيطرةدار الحراق 8 04/09/18إلتحاق بالزوجالديبة مريم 01249G)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

504/09/18عمالة: الرباطإدريس البحراوي اليوسفيةإقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسي 8 04/09/18إلتحاق بالزوجنزهة شرويط 01042G)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

مدرسة القاعدة الجوية إقليم: القنيطرةجبل الظل

سيدي يحيى

102/09/14إقليم: سيدي سليمان 7 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء شريف 10876

W

مزدوجعامر الشمالية

802/09/14إقليم: القنيطرةالمرنيينإقليم: القنيطرةم/م يوسف بن تاشفين 7 04/09/18عبد النبي الحافظي 27121D)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

602/09/14إقليم: الخميساتابن الهيثمإقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاري 7 04/09/18العمراوي مولي المصطفى 11416Hمزدوجبراشوة

102/09/15إقليم: القنيطرةحي السلم 1إقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاري 7 04/09/18بدر الدين سقالي 10858B)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

102/09/16إقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد اإقليم: القنيطرةاولد عبدا 7 04/09/18منى عبوش 11125Sمزدوجسيدي م لحمر

1001/01/17إقليم: القنيطرةعين تيهليإقليم: القنيطرةاولد موسى البحارة 7 04/09/18م  البوري 11074Lمزدوجبني مالك

802/09/16إقليم: القنيطرةاولد موسى البحارةإقليم: القنيطرةالفقرة 7 04/09/18فوزية العدراوي 11108Yمزدوجبحارة أولد عياد
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601/01/17إقليم: القنيطرةلمناصرةإقليم: القنيطرةالعيايدة 7 04/09/18فاطمة الحوات 11127Uمزدوجسيدي م لحمر

عمالة: الصخيرات  - أولد بوشيحةإقليم: القنيطرةاولد عبدا

تمارة
702/09/16 7 04/09/18إلتحاق بالزوجهدى حاجي 01343J)مزدوجتمارة )البلدية

102/09/16إقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد اإقليم: القنيطرةاولد عبدا 7 04/09/18أسماء لبيض 11125Sمزدوجسيدي م لحمر

901/01/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد حنون الوادإقليم: القنيطرةم/م يوسف بن تاشفين 7 04/09/18كمال  نظيف 10986Rمزدوجقصيبية

104/09/18إقليم: القنيطرةشكرانإقليم: القنيطرةلل غنو 7 04/09/18مريم جدي 11167Mمزدوجسيدي بوبكر الحاج

804/09/18إقليم: القنيطرةلل ميمونةإقليم: القنيطرةلل غنو 7 04/09/18فؤادالشناني 11147Rمزدوجلل ميمونة

مجموعة مدارس دار إقليم: القنيطرةلل غنو

العسلوجي

304/09/18إقليم: سيدي قاسم 7 04/09/18شنين سمية 14887Fمزدوجدار العسلوجي

104/09/18إقليم: القنيطرةحليمة السعديةإقليم: القنيطرةلل غنو 7 04/09/18منير بوتغالين 20078Yمزدوجلل ميمونة

104/09/18إقليم: القنيطرةم/م يوسف بن تاشفينإقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصر 7 04/09/18سهير الخياري 11043Cمزدوجعرباوة

104/09/18إقليم: القنيطرةمشرع احضرإقليم: القنيطرةاولد عكيل الكبار 7 04/09/18عزيز سربوت 11144Mمزدوجمولي بوسلهام

304/09/18إقليم: القنيطرةالربيعإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 7 04/09/18مريم البلوطي 25440Bمزدوجلل ميمونة

204/09/18إقليم: القنيطرةاولد بن السبعإقليم: القنيطرةلفكارنة 7 04/09/18أبية أيوب 11077P)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

عمالة: الصخيرات  - ثريا السقاطإقليم: القنيطرةمشرع احضر

تمارة
104/09/18 7 04/09/18إلتحاق بالزوجمنى المرنيسي 23493K)مزدوجتمارة )البلدية

104/09/18إقليم: القنيطرةقرية بنعودةإقليم: القنيطرةالفقرة 7 04/09/18أسماء  شا في 11061Xمزدوجقرية بن عودة

504/09/18عمالة: سلمدرسة الجعاونةإقليم: القنيطرةلفكارنة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجأبيض سميرة 01252K)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

204/09/18إقليم: القنيطرةقرية بنعودةإقليم: القنيطرةالفقرة 7 04/09/18لمياء الزاهري 11061Xمزدوجقرية بن عودة

204/09/18إقليم: القنيطرةالكنافدةإقليم: القنيطرةمشرع احضر 7 04/09/18نزهة أبوتير 11117Hمزدوجبحارة أولد عياد

1004/09/18إقليم: القنيطرةمشرع احضرإقليم: القنيطرةاولد عكيل الكبار 7 04/09/18طه الحضري 11144Mمزدوجمولي بوسلهام
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204/09/18إقليم: القنيطرةالمريجةإقليم: القنيطرةالمواوقة 7 04/09/18خديجة لحلو 11150Uمزدوجلل ميمونة

604/09/18إقليم: القنيطرةم,م اولد امإقليم: القنيطرةالمواوقة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجبوشرة عزيز 10891Mمزدوجبنمنصور

504/09/18إقليم: القنيطرةلل ميمونةإقليم: القنيطرةالفقرة 7 04/09/18نورا زرافي 11147Rمزدوجلل ميمونة

104/09/18إقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسيإقليم: القنيطرةشكران 7 04/09/18هند لودي 11164Jمزدوجسيدي بوبكر الحاج

304/09/18إقليم: القنيطرةالربيعإقليم: القنيطرةالعنابسة 7 04/09/18خديجة ابورك 25440Bمزدوجلل ميمونة

104/09/18إقليم: القنيطرةالمريجةإقليم: القنيطرةالمواوقة 7 04/09/18سارة الدجماني 11150Uمزدوجلل ميمونة

604/09/18عمالة: الرباطالمام مالكإقليم: القنيطرةالمواوقة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجحنان البراهمي 01044J)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

1004/09/18إقليم: القنيطرةم/م المانةإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 7 04/09/18دونيا بلغليضة 11128Vمزدوجسيدي م لحمر

304/09/18إقليم: القنيطرةقرية الضاويةإقليم: القنيطرةالمواوقة 7 04/09/18هند الخياطي 11129

W

مزدوجسيدي م لحمر

1004/09/18إقليم: القنيطرةالكنافدةإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 7 04/09/18نسرين المجيد 11117Hمزدوجبحارة أولد عياد

704/09/18إقليم: القنيطرةامغيطنإقليم: القنيطرةالكنافدة 7 04/09/18الصدقي  أسماء 11121Mمزدوجبحارة أولد عياد

1004/09/18إقليم: القنيطرةقرية الضاويةإقليم: القنيطرةالمواوقة 7 04/09/18مروان مداد 11129

W

مزدوجسيدي م لحمر

104/09/18إقليم: القنيطرةسيدي م لحمرإقليم: القنيطرةالمواوقة 7 04/09/18بشرى السعداوي 11124Rمزدوجسيدي م لحمر

604/09/18إقليم: القنيطرةسيدي م لحمرإقليم: القنيطرةالكنافدة 7 04/09/18حمادي  ياسر 11124Rمزدوجسيدي م لحمر

عمالة: الصخيرات  - الرمامحةإقليم: القنيطرةالكنافدة

تمارة
204/09/18 7 04/09/18إلتحاق بالزوجأمزال  إلهام 01367Kمزدوجسيدي يحيى زعير

404/09/18إقليم: القنيطرةاولد عكيل الكبارإقليم: القنيطرةالكنافدة 7 04/09/18قصبار فدوى 11145Nمزدوجمولي بوسلهام

104/09/18إقليم: القنيطرةالربيعإقليم: القنيطرةالعنابسة 7 04/09/18الحسين المعلم 25440Bمزدوجلل ميمونة

304/09/18إقليم: القنيطرةالعيايدةإقليم: القنيطرةالضريسة 7 04/09/18مريم البركة 11037

W

مزدوجعرباوة
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204/09/18إقليم: القنيطرةسيدي م لحمرإقليم: القنيطرةالسياح 7 04/09/18حداد  علي 11124Rمزدوجسيدي م لحمر

104/09/18إقليم: القنيطرةسيدي م لحمرإقليم: القنيطرةالسياح 7 04/09/18بنموسى أيوب 11124Rمزدوجسيدي م لحمر

904/09/18إقليم: القنيطرةلمناصرةإقليم: القنيطرةاحسينات 7 04/09/18ارقية امناي 11127Uمزدوجسيدي م لحمر

804/09/18إقليم: القنيطرةاولد بن السبعإقليم: القنيطرةالغوالمة 7 04/09/18هدى الشبري 11077P)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

604/09/18إقليم: القنيطرةمشرع احضرإقليم: القنيطرةالغوالمة 7 04/09/18عبد الجليل زهيري 11144Mمزدوجمولي بوسلهام

1104/09/18عمالة: الرباطالنبعاثإقليم: القنيطرةالغوالمة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجاميمة الغنوي 01043H)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

104/09/18إقليم: القنيطرةمشرع احضرإقليم: القنيطرةالغوالمة 7 04/09/18بشرى منديل 11144Mمزدوجمولي بوسلهام

804/09/18إقليم: القنيطرةحي السلم 1إقليم: القنيطرةالغوالمة 7 04/09/18سمية التيقة 10858B)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

404/09/18إقليم: القنيطرةقرية بنعودةإقليم: القنيطرةشكران 7 04/09/18م القاسمي 11061Xمزدوجقرية بن عودة

804/09/18إقليم: القنيطرةاولد بن السبعإقليم: القنيطرةالغوالمة 7 04/09/18هاحر النية 11077P)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

204/09/18إقليم: القنيطرةاولد رافعإقليم: القنيطرةالغوالمة 7 04/09/18حميد كوكو 11142Kمزدوجمولي بوسلهام

104/09/18إقليم: القنيطرةاولد عكيل الكبارإقليم: القنيطرةاحسينات 7 04/09/18ايوب صفصاافي 11145Nمزدوجمولي بوسلهام

404/09/18إقليم: القنيطرةاولد بن السبعإقليم: القنيطرةالمريجة 7 04/09/18فاطمة شروقي 11077P)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

104/09/18إقليم: القنيطرةحليمة السعديةإقليم: القنيطرةالمريجة 7 04/09/18وئام بلهنود 20078Yمزدوجلل ميمونة

104/09/18إقليم: القنيطرةحليمة السعديةإقليم: القنيطرةالمريجة 7 04/09/18معاد طهوريس 20078Yمزدوجلل ميمونة

104/09/18إقليم: القنيطرةلل ميمونةإقليم: القنيطرةالمريجة 7 04/09/18وفاء الشويبي 11147Rمزدوجلل ميمونة

204/09/18إقليم: القنيطرةالمواوقةإقليم: القنيطرةالمريجة 7 04/09/18فاطمة نجو 11134Bمزدوجسيدي م لحمر

904/09/18إقليم: القنيطرةالمريجةإقليم: القنيطرةدار الحراق 7 04/09/18ابوتراست  نعيمة 11150Uمزدوجلل ميمونة
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104/09/18إقليم: القنيطرةاولد بن السبعإقليم: القنيطرةالمريجة 7 04/09/18الدريسية العرجة 11077P)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

904/09/18إقليم: القنيطرةالمريجةإقليم: القنيطرةدار الحراق 7 04/09/18قصاقصة رجاء 11150Uمزدوجلل ميمونة

104/09/18إقليم: القنيطرةاولد عيادإقليم: القنيطرةالمريجة 7 04/09/18اميمة الكيسي 11109Zمزدوجبحارة أولد عياد

104/09/18إقليم: القنيطرةلل ميمونةإقليم: القنيطرةالمريجة 7 04/09/18سارة العماري 11147Rمزدوجلل ميمونة

104/09/18إقليم: القنيطرةحليمة السعديةإقليم: القنيطرةالمريجة 7 04/09/18الهام الحافيظ 20078Yمزدوجلل ميمونة

104/09/18إقليم: الخميساتالعقادإقليم: القنيطرةالمريجة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجصباح الزبيري 11412Dمزدوجبراشوة

104/09/18إقليم: القنيطرةالمريجةإقليم: القنيطرةشكران 7 04/09/18فاطمة جكوت 11150Uمزدوجلل ميمونة

904/09/18إقليم: القنيطرةسيدي م لحمرإقليم: القنيطرةالضريسة 7 04/09/18بشير بشرى 11124Rمزدوجسيدي م لحمر

1004/09/18إقليم: القنيطرةلمناصرةإقليم: القنيطرةدار الحراق 7 04/09/18الوردي أنوار 11127Uمزدوجسيدي م لحمر

204/09/18إقليم: القنيطرةم/م يوسف بن تاشفينإقليم: القنيطرةالضريسة 7 04/09/18مريم قاسم 11043Cمزدوجعرباوة

404/09/18إقليم: القنيطرةسيدي م لحمرإقليم: القنيطرةدار الحراق 7 04/09/18الهمص عبد العالي 11124Rمزدوجسيدي م لحمر

304/09/18إقليم: القنيطرةالمواوقةإقليم: القنيطرةشكران 7 04/09/18فاطمة أموضروك 11134Bمزدوجسيدي م لحمر

304/09/18إقليم: القنيطرةالعيايدةإقليم: القنيطرةالضريسة 7 04/09/18فاطمة الزهراء غزوز 11037

W

مزدوجعرباوة

604/09/18إقليم: القنيطرةالعنابسةإقليم: القنيطرةالزاوية 7 04/09/18بنجلول فاطمة 11148Sمزدوجلل ميمونة

1004/09/18إقليم: القنيطرةم/م المانةإقليم: القنيطرةدار الحراق 7 04/09/18خراب عبد الفتاح 11128Vمزدوجسيدي م لحمر

1004/09/18إقليم: القنيطرةم/م المانةإقليم: القنيطرةدار الحراق 7 04/09/18غربي عادل 11128Vمزدوجسيدي م لحمر

804/09/18إقليم: القنيطرةالمواوقةإقليم: القنيطرةالحريضيين 7 04/09/18الفوطي صابرين 11134Bمزدوجسيدي م لحمر

804/04/18إقليم: القنيطرةلمناصرةإقليم: القنيطرةالزاوية 7 04/09/18جهاد يشو 11127Uمزدوجسيدي م لحمر
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404/09/18إقليم: القنيطرةحي السلم 1إقليم: القنيطرةم/م يوسف بن تاشفين 7 05/10/18حيمر فاطمة الزهرة 10858B)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

104/09/18إقليم: القنيطرةالشوافعإقليم: القنيطرةدار الحراق 7 04/09/18الزهاني نوفل 11154Yمزدوجشوافع

104/09/18إقليم: القنيطرةالضريسةإقليم: القنيطرةالزاوية 7 04/09/18هطلة نعيمة 11049Jمزدوجعرباوة

604/09/18إقليم: القنيطرةقرية بنعودةإقليم: القنيطرةامحاميد بويب 7 04/09/18زينب الطفحي 11061Xمزدوجقرية بن عودة

104/09/18إقليم: القنيطرةالمرنيينإقليم: القنيطرةامحاميد بويب 7 04/09/18يسرى العروبي 27121D)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

204/09/18إقليم: القنيطرةقرية بنعودةإقليم: القنيطرةالعيايدة 7 04/09/18خديجة النجار 11061Xمزدوجقرية بن عودة

عمالة: الصخيرات  - عمر بن الخطابإقليم: القنيطرةامحاميد بويب

تمارة
604/09/18 7 04/09/18إلتحاق بالزوجلوبنة باووسكي 01311Z)مزدوجتمارة )البلدية

604/09/18إقليم: القنيطرةاولد رافعإقليم: القنيطرةامحاميد بويب 7 04/09/18دنيا أنصيري 11142Kمزدوجمولي بوسلهام

804/09/18إقليم: القنيطرةم/م المانةإقليم: القنيطرةالزاوية 7 04/09/18المختاري الهام 11128Vمزدوجسيدي م لحمر

904/09/18عمالة: سل مدرسة الحنشةإقليم: القنيطرةالعيايدة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء السعيدي 01249G)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

104/09/18إقليم: القنيطرةالشوافعإقليم: القنيطرةامحاميد بويب 7 04/09/18نادية اوشبو 11154Yمزدوجشوافع

104/09/18إقليم: القنيطرةقرية الضاويةإقليم: القنيطرةحرث تدانة 7 04/09/18مينة كباري 11129

W

مزدوجسيدي م لحمر

604/09/18إقليم: القنيطرةالعيايدةإقليم: القنيطرةم/م يوسف بن تاشفين 7 04/09/18الضباشي وردية 11037

W

مزدوجعرباوة

104/09/18إقليم: القنيطرةالعيايدةإقليم: القنيطرةم/م يوسف بن تاشفين 7 04/09/18ديدي ملك 11037

W

مزدوجعرباوة

804/09/18إقليم: القنيطرةاولد موسى البحارةإقليم: القنيطرةحرث تدانة 7 04/09/18خالد الرملي 11108Yمزدوجبحارة أولد عياد

204/09/18إقليم: القنيطرةحي السلم 1إقليم: القنيطرةارزيكات 7 04/09/18نعيمة اليل 10858B)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

204/09/18إقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصرإقليم: القنيطرةالزاوية 7 04/09/18الرامي م 11143Lمزدوجمولي بوسلهام

204/09/18إقليم: القنيطرةحليمة السعديةإقليم: القنيطرةالزاوية 7 04/09/18الصحراوي ابراهيم 20078Yمزدوجلل ميمونة
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504/09/18إقليم: القنيطرةحليمة السعديةإقليم: القنيطرةالزاوية 7 04/09/18بناني فيصل 20078Yمزدوجلل ميمونة

504/09/18إقليم: القنيطرةالعنابسةإقليم: القنيطرةكتامة 7 04/09/18مريم عماري 11148Sمزدوجلل ميمونة

804/09/18إقليم: الخميساتابن الهيثمإقليم: القنيطرةكتامة 7 04/09/18ايمان بيهري 11416Hمزدوجبراشوة

104/09/18إقليم: القنيطرةلل ميمونةإقليم: القنيطرةلل غنو 7 04/09/18الحسين أولحيان 11147Rمزدوجلل ميمونة

204/09/18إقليم: القنيطرةالعيايدةإقليم: القنيطرةكتامة 7 04/09/18فاطمة الزهراء المغيث 11037

W

مزدوجعرباوة

304/09/18إقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصرإقليم: القنيطرةالشوافع 7 04/09/18الحسناوي م 11143Lمزدوجمولي بوسلهام

104/09/18إقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسيإقليم: القنيطرةكتامة 7 04/09/18كمراو كوثر 11164Jمزدوجسيدي بوبكر الحاج

804/09/18إقليم: القنيطرةالربيعإقليم: القنيطرةاولد بسام 7 04/09/18أمينة بومهرازن 25440Bمزدوجلل ميمونة

704/09/18إقليم: القنيطرةحي السلم 1إقليم: القنيطرةاولد بسام 7 04/09/18حفيظة فهيم 10858B)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عمر بن عبد العزيزإقليم: القنيطرةلل غنو

تمارة
604/09/18 7 04/09/18إلتحاق بالزوجالترسي سارة 01336Bمزدوجسيدي يحيى زعير

804/09/18إقليم: القنيطرةالربيعإقليم: القنيطرةاولد بسام 7 04/09/18خديجة داوش 25440Bمزدوجلل ميمونة

306/09/01إقليم: القنيطرةالعميميينإقليم: القنيطرةطارق بن زياد 6 نعمبلمدني أشرف 24/09/18 10884Eمزدوجمناصرة

104/09/18إقليم: سيدي سليمانالمهدي المنجرةإقليم: القنيطرةاولد بسام 6 04/09/18إلتحاق بالزوجسكينة الخياطي 27102H)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

104/09/18إقليم: القنيطرةامغيطنإقليم: القنيطرةالكنافدة 6 04/09/18ناضيفي  نادية 11121Mمزدوجبحارة أولد عياد

104/09/18إقليم: القنيطرةالربيعإقليم: القنيطرةحليمة السعدية 6 04/09/18لبنى بولحيا 25440Bمزدوجلل ميمونة

مجموعة مدارس سيدي إقليم: القنيطرةالسياح

ابراهيم

604/09/18عمالة: سل 6 04/09/18إلتحاق بالزوجبورزة صفاء 01253Lمزدوجعامر

904/09/18إقليم: القنيطرةاولد موسى البحارةإقليم: القنيطرةالسياح 6 04/09/18الصباري ادريس 11108Yمزدوجبحارة أولد عياد

1004/09/18إقليم: القنيطرةتدانةإقليم: القنيطرةالغوالمة 6 04/09/18اسماء لهوى 11066Cمزدوجقرية بن عودة
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304/09/18إقليم: القنيطرةالعيايدةإقليم: القنيطرةالضريسة 6 04/09/18سعيدة دكانة 11037

W

مزدوجعرباوة

504/09/18إقليم: القنيطرةم/م المانةإقليم: القنيطرةالضريسة 6 04/09/18سارة سيبوس 11128Vمزدوجسيدي م لحمر

704/09/18عمالة: سلالمدرسة الجماعاتية النصرإقليم: القنيطرةامحاميد بويب 6 04/09/18إلتحاق بالزوجسهام الحمريطي 01241Yمزدوجالسهول

104/09/18إقليم: القنيطرةقرية بنعودةإقليم: القنيطرةحرث تدانة 6 04/09/18زكرياء الزعر 11061Xمزدوجقرية بن عودة

503/09/13عمالة: مكناسعبد ا علوي المدغريإقليم: القنيطرةجمال الدين الفغاني 36 03/09/13إلتحاق بالزوجةم عمار 03965J)المازيغيةمكناس )البلدية

216/09/85إقليم: الخميساتالندلسإقليم: الخميساتابو بكر الصديق 207 16/09/91أقدمية 16 سنةعلل بوجعبة 21328G)مزدوجتيفلت )البلدية

116/09/91إقليم: الخميساتايت موسى وبراهيمإقليم: الخميساتخالد بن الوليد 183 16/09/95أقدمية 16 سنةحمو والتاج 11270Zمزدوجأيت اوريبل

116/09/84إقليم: الخميساتابن خلدونإقليم: الخميساتلحسن اليوسي 175 16/09/96أقدمية 16 سنةعبد ا لشهب 11228D)مزدوجتيفلت )البلدية

116/09/93إقليم: الخميساتالدارسةإقليم: الخميساتبئر انزران 173 16/09/93أقدمية 16 سنةم امشيشو 11554Hمزدوجأيت بويحيى الحجامة

516/09/92عمالة: سلمدرسة المام الطبريإقليم: الخميساتلعظم 171 16/09/97أقدمية 16 سنةالمصطفى عيروض 01145U)مزدوجبطانة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - عبد الكريم الخطابيإقليم: الخميساتابن الهيثم

تمارة
317/09/90 167 18/09/96إلتحاق بالزوجءامنة لحجيايلي 01319H)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - المام عليإقليم: الخميساتلعوينة لحميرة المركز

تمارة
216/09/94 165 16/09/98أقدمية 16 سنةعزيز خليل 18422Y)مزدوجتمارة )البلدية

516/09/94عمالة: مكناسالوحدةإقليم: الخميساتالرشيدية 159 16/09/99أقدمية 16 سنةم الهاشمي 04014M)مزدوجتولل )البلدية

816/09/94إقليم: الخميساتعلل الرحمانيإقليم: الخميساتبريمة 159 16/09/99أقدمية 16 سنةم اعنيزيل 11265Uمزدوجأيت اوريبل

721/09/83عمالة: مكناسم الزرقطونيإقليم: الخميساتالتعاونية 159 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد اللطيف نصيلي 04007E)مزدوجمكناس )البلدية

216/09/88عمالة: مكناسالمختار السوسيإقليم: الخميساتالتحرير 159 16/09/99أقدمية 16 سنةالحسان العزوزي 04008F)مزدوجمكناس )البلدية

216/09/92إقليم: الخميساتحسان بن ثابثإقليم: الخميساتسوق السبت 159 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد الصمد بلشهب 18690P)مزدوجتيفلت )البلدية

عمالة: الصخيرات  -  بدرإقليم: الخميساتالعقاد

تمارة
516/09/97 159 12/01/00أقدمية 16 سنةفتيحة احبشو 01312A)مزدوجتمارة )البلدية
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116/09/93إقليم: الخميساتالندلسإقليم: الخميساتمجموعة مدارس التنمية 157 06/09/00أقدمية 16 سنةفتيحة بوعسين 21328G)مزدوجتيفلت )البلدية

116/09/93إقليم: الخميساتالداليةإقليم: الخميساتعين سعادة 155 18/09/01أقدمية 16 سنةنورالدين لمزاحمي 26750A)مزدوجتيفلت )البلدية

216/09/91إقليم: الخميساتحي الجديدإقليم: الخميساتعين سعادة 155 06/09/02أقدمية 16 سنةالعربي جدو 18689N)مزدوجتيفلت )البلدية

116/09/94إقليم: الحاجبالشركةإقليم: الخميساتولجة السلطان 153 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد الرحمان بوفارس 04192Fمزدوجأيت يعزم

116/09/92عمالة: مكناسعبد ا كنونإقليم: الخميساتسيدي بوطركة 153 06/09/00أقدمية 16 سنةادريس اعزيزو 03827J)مزدوجويسلن )البلدية

216/09/93إقليم: الخميساتعلل الرحمانيإقليم: الخميساتبني زوليت 153 06/09/00أقدمية 16 سنةالحسين بنزينة 11265Uمزدوجأيت اوريبل

216/09/93عمالة: مكناسسكينة بنت الحسينإقليم: الخميساتولجة السلطان 153 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد المولى الركراكي 03974U)مزدوجمكناس )البلدية

216/09/97عمالة: مكناسايت رحو المركزإقليم: الخميساتالمسيديرة 153 16/09/00أقدمية 16 سنةمينة بنحدى 03914Dمزدوجمجاط

116/09/94عمالة: مكناسسيدي سليمان المركزإقليم: الخميساتايت اومناصف 151 16/09/01أقدمية 16 سنةرشيد توهتوه 03921L سيدي سليمان مول

الكيفان

مزدوج

116/09/93إقليم: القنيطرةأحمد عثمان بندلة الدريسيإقليم: الخميساتايت حمو قسو 151 نعمأقدمية 16 سنةالحسن ايزم 25/09/02 10873T)مزدوجمهدية )البلدية

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: الخميساتالمسيديرة

الغزولي

116/09/93عمالة: سل 151 04/09/02أقدمية 16 سنةحسن القمري 01259Tمزدوجعامر

216/09/91عمالة: الرباطم الرازيإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي 151 06/09/00أقدمية 16 سنةأنوار الحسن 01070M يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/98إقليم: الخميساتجابر بن حيانإقليم: الخميساتمعاوية 149 13/09/00إلتحاق بالزوجعزيزة هنان 11233J)مزدوجتيفلت )البلدية

مدرسة فاطمة الفهرية إقليم: الخميساتايت عمر

البتدائية

316/09/94إقليم: إفران 147 20/09/01أقدمية 16 سنةعياد بلمين 10668V)مزدوجازرو )البلدية

116/09/94إقليم: الحاجبدار القايد عليإقليم: الخميساتتيزيطين 141 16/09/02أقدمية 16 سنةالخمسي يوسف 04205Vمزدوجأيت يعزم

321/09/83إقليم: الخميساتحليمة السعديةإقليم: الخميساتالحجامة 141 16/09/02أقدمية 16 سنةم أبروك 18691R)مزدوجتيفلت )البلدية

1016/09/93إقليم: الخميساتعلل الرحمانيإقليم: الخميساتسد القنصرة 141 04/09/02أقدمية 16 سنةابراهيم بكار 11265Uمزدوجأيت اوريبل

عمالة: الصخيرات  - وادي المخازنإقليم: الخميساتعلل بن عبد ا

تمارة
116/09/98 141 06/09/02أقدمية 16 سنةبوعزة عز 21500U)مزدوجعين العودة )البلدية
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416/09/97إقليم: الخميساتابن خلدونإقليم: الخميساتتارميلت 139 16/09/02أقدمية 16 سنةعماد البوعقلي 11228D)مزدوجتيفلت )البلدية

416/09/96إقليم: الخميساتايتسعيد لفرايشإقليم: الخميساتالرمل 137 16/09/01أقدمية 16 سنةرشيد حراك 11273Cمزدوجأيت اوريبل

224/11/87إقليم: الخميساتالندلسإقليم: الخميساتفاطمة الفهرية 136 16/09/98أقدمية 16 سنةيامنة بن شامة 21328G)مزدوجتيفلت )البلدية

316/09/96إقليم: الخميساتعلل الرحمانيإقليم: الخميساتبومعجون 135 04/09/02أقدمية 16 سنةمراد القاضي 11265Uمزدوجأيت اوريبل

216/09/98إقليم: الخميساتالندلسإقليم: الخميساتلحسن اليوسي 133 16/09/03أقدمية 16 سنةرشيدة ولعيدي 21328G)مزدوجتيفلت )البلدية

316/09/99عمالة: مكناسالحاج قدورإقليم: الخميساتالرمل 133 16/09/03أقدمية 16 سنةمريم بويفلن 03837V سيدي سليمان مول

الكيفان

مزدوج

1004/09/02إقليم: الخميساتسعد بن معادإقليم: الخميساتعمرو بن العاص 133 04/09/02إلتحاق بالزوجابتسام الحناوي 26364Fمزدوجأيت يدين

316/09/95إقليم: الخميساتايتسعيد لفرايشإقليم: الخميساتالرمل 131 04/09/02أقدمية 16 سنةتوفيق بحاج 11273Cمزدوجأيت اوريبل

316/09/93عمالة: مكناسأيت عبديإقليم: الخميساتسد القنصرة 131 04/09/02أقدمية 16 سنةعبد الرحمان ابو العيون 04059Lمزدوجعين جمعة

416/09/96عمالة: مكناساولد نصير المركزإقليم: الخميساتولجة السلطان 131 04/09/02إلتحاق بالزوجةعادل كرمة 03889Bمزدوجالدخيسة

416/09/98إقليم: الخميساتالزويجةإقليم: الخميساتايت يحيى الحرشة 131 03/09/03أقدمية 16 سنةأحمد حسيني 11545Yمزدوجخميس سيدي يحيى

916/09/93عمالة: مكناسحاجة المركزإقليم: الخميساتعبد الرحمن الداخل 129 20/11/07أقدمية 16 سنةعبد العزيز دايداي 04017Rمزدوجعين عرمة

316/09/94إقليم: الخميساتحفصة بنت عمرإقليم: الخميساتسيدي لحسن 127 05/09/03أقدمية 16 سنةعلل الحمراوي 11231G)مزدوجتيفلت )البلدية

عمالة: الصخيرات  - النطلقإقليم: الخميساتالسلم

تمارة
117/09/90 120 16/09/99أقدمية 16 سنةالتوفيق الفضلي 19827A)مزدوجعين عتيق )البلدية

816/09/96إقليم: الخميساتالساقية الحمراءإقليم: الخميساتالنجدة 117 07/09/05أقدمية 12 سنةسعيد السرغيني 11350Lمزدوجأيت  إيكو

عمالة: الصخيرات  - السلمإقليم: الخميساتعمرو بن العاص

تمارة
816/09/98 117 07/09/05أقدمية 12 سنةم حمدي 23104Mمزدوجمرس الخير

مجموعة مدارس سيدي إقليم: الخميساتالمسيديرة

ابراهيم

328/10/91عمالة: سل 94 20/12/05أقدمية 12 سنةالمصطفى حدة 01253Lمزدوجعامر

216/09/96إقليم: الخميساتالخوةإقليم: الخميساتالنبعاث 88 06/09/17م املوك 11236Mمزدوجمعازيز
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316/09/95إقليم: الخميساتايت عمرإقليم: الخميساتالشريف الدريسي 86 06/09/17م شنك 11354Rمزدوجأيت  إيكو

616/09/96إقليم: الخميساتالتحريرإقليم: الخميساتالخوة 86 06/09/17عزيز زوداني 11338Yمزدوجحودران

116/09/96إقليم: الخميساتابن سيناإقليم: الخميساتابن بسام 84 نعمعزيز بلل 06/09/17 11214N)مزدوجالخميسات )البلدية

116/09/97إقليم: الخميساتالحجامةإقليم: الخميساتعمرو بنو زكري 80 06/09/17يونس ياسين 11555Jمزدوجأيت بويحيى الحجامة

116/09/91إقليم: الخميساتسيدي م بن الشريفإقليم: الخميساتاجغيدرات 78 06/09/17المصطفى جنان 11537P عين جوهرة-سيدي

بوخلخال

مزدوج

عمالة: الصخيرات  - اولد سلمةإقليم: الخميساتحليمة السعدية

تمارة
706/09/00 67 11/10/17إلتحاق بالزوجلوينى العلوس 01345L)مزدوجعين عتيق )البلدية

916/09/86عمالة: الرباطالنبعاثإقليم: الخميساتحليمة السعدية 66 09/01/09عبد العزيز بلحسن 01043H)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

216/09/98إقليم: الخميساتايتسعيد لفرايشإقليم: الخميساتعثمان بن عفان 62 نعمطارق لهموز 06/09/17 11273Cمزدوجأيت اوريبل

116/09/99إقليم: الخميساتم بلميلوديإقليم: الخميساتالعربي بن عمر 60 نعمتورية الباهي 06/09/17 11216R)مزدوجالخميسات )البلدية

505/09/03إقليم: الخميساتلسان الدين بن الخطيبإقليم: الخميساتبوقشمير 59 05/09/11سعاد بن جو 11550Dمزدوجخميس سيدي يحيى

206/09/00إقليم: خنيفرةسغنانةإقليم: الخميساتابو القاسم الزياني 53 15/09/15كرض عبد الرحيم 11771Uمزدوجموحى أوحمو الزياني

مدرسة المقاوم م إقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي

الجوهري

عمالة: الصخيرات  - 

تمارة
1004/09/02 51 02/09/16ازكري أمينة 26064E)مزدوجعين العودة )البلدية

206/09/00عمالة: سلمدرسة ابن الروميإقليم: الخميساتحليمة السعدية 50 نعمعبد الجليل البقالي 06/09/17 21533E)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مجموعة مدارس سيدي إقليم: الخميساتظهر النخلة

ابراهيم

104/09/02عمالة: سل 46 06/09/17زاهير نور الدين 01253Lمزدوجعامر

416/09/99إقليم: الخميساتحليمة السعديةإقليم: الخميساتظهر النخلة 45 02/10/15إلتحاق بالزوجةلحسن القدوري 18691R)مزدوجتيفلت )البلدية

116/09/98عمالة: سلمدرسة خديجة أم المؤمنينإقليم: الخميساتالثكنة 41 نعممنير لوطفي 04/09/18 20007

W

مزدوجالعيايدة )المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - زليخة نصريإقليم: الخميساتالنهظة

تمارة
114/09/01 40 06/09/17إلتحاق بالزوجةنور الدين أيت يدير 26754E)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - ادريس الولإقليم: الخميساتعلل بن عبد ا

تمارة
123/01/08 39 02/09/16فرحون أزهور 20560Xمزدوجسيدي يحيى زعير
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402/09/10إقليم: الخميساتالنبعاثإقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيد 38 03/09/15خربوش أسماء 11484Gمزدوجمقام الطلبة

916/09/98إقليم: تطوانم.م تمرابطإقليم: الخميساتالخوة 36 06/09/17اسماعيل عركوبي 05646Lمزدوجزاوية سيدي قاسم

605/09/03عمالة: سلالبحيرةإقليم: الخميساتالندلس 34 06/09/17الزراد عزيزة 27086Rمزدوجعامر

205/09/07إقليم: سيدي سليمانمدرسة عثمان بن عفانإقليم: الخميساتسد القنصرة 34 06/09/17اسماعيل بو هل 11011Tمزدوجدار بلعامري

202/09/16عمالة: الميةعمر بن الخطابإقليم: الخميساتعلل الفاسي 31 02/09/16ابتسام بغدادي 26617Fمزدوجبني يخلف

413/02/17إقليم: الخميساتايت عمرإقليم: الخميساتبرجلين 31 13/02/17يوسف  علوي 11354Rمزدوجأيت  إيكو

908/02/17إقليم: الخميساتالملإقليم: الخميساتمعاوية 31 AZZOUZI SAFAA13/02/17 11530G عين جوهرة-سيدي

بوخلخال

مزدوج

مجموعة مدارس السبت إقليم: الخميساتعمرو بن العاص

القديم

1113/02/17عمالة: سل 31 13/02/17عبدالعزيز اوعل 01226Gمزدوجالسهول

813/02/17إقليم: الخميساتايت اومناصفإقليم: الخميساتعمرو بن العاص 31 13/02/17رشيد واشوع 11309Sمزدوجالصفاصيف

عمالة: الصخيرات  - الرويضاتإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي

تمارة
713/02/17 31 13/02/17عبد الله بويحيى 01365Hمزدوجسيدي يحيى زعير

1113/02/17عمالة: سلمجموعة مدارس الجبابرةإقليم: الخميساتابن الهيثم 31 13/02/17فدوى ازرمق 01228Jمزدوجالسهول

121/02/17إقليم: الخميساتتيزيطينإقليم: الخميساتعلل بن عبد ا 31 21/02/17الحسين المرزوق 11260Nمزدوجأيت ميمون

316/03/17عمالة: سلالبحيرةإقليم: الخميساتالسلم 31 04/09/17مريم صطورة 27086Rمزدوجعامر

713/02/17إقليم: الخميساتايت اومناصفإقليم: الخميساتتغدوين 31 18/04/17العزابى م 11309Sمزدوجالصفاصيف

عمالة: الصخيرات  - السعديينإقليم: الخميساتالندلس

تمارة
216/09/98 30 22/10/14إلتحاق بالزوجأمزيل فاطمة 01324N)مزدوجالصخيرات )البلدية

فرعية سيدي ابراهيم إقليم: الخميساتلعظم

بولعجول

913/02/17عمالة: سل 30 13/02/17سعيد والغازي 01257Rمزدوجعامر

113/02/17إقليم: الخميساتلحسن اليوسيإقليم: الخميساتالمل 30 13/02/17تورية لمغاري 11502Bمزدوجسيدي عبد الرزاق

عمالة: الصخيرات  - عبد الخالق الطريسإقليم: الخميساتالقايد بوعزة

تمارة
1013/02/17 30 13/02/17ليلى بن عيادة 23494L)مزدوجعين العودة )البلدية
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313/02/17إقليم: الخميساتالنهظةإقليم: الخميساتعقبة بن نافع 28 نعممولي عبد الواحد الناني 13/02/17 11226B)مزدوجالرماني )البلدية

113/02/17إقليم: الخميساتالعقادإقليم: الخميساتعقبة بن نافع 28 13/02/17موسى م 11412Dمزدوجبراشوة

120/02/17إقليم: الخميساتالداخلةإقليم: الخميساتالخوة 28 20/02/17خالد بومسيس 11377Rمزدوجأيت  ايشو

عمالة: الصخيرات  - سيدي م الشريفإقليم: الخميساتم الكامل

تمارة
213/02/17 28 13/02/17حـرمـل سـعاد 01361Dمزدوجأم عزة

723/01/08إقليم: الخميساتالتحريرإقليم: الخميساتعلل بن عبد ا 27 06/09/16بورعود فاطمة 11338Yمزدوجحودران

116/09/99عمالة: سل مدرسة المرينيينإقليم: الخميساتجابر بن حيان 26 نعمصدراتي معروف لطيفة 06/09/17 01190T)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - سيدي م الشريفإقليم: الخميساتالنزالة

تمارة
1120/02/17 25 12/09/18أحمد بوعناني 01361Dمزدوجأم عزة

عمالة: الصخيرات  - عين الريبعةإقليم: الخميساتابن رشد

تمارة
805/09/08 24 16/09/17عبد المجيد مزيان 01371Pمزدوجسيدي يحيى زعير

904/09/12إقليم: الخميساتعثمان بن عفانإقليم: الخميساتالثكنة 24 نعمإلتحاق بالزوجيمنة الصليح 06/09/17 11217S)مزدوجالخميسات )البلدية

506/09/17إقليم: الخميساتامزارةإقليم: الخميساتالعقاد 24 06/09/17م بولهوى 11516Sمزدوجآيت علي او لحسن

706/09/17إقليم: الخميساتالساقية الحمراءإقليم: الخميساتعمرو بن العاص 24 06/09/17عادل اجالة 11350Lمزدوجأيت  إيكو

206/09/17إقليم: الخميساتولجة السلطانإقليم: الخميساتعمرو بن العاص 24 06/09/17محيي الدين شريك 11256Jمزدوجأيت ميمون

906/09/17إقليم: الخميساتظهر النخلةإقليم: الخميساتايت حمو الصغير 24 06/09/17الخامس بنزكونية 11522Y عين جوهرة-سيدي

بوخلخال

مزدوج

506/09/17إقليم: الخميساتبرجلينإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي 24 06/09/17م زهيري 11275Eمزدوجمجمع الطلبة

106/09/17إقليم: الخميساتبريمةإقليم: الخميساتلعظم 24 06/09/17رشيد كرماعي 11289Vمزدوجالكنزرة

306/09/17إقليم: الخميساتسد القنصرةإقليم: الخميساتايت اومناصف 24 06/09/17فريد احمد عيسى 11284Pمزدوجالكنزرة

104/09/02إقليم: الخميساتابن خلدونإقليم: الخميساتعمر بن عبد العزيز 23 02/09/16إلتحاق بالزوجبزاري فطيمة الزهرة 11228D)مزدوجتيفلت )البلدية

مجموعة مدارس سيدي إقليم: الخميساتالريبعة

ابراهيم

205/09/08عمالة: سل 23 02/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة العايل 01253Lمزدوجعامر
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116/09/94إقليم: الخميساتسعد بن أبي وقاصإقليم: الخميساتبنو عمرو 22 نعمم عزوز 06/09/17 25779V)مزدوجالخميسات )البلدية

916/09/99إقليم: الخميساتالثكنةإقليم: الخميساتعثمان بن عفان 22 نعمهاشمي لل زينب 04/09/17 11513N سيدي علل البحراوي

)البلدية(

مزدوج

803/09/13إقليم: القنيطرةاولد عبداإقليم: الخميساتالنهظة 22 06/09/17عبد ا بيرش 11097Lمزدوجسوق ثلثاء الغرب

203/09/13إقليم: الخميساتايت بومكسىإقليم: الخميساتابن سينا 22 06/09/17رشيد الغريسي 11397Mمزدوجتيداس

402/09/14عمالة: سل مدرسة بئر انزرانإقليم: الخميساتابن سينا 22 نعمبديعة مهار 06/09/17 01211R)مزدوجحصين )المقاطعة

113/02/17إقليم: الخميساتايت فزازإقليم: الخميساتتارميلت 22 13/02/17إلتحاق بالزوجةم بنصبر 11313

W

مزدوجالصفاصيف

713/02/17إقليم: الخميساتالملإقليم: الخميساتصيبارة 22 13/02/17إلتحاق بالزوجةنور الدين عزوزي 11530G عين جوهرة-سيدي

بوخلخال

مزدوج

413/02/17إقليم: الخميساتايت حمو الصغيرإقليم: الخميساتبرجلين 21 13/02/17يوسف بندريويش 11450Vمزدوجمرشوش

813/02/17إقليم: الخميساتالرملإقليم: الخميساتعلل الفاسي 21 13/02/17الطالبي م 11292Yمزدوجالكنزرة

113/02/17إقليم: الخميساتالنبعاثإقليم: الخميساتالداخلة 21 13/02/17عزيز مزولفي 11484Gمزدوجمقام الطلبة

213/02/17إقليم: الخميساتسيدي لحسنإقليم: الخميساتعلل بن عبد ا 21 13/02/17مروان الصنهاجي 11485Hمزدوجمقام الطلبة

1008/02/17إقليم: الخميساتالقايد بوعزةإقليم: الخميساتالكدادرة 21 08/02/17عماد بنبراهيم 11408Zمزدوجبراشوة

213/02/17إقليم: الخميساتسيدي لحسنإقليم: الخميساتابو بكر الصديق 21 13/02/17فاطمة الزهراء هاجن 11485Hمزدوجمقام الطلبة

1113/02/17عمالة: الرباطلسان الدين بن الخطيبإقليم: الخميساتابن رشد 21 13/02/17إلتحاق بالزوجنورة الصنهاجي 01051S)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

813/02/17إقليم: الخميساتاجغيدراتإقليم: الخميساتابو القاسم الزياني 20 13/02/17االمجدوبي خاليد 11533K عين جوهرة-سيدي

بوخلخال

مزدوج

213/02/17إقليم: الخميساتسيدي لحسنإقليم: الخميساتسيدي م بن الشريف 20 13/02/17حداني نوال 11485Hمزدوجمقام الطلبة

113/02/17إقليم: الخميساتايت عمرإقليم: الخميساتبوقشمير 18 13/02/17نشيط يوسف 11354Rمزدوجأيت  إيكو

420/02/17إقليم: الخميساتعمر بن عبد العزيزإقليم: الخميساتسعد بن معاد 18 20/02/17شيماء شدي 11489Mمزدوجمقام الطلبة
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المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: الخميساتادريس للول

الغزولي

613/02/17عمالة: سل 18 13/02/17إلتحاق بالزوجسناء واحمان 01259Tمزدوجعامر

106/09/17إقليم: الخميساتالبحتريإقليم: الخميساتابن رشد 18 06/09/17إلتحاق بالزوجخديجة بلفاسي 11298Eمزدوجأيت يدين

106/09/17إقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيدإقليم: الخميساتالعقاد 17 06/09/17إلتحاق بالزوجحليمة صمان 11491Pمزدوجمقام الطلبة

104/09/18إقليم: الخميسات18 نونبرإقليم: الخميساتزكيت 17 04/09/18البوشتاوية مقدادي 11392Gمزدوجتيداس

1004/09/18إقليم: الخميساتايت عمرإقليم: الخميساتايت حمو الصغير 17 04/09/18لبنى بنعزوزة 11354Rمزدوجأيت  إيكو

304/09/18إقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيدإقليم: الخميساتعلل بن عبد ا 17 04/09/18مونير زيان 11491Pمزدوجمقام الطلبة

1002/09/14إقليم: الخميساتعثمان بن عفانإقليم: الخميساتايتسعيد لفرايش 16 نعمإلتحاق بالزوجالفزازى  حنان 06/09/17 11217S)مزدوجالخميسات )البلدية

1005/09/17إقليم: الخميساتسعد بن معادإقليم: الخميساتتارميلت 16 05/09/17إلتحاق بالزوجفوزية زروال 26364Fمزدوجأيت يدين

104/09/18إقليم: الخميساتالعقادإقليم: الخميساتعلل بن عبد ا 16 04/09/18نادية الهمة 11412Dمزدوجبراشوة

عمالة: الصخيرات  - احمد الحنصاليإقليم: الخميساتسعد بن معاد

تمارة
205/09/03 15 06/09/17إلتحاق بالزوجحنان الزيدي 24188R)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الوفاقإقليم: الخميساتايت حمو الصغير

تمارة
804/09/12 15 06/09/17إلتحاق بالزوجةعز الدين بومغادر 26371Nمزدوجسيدي يحيى زعير

1103/09/13عمالة: سلمجموعة مدارس الجبابرةإقليم: الخميساتلعوينة لحميرة المركز 15 06/09/17إلتحاق بالزوجسمية لحباب 01228Jمزدوجالسهول

1106/09/17عمالة: سلمجموعة مدارس الجبابرةإقليم: الخميساتالعرفان 15 06/09/17إلتحاق بالزوجسكينة العيزوبي 01228Jمزدوجالسهول

905/09/17إقليم: الخميساتايت مالكإقليم: الخميساتعلل الفاسي 15 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبدالكبير حسناوي 11300Gمزدوجأيت يدين

1106/09/17عمالة: الرباطإدريس البحراوي اليوسفيةإقليم: الخميساتابن الهيثم 15 06/09/17إلتحاق بالزوجهند خيضر 01042G)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

105/09/07إقليم: مولي يعقوبسيدي مسعودإقليم: الخميساتم عبده 14 نعمزين العابدين غزلن 06/09/17 02207Yمزدوجأولد ميمون

312/02/08إقليم: الخميساتابن بسامإقليم: الخميساتحمان الفطواكي 14 نعمامزوار زهرة 06/09/17 11222X)مزدوجالخميسات )البلدية

904/09/12إقليم: الخميساتسعد بن معادإقليم: الخميساتالرمل 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةامين موساوي 26364Fمزدوجأيت يدين
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902/09/14إقليم: الخميساتابو بكر الصديقإقليم: الخميساتاحمد لبلج 14 06/09/17حليمة بنهماشت 11494Tمزدوجسيدي عبد الرزاق

102/09/14إقليم: الخميساتبنو عمروإقليم: الخميساتسعد بن أبي وقاص 14 نعموردة الوردي 25/09/17 11232H)مزدوجتيفلت )البلدية

306/09/17إقليم: الخميساتابو بكر الصديقإقليم: الخميساتالعرفان 14 06/09/17الغائب هدى 11494Tمزدوجسيدي عبد الرزاق

1006/09/17إقليم: الخميساتبئر انزرانإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي 14 06/09/17م العماري 11497

W

مزدوجسيدي عبد الرزاق

106/09/17إقليم: الخميساتابن رشدإقليم: الخميساتابن الهيثم 14 06/09/17كوثر بنعلم 11448Tمزدوجمرشوش

306/09/17إقليم: الخميساتابن رشدإقليم: الخميساتابن الهيثم 14 06/09/17عبد ا بنلعربي 11448Tمزدوجمرشوش

106/09/17إقليم: الخميساتبومعجونإقليم: الخميساتالساقية الحمراء 14 06/09/17حادوت حادة 11363Aمزدوجأيت  إيكو

506/09/17إقليم: الخميساتسيدي م بن الشريفإقليم: الخميساتالنجدة 14 06/09/17مـصـطـفى أقـجــعي 11537P عين جوهرة-سيدي

بوخلخال

مزدوج

306/09/17إقليم: الخميساتظهر النخلةإقليم: الخميساتعمرو بن العاص 14 06/09/17فدوى لزرك 11522Y عين جوهرة-سيدي

بوخلخال

مزدوج

706/09/17إقليم: الخميساتابو بكر الصديقإقليم: الخميساتعمرو بن العاص 14 06/09/17عبدالرحمان لزمى 11494Tمزدوجسيدي عبد الرزاق

106/09/17إقليم: الخميساتابن رشدإقليم: الخميساتاولد زايد 14 06/09/17جهان الفوزاري 11448Tمزدوجمرشوش

106/09/17إقليم: الخميساتبريمةإقليم: الخميساتاولد زايد 14 06/09/17م طباش 11289Vمزدوجالكنزرة

906/09/17إقليم: الخميساتبومعجونإقليم: الخميساتعلل بن عبد ا 14 06/09/17محسن الخاتير 11363Aمزدوجأيت  إيكو

405/09/17إقليم: الخميساتعين سعادةإقليم: الخميساتعلل الفاسي 14 05/09/17سعادالينوسي 11504Dمزدوجسيدي عبد الرزاق

106/09/17إقليم: القنيطرةالحريضيينإقليم: الخميساتاولد موسى 14 06/09/17سكينة لحرش 11047Gمزدوجعرباوة

706/09/17إقليم: الخميساتبئر انزرانإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي 14 06/09/17هشام مشعر 11497

W

مزدوجسيدي عبد الرزاق

506/09/17إقليم: الخميساتبئر انزرانإقليم: الخميساتلعوينة لحميرة المركز 14 06/09/17الحنشاوي يونس 11497

W

مزدوجسيدي عبد الرزاق

1006/09/17إقليم: الخميساتسد القنصرةإقليم: الخميساتايت اومناصف 14 06/09/17يوسف امعوا 11284Pمزدوجالكنزرة
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706/09/17إقليم: الخميساتعين سعادةإقليم: الخميساتاولد زايد 14 06/09/17رابحة أعقى 11504Dمزدوجسيدي عبد الرزاق

806/09/17إقليم: الخميساتبومعجونإقليم: الخميساتاحمد لبلج 14 06/09/17ليلى اعليوات 11363Aمزدوجأيت  إيكو

512/09/17إقليم: الخميساتبئر انزرانإقليم: الخميساتعائشة الصديقية 14 12/09/17الزياني صفاء 11497

W

مزدوجسيدي عبد الرزاق

412/10/17إقليم: الخميساتمجموعة مدارس التنميةإقليم: الخميساتالعقاد 13 12/10/17إلتحاق بالزوجاسماء عمار 11507Gمزدوجأيت مالك

116/09/99إقليم: الخميساتالعربي بن عمرإقليم: الخميساتم بلميلودي 12 نعمحنان الورضي 06/09/17 11208G)مزدوجالخميسات )البلدية

105/09/11إقليم: الخميساتالداليةإقليم: الخميساتالندلس 12 نعمالزوهرة شراج 06/09/17 26750A)مزدوجتيفلت )البلدية

303/09/13إقليم: الخميساتحمان الفطواكيإقليم: الخميساتابن بسام 12 نعمحفيظة أوبلل 06/09/17 11324Hمزدوجسيدي علل المصدر

103/09/13إقليم: الخميساتعلل بن عبد اإقليم: الخميساتعبد ا الرحماني 12 06/09/17رزق ا خديجة 11456Bمزدوجعين السبيت

1006/09/17إقليم: الخميسات18 نونبرإقليم: الخميساتالعزازبة 12 06/09/17وعلوش خديجة 11392Gمزدوجتيداس

506/09/17إقليم: الخميساتبريمةإقليم: الخميساتالعزازبة 12 06/09/17أميمة لقمان 11289Vمزدوجالكنزرة

306/09/17إقليم: الخميساتسد القنصرةإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي 12 06/09/17إدريس أراري 11284Pمزدوجالكنزرة

104/09/12إقليم: الخميساتسد القنصرةإقليم: الخميساتايت فزاز 10 04/09/18فاطمة ألمو 11284Pمزدوجالكنزرة

304/09/12إقليم: الخميساتحليمة السعديةإقليم: الخميساتالدالية 10 نعمنجيب الضو 04/09/18 18691R)مزدوجتيفلت )البلدية

604/09/18إقليم: الخميساتبريمةإقليم: الخميساتالمسيديرة 9 04/09/18إلتحاق بالزوجةموراد ازكاغ 11289Vمزدوجالكنزرة

604/09/18إقليم: الخميساتعمرو بنو زكريإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي 9 04/09/18إلتحاق بالزوجلبنى مروش 11544Xمزدوجخميس سيدي يحيى

604/09/18إقليم: الخميساتسد القنصرةإقليم: الخميساتعمرو بن العاص 9 04/09/18إلتحاق بالزوجمحجوبة بنيكن 11284Pمزدوجالكنزرة

105/09/07إقليم: وزانم م ابن مالكإقليم: الخميساتالساقية الحمراء 8 04/09/18إلتحاق بالزوجةيونس السالمي 14993

W

مزدوجمصمودة

204/09/18إقليم: الخميساتالحجامةإقليم: الخميساتعلل الفاسي 8 04/09/18إلتحاق بالزوجسمية عوج 11555Jمزدوجأيت بويحيى الحجامة
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204/09/18إقليم: الخميساتمعاويةإقليم: الخميساتالسلم 8 04/09/18إلتحاق بالزوجةبلبعزاوي احميدة 11520

W

عين جوهرة-سيدي 

بوخلخال

مزدوج

116/09/96إقليم: الخميساتبني زوليتإقليم: الخميساتابن سيرين 7 04/09/18ابراهيم اليعقوبي 11399Pمزدوجتيداس

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: الخميساتبرجلين

الجديدة

204/09/02إقليم: برشيد 7 04/09/18إلتحاق بالزوجةبنعمر نعمان 25685T)مزدوجالدروة )البلدية

902/09/16إقليم: الخميساتالرملإقليم: الخميساتالرشيدية 7 04/09/18عبد الواحد زيات 11292Yمزدوجالكنزرة

104/09/18إقليم: الخميساتالساقية الحمراءإقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيد 7 04/09/18إلتحاق بالزوجلبراهيمي حبيبة 11350Lمزدوجأيت  إيكو

204/09/18إقليم: الخميساتتيفوغالينإقليم: الخميسات18 نونبر 7 04/09/18عسيوي نورالدين 11366Dمزدوجبوقشمير

404/09/18إقليم: الخميساتالرملإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي 7 04/09/18إيمان رميش 11292Yمزدوجالكنزرة

104/09/18إقليم: الخميساتالرشيديةإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي 7 04/09/18كوثر الهاكور 11295Bمزدوجالكنزرة

104/09/18إقليم: الخميساتتيفوغالينإقليم: الخميسات18 نونبر 7 04/09/18أيوب محجوبي 11366Dمزدوجبوقشمير

304/09/18إقليم: الخميساتايت زبايرإقليم: الخميساتتغدوين 7 04/09/18والزين م 11359

W

مزدوجأيت  إيكو

704/09/18إقليم: الخميساتسد القنصرةإقليم: الخميساتاولد موسى 7 04/09/18رقية بادو 11284Pمزدوجالكنزرة

904/09/18إقليم: الخميساتلحسن اليوسيإقليم: الخميساتصيبارة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجاسيا صلي 11502Bمزدوجسيدي عبد الرزاق

104/09/18إقليم: الخميساتايت زبايرإقليم: الخميساتالكدادرة 7 04/09/18علي لبات 11359

W

مزدوجأيت  إيكو

104/09/18إقليم: الخميساتالعزازبةإقليم: الخميساتايت حمو الصغير 7 04/09/18إلتحاق بالزوجسكينة كروم 11444Nمزدوجالغوالم

204/09/18إقليم: الخميساتالحجامةإقليم: الخميساتعمرو بن العاص 7 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم جدو 11555Jمزدوجأيت بويحيى الحجامة

704/09/18إقليم: الخميساتايت بوبكرإقليم: الخميساتصيبارة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجشيماء الداودي 22124Xمزدوجأيت يدين

604/09/18إقليم: الخميساتالرملإقليم: الخميساتالتوزيع 7 04/09/18بنعاشير كرماعي 11292Yمزدوجالكنزرة

904/09/18إقليم: الخميساتبومعجونإقليم: الخميساتالكدادرة 7 04/09/18عبد العزيز التمراوي 11363Aمزدوجأيت  إيكو
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504/09/18إقليم: الخميساتولجة السلطانإقليم: الخميساتالتوزيع 7 04/09/18عبد الرزاق حدو عمرو 11256Jمزدوجأيت ميمون

304/09/18إقليم: الخميساتسوق السبتإقليم: الخميساتالعقاد 7 04/09/18إلتحاق بالزوجالزهرة عزاوي 11539Sمزدوجأيت بلقاسم

504/09/18إقليم: الخميساتولجة السلطانإقليم: الخميساتالسلم 7 04/09/18العفو ياسين 11256Jمزدوجأيت ميمون

804/09/18إقليم: الخميساتالرملإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي 7 04/09/18مريم زلماط 11292Yمزدوجالكنزرة

104/09/18إقليم: الخميساتابن رشدإقليم: الخميساتعلل بن عبد ا 7 04/09/18سناء قصيبة 11448Tمزدوجمرشوش

604/09/18إقليم: الخميساتالعرفانإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي 7 04/09/18مريم امزيغ 11406Xمزدوجبراشوة

904/09/18إقليم: الخميسات18 نونبرإقليم: الخميساتايت بومكسى 6 04/09/18الصالحي حادة 11392Gمزدوجتيداس

404/09/18إقليم: الخميساتعلل بن عبد اإقليم: الخميساتالعزازبة 6 04/09/18درداك اشرف 11456Bمزدوجعين السبيت

204/09/18إقليم: الخميساتالرملإقليم: الخميساتايت بومكسى 6 04/09/18وقاسي كريم 11292Yمزدوجالكنزرة

104/09/18إقليم: الخميساتابو الحسن المراكشيإقليم: الخميساتعمرو بن العاص 6 04/09/18إلتحاق بالزوججلن ركيبي 11468Pمزدوجازحيليكة

104/09/18إقليم: الخميساتعقبة بن نافعإقليم: الخميساتالنهظة 6 نعمشيماء بنعشير 04/09/18 11223Y)مزدوجالرماني )البلدية

104/09/18إقليم: سيدي قاسمحليمة السعديةإقليم: الخميساتالعزازبة 6 04/09/18أيوب سعيدي 14760Tمزدوجسيدي اعمر الحاضي

904/09/18إقليم: الخميساتايت حمو الصغيرإقليم: الخميساتالتوزيع 6 04/09/18سعيد خلوق 11450Vمزدوجمرشوش

904/09/18إقليم: الخميساتادريس للولإقليم: الخميساتالعزازبة 6 04/09/18مراد جدور 11240Sمزدوجتيداس

302/09/16إقليم: الحاجبصلح الدين اليوبيإقليم: الخميساتلعوينة لحميرة المركز 20 02/09/16الحسين كجوت 04110S)المازيغيةاكوراي )البلدية

عمالة: الصخيرات  - حليمة السعديةعمالة: الرباط11 يناير

تمارة
116/09/80 180 01/10/83أقدمية 16 سنةمحجوبة أرفال 23103L)مزدوجتمارة )البلدية

116/09/87عمالة: الرباط11 ينايرعمالة: الرباطالمام الشافعي 138 24/09/93أقدمية 16 سنةلطيفة الوافي 01046L)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

316/09/91عمالة: الرباطألمام الغزاليعمالة: الرباطأحمد القاسمي 134 16/09/99أقدمية 16 سنةالساهل مينة 01050R)مزدوجاليوسفية )المقاطعة
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116/09/80عمالة: الرباطأحمد الشرقاويعمالة: الرباطعبد ا بن ياسين 134 16/09/94أقدمية 16 سنةفوزية شيشية 01016D)مزدوجحسان )المقاطعة

316/09/94عمالة: الرباطالعلمة عبد ا الجراريعمالة: الرباطالمسيرة 106 نعمأقدمية 12 سنةالعزوزي هند 07/11/05 01033X)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - حليمة السعديةعمالة: الرباطالمام الشافعي

تمارة
216/09/92 106 16/09/01أقدمية 16 سنةرشيد المشرحي 23103L)مزدوجتمارة )البلدية

216/09/92عمالة: الرباطألمام الغزاليعمالة: الرباطعبد الهادي بوطالب 100 نعمأقدمية 12 سنةمفتي  خديجة 13/09/05 01050R)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

116/09/92عمالة: الرباطسكينة بنت الحسينعمالة: الرباطالفتح 94 نعمأقدمية 12 سنةالشريشي نعيمة 21/10/04 01060B يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

216/09/85عمالة: الرباطعلل بن عبد اعمالة: الرباطمولي رشيد 94 نعمأقدمية 12 سنةرقية بن موسى 16/10/04 01022K)مزدوجحسان )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  -  بدرعمالة: الرباطعمر بن عبد العزيز

تمارة
116/09/91 88 نعمالعسراوي كريمة 14/09/11 01312A)مزدوجتمارة )البلدية

516/09/97عمالة: الرباطالمختار جزوليتعمالة: الرباطعبدالمومن 50 نعمأقديم سعاد 02/09/15 01075T يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

216/09/99عمالة: سلمدرسة إدريس الزهرعمالة: الرباطعلل بن عبد ا 50 نعمسعاد موسى 06/09/17 18594K)مزدوجتابريكت )المقاطعة

507/09/05عمالة: الميةالنهضةعمالة: الرباطالمام الشافعي 44 19/09/12إلتحاق بالزوجهناء اشرايكي 24687H)مزدوجالمية )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عبدالمجيد بنجلونعمالة: الرباطالزبير بن العوام

تمارة
216/09/96 43 06/09/17إلتحاق بالزوجةم لماغي 26330Uمزدوجسيدي يحيى زعير

216/09/98عمالة: سلمجموعة مدارس دوسليمعمالة: الرباطالناشئة المية 43 06/09/17إلتحاق بالزوجعائشة البركاوي 01250Hمزدوجعامر

عمالة: الصخيرات  - عبدالمجيد بنجلونعمالة: الرباطالزبير بن العوام

تمارة
216/09/96 41 06/09/17إلتحاق بالزوجةم لعراجي 26330Uمزدوجسيدي يحيى زعير

204/09/02عمالة: سلمدرسة م القاسميعمالة: الرباطاحمد الراشدي 37 نعمإلتحاق بالزوجاسية ناجيمي 19/09/16 26069K)مزدوجبطانة )المقاطعة

مدرسة الولي سيدي بن عمالة: الرباطالقاضي عياض

عاشر

506/09/01عمالة: سل 35 نعمإلتحاق بالزوجةعبد الغني الحارتي 06/09/17 01137K)مزدوجبطانة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - الفرابيعمالة: الرباطالمختار السوسي

تمارة
402/09/10 28 نعمعتاب رزين 06/12/16 01323M)مزدوجالهرهورة )البلدية

301/02/17عمالة: الرباطالناشئة الميةعمالة: الرباطعقبة بن نافع 28 نعمهشام خربوش 01/02/17 01062D يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

201/02/17عمالة: الرباطأحمد القاسميعمالة: الرباطالمام الشافعي 28 نعميوسف بلعسال 01/02/17 01034Y)مزدوجاليوسفية )المقاطعة
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201/02/17عمالة: الرباطإدريس الولعمالة: الرباطالمام الشافعي 28 نعمحورية تيليوين 01/02/17 01038C)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

104/09/02عمالة: الرباطالفتحعمالة: الرباطسكينة بنت الحسين 24 نعمبوشرة بنعمي 04/09/18 01080Y يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

204/09/02عمالة: سلمدرسة عامر السفلىعمالة: الرباطعلل بن عبد ا 22 نعماسماعيل أموسى 06/09/17 01205J)مزدوجحصين )المقاطعة

206/09/17عمالة: الرباطالمختار جزوليتعمالة: الرباطفاطمة الزهراء 22 نعمالتقدومي نجوى 04/09/18 01075T يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/02عمالة: الرباطعلل بن عبد اعمالة: الرباطالتوحيد 18 نعمنادية مهاوشي 04/09/18 01022K)مزدوجحسان )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - الوفاقعمالة: الرباطعقبة بن نافع

تمارة
806/09/06 18 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الحزيبي 26371Nمزدوجسيدي يحيى زعير

201/02/17عمالة: الرباطم الرازيعمالة: الرباطم بن  يوسف 18 نعمشيماء مطعيش 01/02/17 01070M يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

101/02/17عمالة: الرباطسكينة بنت الحسينعمالة: الرباطالحسن المراكشي 18 نعماجانف نورة 01/02/17 01060B يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

401/02/17عمالة: الرباطلسان الدين بن الخطيبعمالة: الرباطإدريس الول 18 نعمعفاف امنزو 01/02/17 01051S)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

201/02/17عمالة: الرباطعبدالمومنعمالة: الرباطالعهد الجديد 18 نعمبكوري فاتن 01/02/17 01008V)مزدوجحسان )المقاطعة

301/02/17عمالة: الرباطعقبة بن نافععمالة: الرباطالناشئة المية 18 نعمإبورك  نجاة 01/02/17 01055

W

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

مزدوج

801/02/17عمالة: الرباطالمام عليعمالة: الرباطسكينة بنت الحسين 18 نعمبن الطالب جميلة 01/02/17 01061C يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

201/02/17عمالة: الرباطم بن  يوسفعمالة: الرباطم الرازي 18 نعمسومية   مقداد 01/02/17 01067J يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

101/02/17عمالة: الرباطم الرازيعمالة: الرباطوادي المخازن 18 نعمإلهام   اسماعيلي 01/02/17 01070M يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

201/02/17عمالة: الرباطعلل بن عبد اعمالة: الرباطالمل 18 نعمبديعة البوزيدي الشيخي 01/02/17 01022K)مزدوجحسان )المقاطعة

401/02/17عمالة: الرباطالمختار جزوليتعمالة: الرباطالمل 18 نعممروى ليسر 01/02/17 01075T يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

201/02/17عمالة: الرباطبلل بن رباحعمالة: الرباطالمام الشافعي 18 نعمجميلة بلسيين 01/02/17 18529P)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

301/02/17عمالة: الرباطالعهد الجديدعمالة: الرباطعبد ا بن ياسين 18 نعماورحو فاطمة 01/02/17 01073R يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج
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101/02/17عمالة: الرباطالحسن المراكشيعمالة: الرباطوادي المخازن 18 نعمخديجة أتقي 01/02/17 01074S يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

201/02/17عمالة: الرباطالحسن المراكشيعمالة: الرباطالمختار جزوليت 18 نعمالهبطي فوزية 01/02/17 01074S يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

801/02/17عمالة: الرباطعبد ا بن ياسينعمالة: الرباطالعهد الجديد 18 نعمالقاضي ماجدة 01/02/17 01064F يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

301/02/17عمالة: الرباطعبد الهادي بوطالبعمالة: الرباطالعلمة عبد ا الجراري 18 نعمرنين  البنطوبي 01/02/17 01035Z)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

101/02/17عمالة: الرباطالعهد الجديدعمالة: الرباطالمختار جزوليت 18 نعمالفللي أمال 01/02/17 01073R يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

ا لعلمة م بن سليمان عمالة: الرباطالفارابي

الجزولي

101/02/17عمالة: الرباط 18 نعمضحاك سلمة 01/02/17 01041F)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

901/02/17عمالة: الرباطفاطمة الزهراءعمالة: الرباطالمختار جزوليت 18 نعمكنزة مسكتو 01/02/17 01057Y يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

101/02/17عمالة: الرباطالملعمالة: الرباطعمار بن ياسر 18 نعمفاطمة الزهراء عطاوي 01/02/17 01068K يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

501/02/17عمالة: الرباطالفارابيعمالة: الرباطإدريس الول 18 نعمخالد بوحدى 01/02/17 01040E)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

701/02/17عمالة: الرباطالمام الشافعيعمالة: الرباطبلل بن رباح 18 نعمالزاهدي رشيدة 01/02/17 19812J)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

601/02/17عمالة: الرباطالمام الشافعيعمالة: الرباطعبد الهادي بوطالب 18 نعمجهان منشار 01/02/17 19812J)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

101/02/17عمالة: الرباطعبد الهادي بوطالبعمالة: الرباطأحمد القاسمي 18 نعمفاطمة حيماد 01/02/17 01035Z)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

401/02/17عمالة: الرباطبلل بن رباحعمالة: الرباطالعلمة عبد ا الجراري 18 نعمزكور وفاء 01/02/17 18529P)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

501/02/17عمالة: الرباطإدريس الولعمالة: الرباطالفارابي 18 نعمرشيدة الناصري 01/02/17 01038C)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

101/02/17عمالة: الرباطالعلمة عبد ا الجراريعمالة: الرباطألمام الغزالي 18 نعملكرد فوزية 01/02/17 01033X)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

101/02/17عمالة: الرباطإدريس الولعمالة: الرباطلسان الدين بن الخطيب 18 نعمزينب الروحي 01/02/17 01038C)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

201/02/17عمالة: الرباطالعلمة عبد ا الجراريعمالة: الرباطألمام الغزالي 18 نعمأمينة   الزياتي 01/02/17 01033X)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

ا لعلمة م بن سليمان 

الجزولي

101/02/17عمالة: الرباطالفارابيعمالة: الرباط 18 نعمالبقالي لطيفة 01/02/17 01040E)مزدوجاليوسفية )المقاطعة
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701/02/17عمالة: الرباطوادي المخازنعمالة: الرباطالحسن المراكشي 18 نعممريم الزريفي العمراني 01/02/17 01072P يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

101/02/17عمالة: الرباطمولي رشيدعمالة: الرباطعلل بن عبد ا 18 نعمحنان بوك 01/02/17 01013A)مزدوجحسان )المقاطعة

901/02/17عمالة: الرباطعمر بن عبد العزيزعمالة: الرباطعلل بن عبد ا 18 نعمايمان عياد 01/02/17 01049P)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

101/02/17عمالة: الرباطالملعمالة: الرباطالمختار جزوليت 18 نعمليلى باحماد 01/02/17 01068K يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

601/02/17عمالة: الرباطالتوحيدعمالة: الرباطعلل بن عبد ا 18 نعمايمان غضيفيي 04/09/18 01010X)مزدوجحسان )المقاطعة

901/02/17عمالة: الرباطاحمد الراشديعمالة: الرباطإدريس الول 18 نعممريم الصيد 01/02/17 01039D)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

801/02/17عمالة: الرباطالمسيرةعمالة: الرباطالعلمة عبد ا الجراري 18 نعمخديجة مشماش 01/02/17 01036A)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

101/02/17عمالة: الرباطأحمد القاسميعمالة: الرباطعبد الهادي بوطالب 18 نعمالبقالي لل عزيزة 01/02/17 01034Y)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

301/02/17عمالة: الرباطوادي المخازنعمالة: الرباطم الرازي 18 نعمكوريعا حنان 01/02/17 01072P يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

101/01/06عمالة: الرباطالقاضي عياضعمالة: الرباطعمر بن عبد العزيز 16 نعمإلتحاق بالزوجةعبد الرحيم هرماش 04/09/18 01021J)مزدوجحسان )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - احمد الحنصاليعمالة: الرباطاحمد الراشدي

تمارة
306/09/17 15 06/09/17إلتحاق بالزوجةبدور ربيع 24188R)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - خالد بن الوليدعمالة: الرباطالقاضي عياض

تمارة
106/09/01 12 نعمعامري ميمونة 06/09/17 01316E)مزدوجتمارة )البلدية

906/09/17عمالة: الرباطعبد الهادي بوطالبعمالة: الرباطأحمد القاسمي 12 نعمفاطمة بوالحنة 06/09/17 01035Z)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

104/09/02عمالة: الرباطالمختار جزوليتعمالة: الرباطالمسيرة الخضراء العكاري 11 نعمإلتحاق بالزوجةالدريسي يوسف 04/09/18 01075T يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

316/09/94إقليم: خنيفرةعوامعمالة: الرباطالمام الشافعي 9 04/09/18إلتحاق بالزوجةحدجور عبدالكريم 11833Lمزدوجالحمام

عمالة: الصخيرات  - العلويينعمالة: الرباطالمام علي

تمارة
305/09/11 7 نعمالخسايسي فاطمة 04/09/18 25223Rمزدوجسيدي يحيى زعير

101/01/17عمالة: الرباطألمام الغزاليعمالة: الرباطبلل بن رباح 6 نعممريم رابسي 04/09/18 01050R)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

103/09/13إقليم: العرائشمدرسة ابن خلدون العرائشعمالة: الرباطفاطمة الزهراء 36 نعممصطفى أخازيز 03/09/13 05706B)المازيغيةالعرائش )البلدية
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116/09/89عمالة: سلمدرسة ابن حزمعمالة: سلمدرسة الجعاونة 201 16/09/90أقدمية 16 سنةسعيدة اولد اعمرو 01143S)مزدوجبطانة )المقاطعة

117/09/90عمالة: سلمدرسة ابن حزمعمالة: سلمدرسة الجعاونة 189 16/09/92أقدمية 16 سنةنعيمة اللغميش اللنجري 01143S)مزدوجبطانة )المقاطعة

317/09/90عمالة: سلمدرسة الفقيه م بريطلعمالة: سلمدرسة الجعاونة 179 16/09/95أقدمية 16 سنةامينة الشعيبي 01163N باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/78إقليم: الحاجبزينب النفزاويةعمالة: سلمجموعة مدارس الجبابرة 159 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد الحكيم قباب 04102H)مزدوجالحاجب )البلدية

115/10/81عمالة: الرباطالناشئة الميةعمالة: سلمدرسة الشهيد م الحياني 158 16/09/88أقدمية 16 سنةفاطمة   شروية 01062D يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/92عمالة: الرباطعبد ا بن ياسينعمالة: سلمجموعة مدارس فدان الزيت 147 06/09/01أقدمية 16 سنةفاطنة الشويخ 01064F يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة الجماعاتية اولد 

الغزولي

 مجموعة مدارس ولجة عمالة: سل

السلطان

116/09/92عمالة: سل 143 نعمأقدمية 16 سنةأحميدة الغوازي 25/12/02 01240Xمزدوجالسهول

117/09/90إقليم: الحاجبالقدسعمالة: سلمجموعة مدارس الجبابرة 137 10/11/01أقدمية 16 سنةالمامون بويزدغ 04108P)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

116/09/95عمالة: سلمدرسة سيدي عبد اعمالة: سل مدرسة الحنشة 131 06/09/00أقدمية 16 سنةم بلعجمية 27027B)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

316/09/91عمالة: سل مجموعة مدارس التنميةعمالة: سلمجموعة مدارس الجبابرة 131 28/01/03أقدمية 16 سنةحرية يوجيل 01218Yمزدوجالسهول

116/09/93إقليم: الخميساتجابر بن حيانعمالة: سل مدرسة المرينيين 126 نعمأقدمية 16 سنةلطيفة الشباني 16/09/96 11233J)مزدوجتيفلت )البلدية

216/09/91عمالة: الرباطالتوحيدعمالة: سلمدرسة الشريف الدريسي 126 23/09/96أقدمية 16 سنةشيخي نظرة 01010X)مزدوجحسان )المقاطعة

114/10/03عمالة: سلمدرسة إبن خلدونعمالة: سلالمدرسة الجماعاتية النصر 126 14/10/03إلتحاق بالزوجمشعر سهام 01139M)مزدوجبطانة )المقاطعة

مدرسة الفقيه عبد السلم 

الزهراوي

217/09/90عمالة: الرباطأحمد الشرقاويعمالة: سل 120 29/09/05إلتحاق بالزوج سعاد  السباعي  الدريسي 01016D)مزدوجحسان )المقاطعة

116/09/91عمالة: الرباطالحزام الخضرعمالة: سلمدرسة احصين 116 03/10/01أقدمية 16 سنةالسعدي مصطفى 01081Z يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

120/12/93عمالة: سلمدرسة أحمد الجريريعمالة: سلمدرسة بوشعيب  الحريزي 114 نعمأقدمية 16 سنةحورية جودى 17/01/00 01161L باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة الفقيه عبد السلم 

الزهراوي

216/09/97عمالة: سلمدرسة المفتي أبو بكر زنيبرعمالة: سل 114 27/10/99أقدمية 16 سنةثورية لمصدق 01146V)مزدوجبطانة )المقاطعة

116/09/95عمالة: سلمدرسة عمر بن عبد العزيزعمالة: سلمدرسة ثريا السقاط 112 نعمأقدمية 16 سنةإلهام القاضي 05/09/00 19128R)مزدوجحصين )المقاطعة
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616/09/97عمالة: سلمدرسة ابن طفيلعمالة: سلمدرسة احصين 112 نعمأقدمية 16 سنةبنيخلف هند 21/09/01 01141P)مزدوجبطانة )المقاطعة

116/09/82عمالة: سلمدرسة م الريحانيعمالة: سلمدرسة إدريس الزهر 110 نعمأقدمية 12 سنةأحمد الطجايوتي 14/12/04 01166S)مزدوجتابريكت )المقاطعة

716/09/92عمالة: الرباطإدريس البحراويعمالة: سلمدرسة رقية بنت الرسول 110 06/09/00أقدمية 16 سنةباجي علي 01025N)مزدوجحسان )المقاطعة

1116/09/80إقليم: سيدي قاسمطارق بن زيادعمالة: سل مدرسة م الشريف أمزيان 110 06/09/00أقدمية 16 سنةحياة عبد الفتاح 14678D مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج

116/09/98عمالة: سلمدرسة سيدي عبد اعمالة: سل مدرسة سيبويه 110 06/09/00أقدمية 16 سنةسومية بوعيطى 27027B)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

316/09/98عمالة: سلمدرسة المفتي أبو بكر زنيبرعمالة: سلمدرسة العهد الجديد 108 16/09/01أقدمية 16 سنةكريمة بوعياد 01146V)مزدوجبطانة )المقاطعة

116/09/97عمالة: سلمدرسة سيدي عبد اعمالة: سلمدرسة الطلس الكبير 106 05/09/03أقدمية 16 سنةخديجة أتمليت 27027B)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

مدرسة الشهيد علي بن عمالة: سلمدرسة ثريا الشاوي

الطاهر ابيه

816/09/98عمالة: سل 104 نعمأقدمية 12 سنةسهام و المعطي 25/10/04 18597N)مزدوجحصين )المقاطعة

516/09/85عمالة: الرباطالمسيرة الخضراء العكاريعمالة: سلمدرسة عثمان بن عفان 102 23/12/02إلتحاق بالزوجةاحمد مطيار 01027R)مزدوجحسان )المقاطعة

مدرسة سيدي عبد ا بن عمالة: سل مدرسة بئر انزران

حسون

516/09/98عمالة: سل 102 نعمأقدمية 16 سنةفاطمة المرقاوي 05/10/02 20905X)مزدوجحصين )المقاطعة

 مجموعة مدارس ولجة 

السلطان

216/09/98عمالة: سلمدرسة أحمد بنعبد النبيعمالة: سل 101 نعمأقدمية 12 سنةسعاد اوتغوت 05/09/07 01140N)مزدوجبطانة )المقاطعة

117/09/90عمالة: سلمدرسة سيدي عبد اعمالة: سلمدرسة ابي بكر الرازي 98 نعمالزهرة الجمعاوي 02/11/10 27027B)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

216/09/91عمالة: سلمدرسة الساقية الحمراءعمالة: سل مدرسة توبقال 94 نعممليكة باعبو 02/09/16 01162M باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/85عمالة: سلمدرسة طه حسينعمالة: سلمدرسة احمد السالمي 92 نعمعلم عبد ا 06/09/17 20913F)مزدوجتابريكت )المقاطعة

116/09/96عمالة: سلمدرسة سيدي عبد اعمالة: سل مدرسة ابن الهيثم 92 نعمتراك بوشرئ 05/09/11 27027B)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

مدرسة الفقيه عبد السلم 

الزهراوي

116/09/98عمالة: سلمدرسة الميرة للمريمعمالة: سل 90 نعمليلى ارقيوق 22/09/11 01169V)مزدوجتابريكت )المقاطعة

206/09/00عمالة: الرباطالحسن المراكشيعمالة: سلمجموعة مدارس فدان الزيت 86 07/10/08إلتحاق بالزوجحسنية عواد 01074S يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/88عمالة: الرباطعلل بن عبد اعمالة: سلمدرسة ابو الحسن القابسي 72 نعمجيدي نعيمة 06/09/17 01022K)مزدوجحسان )المقاطعة
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116/09/94عمالة: سلمدرسة إدريس الزهرعمالة: سلمدرسة ابو الحسن القابسي 70 نعمسعاد منار 04/09/18 18594K)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مجموعة مدارس سيدي عمالة: سلمدرسة البراهمة 2

ابراهيم

116/09/91عمالة: سل 60 06/09/17فاطمة شاهي 01253Lمزدوجعامر

116/09/93عمالة: سلمدرسة سيدي عبد اعمالة: سل مدرسة المرينيين 52 نعمسوماتة عبد السلم 06/09/17 27027B)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية اولد 

الغزولي

116/09/95عمالة: سلمدرسة مالكة الفاسيعمالة: سل 49 نعماحمد القسطالي 04/09/18 20914G)مزدوجتابريكت )المقاطعة

116/09/92عمالة: سلمدرسة ابو الحسن القابسيعمالة: سلمدرسة إبن زاكور 48 نعمم الطالب 04/09/18 01165R)مزدوجتابريكت )المقاطعة

116/09/96عمالة: سلمدرسة إبن زاكورعمالة: سلمدرسة ابو الحسن القابسي 48 نعمالحفيظ السالمي 04/09/18 01186N)مزدوجتابريكت )المقاطعة

316/09/97عمالة: سلمدرسة ابو الحسن القابسيعمالة: سلمدرسة إدريس الزهر 46 نعمخديجة الصديق 02/09/16 01165R)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مجموعة مدارس سيدي عمالة: سلمدرسة عامر السفلى

عميرة

116/09/99عمالة: سل 44 09/09/14فؤاد حراقي 01222Cمزدوجعامر

116/09/92عمالة: سلمدرسة م الزيراويعمالة: سلمدرسة عثمان بن عفان 42 نعمخالد بنطالب 04/09/18 01147

W

مزدوجبطانة )المقاطعة(

116/09/87عمالة: سلمدرسة ثريا السقاطعمالة: سلمدرسة عمر بن عبد العزيز 42 نعمأمينة الكتاني 06/09/17 26192U)مزدوجحصين )المقاطعة

مدرسة العلمة المدني عمالة: سلمدرسة العهد الجديد

الصفار

116/09/94عمالة: سل 38 نعمحبيبة بلوشو 04/09/18 01172Y)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مجموعة مدارس السبت 

القديم

1016/09/92عمالة: سلالبحيرةعمالة: سل 38 04/09/18ميميل المصطفى 27086Rمزدوجعامر

116/09/92عمالة: سلمدرسة ابو الحسن القابسيعمالة: سلمدرسة طه حسين 38 نعمم الضعيف 06/09/18 01165R)مزدوجتابريكت )المقاطعة

116/09/99عمالة: سلمدرسة مولي علي الشريفعمالة: سلمدرسة عبد الكريم غلب 36 نعمرجاء رمضان 04/09/18 21532D)مزدوجتابريكت )المقاطعة

105/09/03عمالة: سلمدرسة الميرة للمريمعمالة: سلمدرسة إبن زاكور 36 نعمايمان التباعي 04/09/18 01169V)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مدرسة عبد الرحمان بن 

عوف

115/09/05عمالة: سلمدرسة ثريا الشاويعمالة: سل 36 نعمالمديني رجاء 06/09/17 20008X)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

106/09/01إقليم: الخميساتالندلسعمالة: سلمدرسة ابن الرومي 35 نعمإلتحاق بالزوجةعبد ا اوزنو 04/09/18 21328G)مزدوجتيفلت )البلدية

519/09/02عمالة: سلمجموعة مدارس دوسليمعمالة: سلمجموعة مدارس فدان الزيت 35 04/09/18ربيع طابق 01250Hمزدوجعامر
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المدرسة الجماعاتية اولد 

الغزولي

101/02/17عمالة: سلالبحيرةعمالة: سل 34 01/02/17ناجي حسين 27086Rمزدوجعامر

124/01/08عمالة: سل مدرسة م وديع السفيعمالة: سلمدرسة بوجدور 33 06/09/17إلتحاق بالزوجةالغابي عبد الرحيم 01215V)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

616/09/91إقليم: القنيطرةالشريف الدريسيعمالة: سلمدرسة خديجة أم المؤمنين 32 نعموفاء الصديقي 17/09/15 10824P)مزدوجالقنيطرة )البلدية

مجموعة مدارس الحنشة 

الفوارات

501/02/17عمالة: سلالبحيرةعمالة: سل 31 01/02/17نجوى الخشيبي 27086Rمزدوجعامر

المدرسة الجماعاتية اولد 

الغزولي

701/02/17عمالة: سلالبحيرةعمالة: سل 31 مزدوجعامر27086Rالخلوة فاطمة

مجموعة مدارس الحنشة 

الفوارات

فرعية سيدي ابراهيم عمالة: سل

بولعجول

201/02/17عمالة: سل 31 01/02/17ابراهيم الهواري 01257Rمزدوجعامر

المدرسة الجماعاتية اولد 

الغزولي

101/02/17عمالة: سلالبحيرةعمالة: سل 31 01/02/17رضوان علم 27086Rمزدوجعامر

201/02/17عمالة: سلمدرسة عبد الكريم غلبعمالة: سلمدرسة الشريف الدريسي 31 نعمالعيساوي  ربيعة 01/02/17 01210P)مزدوجحصين )المقاطعة

301/02/17عمالة: سلمدرسة الكنديعمالة: سلمدرسة الشريف الدريسي 31 نعماقدار بوجمعة 01/02/17 01203G)مزدوجحصين )المقاطعة

مجموعة مدارس سيدي عبد 

العزيز

701/02/17عمالة: سلالبحيرةعمالة: سل 31 01/02/17خديجة  الجابري 27086Rمزدوجعامر

مجموعة مدارس سيدي عبد 

العزيز

101/02/17عمالة: سلالبحيرةعمالة: سل 31 01/02/17خديجة بونضا ضر 27086Rمزدوجعامر

المدرسة الجماعاتية سيدي 

عزوز

مجموعة مدارس الحنشة عمالة: سل

الفوارات

401/02/17عمالة: سل 31 01/02/17الخرواعي سامية 01260Uمزدوجعامر

مدرسة عبد الرحمان بن عمالة: سلمدرسة عامر السفلى

عوف

201/01/10عمالة: سل 30 نعمبجار لطيفة 08/09/14 01201E)مزدوجحصين )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية سيدي 

عزوز

1001/02/17عمالة: سلمجموعة مدارس دوسليمعمالة: سل 30 01/02/17الكايسي هدى 01250Hمزدوجعامر

116/09/92عمالة: سلمدرسة عثمان بن عفانعمالة: سلمدرسة م الزيراوي 28 نعمحسن اليتيم 02/09/16 01213T)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي الحاج قاسمعمالة: سلمدرسة فاطمة الفهرية

الحسني
316/09/98 28 18/10/16منصوري فاطمة 18189V الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

301/02/17عمالة: سل مدرسة فرحات حشادعمالة: سل مدرسة م وديع السفي 28 نعمسلوى  المسعودي 01/02/17 01199C)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

مجموعة مدارس سيدي 

ابراهيم

201/02/17عمالة: سلمدرسة سيدي عبد اعمالة: سل 28 نعمرشيدة يومكى 01/02/17 27027B)مزدوجالعيايدة )المقاطعة
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مدرسة م ولد علي عمالة: سلمدرسة العهد الجديد

المكناسي

401/02/17عمالة: سل 28 نعمسارة عدو 01/02/17 01184L)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مدرسة العلمة عبد الرحمان عمالة: سلمدرسة الميرة للمريم

الكتاني

501/02/17عمالة: سل 28 نعموفاء المجادي 01/02/17 01174A)مزدوجتابريكت )المقاطعة

101/02/17عمالة: سلمدرسة ثريا الشاويعمالة: سل  مدرسة البحتري 28 نعمنعيمة العدولي 01/02/17 20008X)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

مدرسة جمال الدين عمالة: سلمدرسة عبد الكريم غلب

المهياوي

801/02/17عمالة: سل 28 نعمامال طالب 01/02/17 20222E)مزدوجحصين )المقاطعة

301/02/17عمالة: سل مدرسة المرينيينعمالة: سلمدرسة ثريا الشاوي 28 نعمسكينة العكادي 01/02/17 01190T)مزدوجتابريكت )المقاطعة

301/02/17عمالة: سلمدرسة الطلس الكبيرعمالة: سل  مدرسة البحتري 28 نعمنجاة  لمقس 01/02/17 23036N)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

مجموعة مدارس سيدي 

ابراهيم

601/02/17عمالة: سلمجموعة مدارس دوسليمعمالة: سل 28 نعمالبكراوي م 01/02/17 01250Hمزدوجعامر

201/02/17عمالة: سل  مدرسة البحتريعمالة: سلمدرسة ثريا الشاوي 28 نعمسهام سعدان 01/02/17 01200D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

101/02/17عمالة: سل  مدرسة البحتريعمالة: سلمدرسة ثريا الشاوي 28 نعمخديجة بهاء الدين 01/02/17 01200D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

201/02/17عمالة: سلمدرسة اشبيليةعمالة: سلمدرسة الطلس الكبير 28 نعمايمان كورش 01/02/17 18595L)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

701/02/17عمالة: سلمدرسة ثريا الشاويعمالة: سلمدرسة اشبيلية 28 نعماسماء ماهر 01/02/17 20008X)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

مدرسة عبد الرحمان بن عمالة: سل مدرسة م وديع السفي

عوف

101/02/17عمالة: سل 28 نعمنادية الكبيري 01/02/17 01201E)مزدوجحصين )المقاطعة

601/02/17عمالة: سلمدرسة ثريا الشاويعمالة: سلمدرسة مالكة الفاسي 28 نعمحفيظة حاتم 01/02/17 20008X)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

مدرسة العلمة المدني 

الصفار

مدرسة الفقيه عبد السلم عمالة: سل

الزهراوي

901/02/17عمالة: سل 28 نعمسليمة بوكار 01/02/17 01181H)مزدوجتابريكت )المقاطعة

301/02/17عمالة: الرباطالمام الشافعيعمالة: سلمدرسة م القاسمي 28 نعمالسود فاطمة 01/02/17 19812J)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

101/02/17عمالة: سلمدرسة احصينعمالة: سلمدرسة عثمان بن عفان 28 نعمأحلم  دهير 01/02/17 01206K)مزدوجحصين )المقاطعة

401/02/17عمالة: سلمدرسة اشبيليةعمالة: سل مدرسة بئر انزران 28 نعمفاطمة بوسمن 01/02/17 18595L)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

 مجموعة مدارس ولجة عمالة: سلمدرسة م القاسمي

السلطان

801/02/17عمالة: سل 28 نعمفدوى بالخير 01/02/17 01240Xمزدوجالسهول
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مدرسة الولي سيدي بن 

عاشر

101/02/17عمالة: سلمدرسة م عبدهعمالة: سل 28 نعمرجاء أورحمة 01/02/17 01138L)مزدوجبطانة )المقاطعة

101/02/17عمالة: سلمدرسة اشبيليةعمالة: سلمدرسة الطلس الكبير 28 نعمسيفر الحسنية 01/02/17 18595L)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

101/02/17عمالة: سلمدرسة العهد الجديدعمالة: سلمدرسة الطلس الكبير 28 نعممستقيم يزة 01/02/17 01189S)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مدرسة جمال الدين 

المهياوي

401/02/17عمالة: سلمدرسة عبد الكريم غلبعمالة: سل 28 نعمنادية  مربوح 01/02/17 01210P)مزدوجحصين )المقاطعة

901/02/17عمالة: سلمدرسة إبن زاكورعمالة: سلمدرسة مالكة الفاسي 28 نعمإيمان بلعربي 01/02/17 01186N)مزدوجتابريكت )المقاطعة

901/02/17عمالة: سلمدرسة العهد الجديدعمالة: سلمدرسة مالكة الفاسي 28 نعمسولمي  ندى 01/02/17 01189S)مزدوجتابريكت )المقاطعة

401/02/17عمالة: سل مدرسة فرحات حشادعمالة: سلمدرسة اشبيلية 28 نعمالعشقي نبيلة 01/02/17 01199C)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

101/02/17عمالة: سلمدرسة م القاسميعمالة: سلمدرسة ابن طفيل 28 نعممينة  ايت بابا حليم 01/02/17 26069K)مزدوجبطانة )المقاطعة

302/10/02عمالة: سل مدرسة ابن الهيثمعمالة: سل مدرسة م وديع السفي 26 نعمالزهرة البقالي 06/09/17 25319V)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

201/02/17عمالة: سلمدرسة الطلس الكبيرعمالة: سلمدرسة اشبيلية 26 نعمم  المنصوري 11/09/17 23036N)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

501/02/16عمالة: سلمدرسة م القاسميعمالة: سلمدرسة ابن طفيل 24 نعمندي  فاطمة الزهراء 01/02/16 26069K)مزدوجبطانة )المقاطعة

مدرسة عبد الرحمان بن 

عوف

501/02/17عمالة: الرباطالمسيرة الخضراء العكاريعمالة: سل 24 نعمخديجة اكناو 04/09/18 01027R)مزدوجحسان )المقاطعة

401/02/17عمالة: سلمدرسة احصينعمالة: سلمدرسة يعقوب المنصور 24 نعمكلتوم العمراني 04/09/18 01206K)مزدوجحصين )المقاطعة

104/09/12إقليم: إفرانم/م ضاية عوا المركزيةعمالة: سل مدرسة المرينيين 22 06/09/17لعروسي  اسماعيل 10691Vمزدوجضاية عوا

مجموعة مدارس سيدي عمالة: سلمجموعة مدارس دوسليم

ابراهيم

203/09/13عمالة: سل 21 نعمزروال حميد 04/09/18 01253Lمزدوجعامر

601/02/17عمالة: سلمدرسة مالكة الفاسيعمالة: سلمدرسة العهد الجديد 21 نعمسناء عبيدار 01/02/17 20914G)مزدوجتابريكت )المقاطعة

101/02/17عمالة: سلمدرسة يعقوب المنصورعمالة: سلمدرسة الكندي 21 نعمغزلن وكيل 01/02/17 01212S)مزدوجحصين )المقاطعة

مدرسة الشهيد علي بن 

الطاهر ابيه

1001/02/17عمالة: سل مدرسة م وديع السفيعمالة: سل 21 نعمإكرام الدغمي 01/02/17 01215V)مزدوجالعيايدة )المقاطعة
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301/02/17عمالة: سلمدرسة عثمان بن عفانعمالة: سل مدرسة بئر انزران 21 نعمصمرة عالمي 01/02/17 01213T)مزدوجحصين )المقاطعة

مدرسة العلمة عبد الرحمان 

الكتاني

مدرسة عبد المومن عمالة: سل

الموحدي

305/09/03عمالة: سل 20 نعمنعيمة امزيان 04/09/18 23445H)مزدوجتابريكت )المقاطعة

901/02/17عمالة: سلمدرسة ثريا الشاويعمالة: سل مدرسة المرينيين 20 نعمإلتحاق بالزوجبشرى دكان 01/02/17 20008X)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

401/02/17عمالة: سلمدرسة الطلس الكبيرعمالة: سلمدرسة اشبيلية 20 نعمرشيدة شباب 12/09/18 23036N)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية اولد 

الغزولي

801/02/17عمالة: سلمدرسة اشبيليةعمالة: سل 19 نعمجيهان الدريسي السايسى 01/02/17 18595L)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية اولد عمالة: سل مدرسة ابن الهيثم

الغزولي

101/02/17عمالة: سل 19 نعمسارة قبالى 01/02/17 01259Tمزدوجعامر

801/02/17عمالة: سلمدرسة ثريا الشاويعمالة: سلمدرسة اشبيلية 18 نعمنعيمة أيت موليد 01/02/17 20008X)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

104/09/12عمالة: سل مدرسة ابن الهيثمعمالة: سل مدرسة م وديع السفي 18 نعملمياء حداني 04/09/18 25319V)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

401/02/17عمالة: سلمدرسة الشريف الدريسيعمالة: سلمدرسة احصين 18 نعمفقير  سميرة 01/02/17 01208M)مزدوجحصين )المقاطعة

101/02/17عمالة: سل مدرسة المرينيينعمالة: سلمدرسة العهد الجديد 18 نعمأمال الحلوبي 01/02/17 01190T)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مدرسة م ولد علي 

المكناسي

401/02/17عمالة: سلمدرسة الطلس الكبيرعمالة: سل 18 نعمسعاد التومي 01/02/17 23036N)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

مدرسة م ولد علي عمالة: سلمدرسة ثريا الشاوي

المكناسي

201/02/17عمالة: سل 18 نعمازنود سناء 01/02/17 01184L)مزدوجتابريكت )المقاطعة

601/02/17عمالة: سل مدرسة م وديع السفيعمالة: سلمدرسة اشبيلية 18 نعمأنجار رشيدة 01/02/17 01215V)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

601/02/17عمالة: سلمدرسة العهد الجديدعمالة: سلمدرسة الميرة للمريم 18 نعماليسر مينة 01/02/17 01189S)مزدوجتابريكت )المقاطعة

601/02/17عمالة: سلمدرسة ابو الحسن القابسيعمالة: سلمدرسة أحمد بنعبد النبي 18 نعممريم سلك 01/02/17 01165R)مزدوجتابريكت )المقاطعة

801/02/17عمالة: سل مدرسة بئر انزرانعمالة: سل مدرسة فرحات حشاد 18 نعمحسناء اكوراي 01/02/17 01211R)مزدوجحصين )المقاطعة

101/02/17عمالة: سل مدرسة فرحات حشادعمالة: سلمدرسة اشبيلية 18 نعمسومية رغيوي 01/02/17 01199C)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

301/02/17عمالة: سلمدرسة مالكة الفاسيعمالة: سلمدرسة إبن زاكور 18 نعموصال التزاني 01/02/17 20914G)مزدوجتابريكت )المقاطعة
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401/02/17إقليم: الخميساتابن بسامعمالة: سلمدرسة م عبده 18 نعمعزيزة ايت الداودي 01/02/17 11222X)مزدوجالخميسات )البلدية

401/02/17عمالة: سلمدرسة اشبيليةعمالة: سل مدرسة فرحات حشاد 18 نعملبنى النشبة 01/02/17 18595L)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

113/02/17عمالة: سل  مدرسة البحتريعمالة: سل مدرسة فرحات حشاد 18 نعمحسنة حرارة 13/02/17 01200D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

701/02/17عمالة: سلمدرسة ابي بكر الرازيعمالة: سلمدرسة ثريا الشاوي 18 نعمالعوني مريم 01/02/17 21511F)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

مدرسة عبد المومن 

الموحدي

801/02/17عمالة: سلمدرسة العهد الجديدعمالة: سل 18 نعمغزلن زيزون 01/02/17 01189S)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مدرسة جمال الدين 

المهياوي

201/02/17عمالة: سلمدرسة الشريف الدريسيعمالة: سل 18 نعمكوثر بنموسى 01/02/17 01208M)مزدوجحصين )المقاطعة

1001/02/17عمالة: سلمدرسة احمد السالميعمالة: سلمدرسة سيدي عبد ا 18 نعمميمونة أجداد 01/02/17 01183K)مزدوجتابريكت )المقاطعة

101/02/17عمالة: سل مدرسة م وديع السفيعمالة: سلمدرسة سيدي عبد ا 18 نعمأمليلس  نجوى 01/02/17 01215V)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

 مجموعة مدارس ولجة 

السلطان

201/02/17عمالة: سلمدرسة اشبيليةعمالة: سل 18 نعمنسمة النصيحي 01/02/17 18595L)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية اولد عمالة: سلمدرسة رحال المسكيني

الغزولي

201/02/17عمالة: سل 18 نعمعويل غزلن 01/02/17 01259Tمزدوجعامر

مدرسة م ولد علي 

المكناسي

مجموعة مدارس سيدي عمالة: سل

ابراهيم

301/02/17عمالة: سل 18 نعموفاء بطل الخروبة 01/02/17 01253Lمزدوجعامر

101/02/17عمالة: سل مدرسة ابن الهيثمعمالة: سلمدرسة سيدي عبد ا 18 نعمالهام عيروض 01/02/17 25319V)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

101/02/17عمالة: سلمدرسة إبن زاكورعمالة: سلمدرسة م الريحاني 18 نعمسهام  النجمي 01/02/17 01186N)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مدرسة جمال الدين عمالة: سلمدرسة عبد الكريم غلب

المهياوي

701/02/17عمالة: سل 18 نعمحنان الزاهي 01/02/17 20222E)مزدوجحصين )المقاطعة

101/02/17عمالة: سلمدرسة رحال المسكينيعمالة: سلمدرسة سيدي عبد ا 18 نعمحسناء عكة 01/02/17 01197A)مزدوجتابريكت )المقاطعة

501/02/17عمالة: سلمدرسة بوشعيب  الحريزيعمالة: سلمدرسة الشريف الدريسي 18 نعمحسناء المرسلي 01/02/17 01204H)مزدوجحصين )المقاطعة

مدرسة سيدي عبد ا بن 

حسون

101/02/17عمالة: سل مدرسة بئر انزرانعمالة: سل 18 نعمنزهة عبد اللوي علوي 01/02/17 01211R)مزدوجحصين )المقاطعة

101/02/17عمالة: سلمدرسة ابن طفيلعمالة: سلمدرسة م القاسمي 18 نعمسلوى الشايب 01/02/17 01141P)مزدوجبطانة )المقاطعة

316



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الرباط - سل - القنيطرة04

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

301/02/17إقليم: القنيطرةسيدي الطيبي 2عمالة: سل مدرسة ابن الهيثم 18 نعمفاطمة الزهراء بلعسري 01/02/17 21343Yمزدوجسيدي الطيبي

عمالة: الصخيرات  - سيدي م الشريفعمالة: سل مجموعة مدارس التنمية

تمارة
1102/09/14 17 نعمعبد الرحيم قويدري 04/09/18 01361Dمزدوجأم عزة

المدرسة الجماعاتية اولد عمالة: سلمدرسة الطلس الكبير

الغزولي

307/09/04عمالة: سل 16 نعمابراهمي بدرالدين 04/09/18 01259Tمزدوجعامر

مجموعة مدارس السبت 

القديم

مجموعة مدارس سيدي عمالة: سل

ابراهيم

906/09/17عمالة: سل 15 06/09/17إلتحاق بالزوجلحلو إيمان 01253Lمزدوجعامر

401/02/17عمالة: سل مدرسة توبقالعمالة: سلمدرسة الساقية الحمراء 14 نعمسكينة الطاهري 04/09/18 26180F)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

710/02/17عمالة: سل مدرسة م وديع السفيعمالة: سل  مدرسة البحتري 14 نعمليلى علي وعل 04/09/18 01215V)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

101/02/17عمالة: الرباطعلل بن عبد اعمالة: سلمدرسة ابو الحسن القابسي 14 نعمعائشة أعيس 04/09/18 01022K)مزدوجحسان )المقاطعة

201/02/17عمالة: سلمدرسة الشريف الدريسيعمالة: سلمدرسة بوشعيب  الحريزي 14 نعمربيعة القنيصي 05/10/18 01208M)مزدوجحصين )المقاطعة

105/09/11إقليم: القنيطرةالمام البخاريعمالة: سل مدرسة أبي ذر الغفاري 12 نعمهند حومية 06/09/17 10819J)مزدوجالقنيطرة )البلدية

102/09/15عمالة: سلمدرسة بوشعيب  الحريزيعمالة: سلمدرسة أحمد الجريري 12 نعمهدى الزويتني 06/09/17 01204H)مزدوجحصين )المقاطعة

مجموعة مدارس السبت 

القديم

عمالة: الصخيرات  - مولي سليمانعمالة: سل

تمارة
103/09/13 8 04/09/18إلتحاق بالزوجنزهة الكاموني 27052D)مزدوجعين العودة )البلدية

مدرسة العلمة عبد الرحمان 

الكتاني

1005/09/11إقليم: القنيطرةاحمد بلفريجعمالة: سل 7 نعمإلتحاق بالزوجخديجة التاغي 04/09/18 25263J)مزدوجالقنيطرة )البلدية

102/09/14عمالة: طنجة - أصيلأكووارتعمالة: سلمجموعة مدارس فدان الزيت 7 04/09/18إلتحاق بالزوجموسي  لطيفة 15288Sمزدوجالعوامة

206/09/06إقليم: الخميساتالثكنةعمالة: سلمدرسة خديجة أم المؤمنين 6 نعمعزيزة لمغافري 04/09/18 11513N سيدي علل البحراوي

)البلدية(

مزدوج

102/09/16عمالة: سلمدرسة عبد الكريم غلبعمالة: سلمدرسة مولي علي الشريف 6 نعمحنان كروس 06/09/18 01210P)مزدوجحصين )المقاطعة

111/10/82إقليم: سيدي قاسمرقية بنت الرسولإقليم: سيدي قاسمعاشر رمضان 239 16/09/84أقدمية 16 سنةفريقش فؤاد 14653B)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

101/10/81إقليم: سيدي قاسمسبوإقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عباد 203 16/09/96أقدمية 16 سنةبخيبخة احمد 14677C مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج

116/09/85إقليم: سيدي قاسمالنصرإقليم: سيدي قاسمالحوافات 203 17/09/90إلتحاق بالزوجةم صلحي 14660J)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

317



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الرباط - سل - القنيطرة04

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مدرسة الشهيد رشدي عبد إقليم: سيدي قاسمعبدا كنون

الكريم

216/09/89إقليم: سيدي سليمان 197 18/01/93أقدمية 16 سنةفاطمة أخمال 10851U)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

121/09/83إقليم: سيدي قاسمالقدسإقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعري 191 16/09/92أقدمية 16 سنةرشيدة برقية 14659H)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

717/09/90إقليم: القنيطرةالهماسيسإقليم: سيدي قاسمتغاري 185 16/09/98أقدمية 16 سنةحسن الودراسي 10944Vمزدوجأولد سلمة

917/09/90إقليم: القنيطرةالعكارشةإقليم: سيدي قاسمتغاري 183 16/09/98أقدمية 16 سنةعزيزة المفضال 10946Xمزدوجأولد سلمة

216/09/88إقليم: سيدي قاسمابن خلدونإقليم: سيدي قاسمحفصة بنت عمر 179 16/09/97أقدمية 16 سنةم مقران 14655D)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

116/09/82إقليم: سيدي قاسمطارق بن زيادإقليم: سيدي قاسمالجاحظ 178 15/09/84أقدمية 16 سنةالعزوزي الزنطار 14678D مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج

116/09/92إقليم: العرائشمدرسة المنزهإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 177 16/09/96أقدمية 16 سنةترفاس احمد 05691K)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

116/09/86إقليم: سيدي قاسمالنصرإقليم: سيدي قاسمالحوافات 173 16/09/98أقدمية 16 سنةرشيد العرباني 14660J)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

616/09/84إقليم: سيدي قاسمالجولنإقليم: سيدي قاسمابن عاشر 171 16/09/97أقدمية 16 سنةالغرباوي عبد اللطيف 14654C)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

116/09/85عمالة: طنجة - أصيلالعرفانإقليم: سيدي قاسمابن حزم 165 10/10/99أقدمية 16 سنةبندريس عبد الرحمان 25434V طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/86إقليم: سيدي قاسمعثمان ابن عفانإقليم: سيدي قاسمالحوافات 165 06/09/00أقدمية 16 سنةحسن العمراني 14911Gمزدوجزيرارة

116/09/92إقليم: القنيطرةعين عريسإقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرندي 165 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد اللطيف سليتي 10915Nمزدوجحدادة

116/09/86إقليم: سيدي قاسمالنصرإقليم: سيدي قاسمالخنساء 165 09/10/99إلتحاق بالزوجرحمون زهرة 14660J)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

116/09/97إقليم: سيدي قاسمالشادليإقليم: سيدي قاسمالبيروني 165 16/09/98أقدمية 16 سنةبهيجة الحسيني 14684K)مزدوجاحد كورت )البلدية

117/09/90إقليم: سيدي قاسمالقدسإقليم: سيدي قاسم أنوال 163 06/09/00أقدمية 16 سنةالخروبي عزيز 14659H)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

116/09/85عمالة: مكناسفاطمة الفهريةإقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهرية 161 06/09/01أقدمية 16 سنةبنضحاوية امبارك 03797B)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/93إقليم: سيدي قاسمبئرانزرانإقليم: سيدي قاسمالغزالي 161 16/09/97أقدمية 16 سنةنورالدين معمر 14651Z)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

116/09/93إقليم: سيدي قاسمايت يوسىإقليم: سيدي قاسمعبدا كنون 161 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد النبي بوهة 14913Jمزدوجزيرارة
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116/09/94عمالة: مكناسالمصلىإقليم: سيدي قاسمالغزالي 159 28/09/99أقدمية 16 سنةوطني فريد 21492K)مزدوجمكناس )البلدية

216/09/94إقليم: سيدي قاسمالقدسإقليم: سيدي قاسمالبعابشة الرمل 159 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد الله بنكروم 14659H)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

216/09/94إقليم: سيدي قاسمموسى بن نصيرإقليم: سيدي قاسمالعهد الجديد 159 16/09/99أقدمية 16 سنةفريد مرشد 14662L)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

116/09/95إقليم: سيدي قاسمالعقيد العلمإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 159 16/09/99أقدمية 16 سنةخالد عرم 14650Y)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

216/09/92إقليم: سيدي قاسمالنصرإقليم: سيدي قاسمالمختار السوسي 159 16/09/99أقدمية 16 سنةشاعير ادريس 14660J)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

116/09/92إقليم: القنيطرةصالح رشيدإقليم: سيدي قاسمالزهار 159 16/09/99أقدمية 16 سنةم برني 10837Dمزدوجحدادة

116/09/96إقليم: سيدي قاسمالعقيد العلمإقليم: سيدي قاسمالحوافات 159 16/09/99أقدمية 16 سنةنزهة شمان 14650Y)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

1016/09/80عمالة: مكناسمصطفى المعنيإقليم: سيدي قاسمموسى بن نصير 156 16/09/94أقدمية 16 سنةجوهير نجيب 03981B)مزدوجمكناس )البلدية

516/09/94إقليم: سيدي قاسمبئرانزرانإقليم: سيدي قاسمالحسن بن علي 155 05/09/01أقدمية 16 سنةم الفرجي 14651Z)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

416/09/94عمالة: الرباطسكينة بنت الحسينإقليم: سيدي قاسمالزراهنة 155 16/09/98أقدمية 16 سنةمصطفى الزواوي 01060B يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

516/09/89عمالة: مكناسابن عاشرإقليم: سيدي قاسموليلي 155 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد العالي التويجر 03961E المشور الستينية

)البلدية(

مزدوج

916/09/94إقليم: سيدي قاسمالقصبةإقليم: سيدي قاسمعمرو بن العاص 153 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد الحفيظ الشهب 14658G)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

مجموعة مدارس سيدي إقليم: سيدي قاسمالمام مسلم

ابراهيم

116/09/94عمالة: سل 153 07/09/00أقدمية 16 سنةالبشير غيدان 01253Lمزدوجعامر

616/09/94إقليم: سيدي قاسمالجولنإقليم: سيدي قاسمعبدا كنون 153 06/09/00أقدمية 16 سنةحميد الزرع 14654C)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

216/09/95إقليم: سيدي قاسمعاشر رمضانإقليم: سيدي قاسمأولد عسكر 153 06/09/01أقدمية 16 سنةقاسم الصغير 14959Jمزدوجبير الطالب

216/09/93إقليم: سيدي قاسمالخنساءإقليم: سيدي قاسمعبدا كنون 153 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد ا مراوني 14967Tمزدوجاشبانات

116/09/91إقليم: سيدي قاسمالفتحإقليم: سيدي قاسمالزهار 153 06/09/00أقدمية 16 سنةميلود بن الفشان 14682H مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج

116/09/96عمالة: مكناسالملإقليم: سيدي قاسمابن جني 153 06/09/00أقدمية 16 سنةطارق بن الشلح 03980A)مزدوجمكناس )البلدية
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516/09/96إقليم: سيدي قاسمالخنساءإقليم: سيدي قاسماولد التازي 153 18/09/00أقدمية 16 سنةعثمان النميلة 14967Tمزدوجاشبانات

مدرسة الشهيد رشدي عبد إقليم: سيدي قاسم  المريفك

الكريم

216/09/94إقليم: سيدي سليمان 151 08/10/01أقدمية 16 سنةبقري الحسن 10851U)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

116/09/93إقليم: سيدي قاسمغزوة تبوكإقليم: سيدي قاسمالموحدين 151 16/09/99إلتحاق بالزوجلطيفة كصاب 14676B مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج

116/09/95إقليم: سيدي قاسمالغزاليإقليم: سيدي قاسمالندلس 149 04/09/02أقدمية 16 سنةالمكي بالعلم 14938Lمزدوجسلفات

616/09/96إقليم: سيدي قاسمالقصبةإقليم: سيدي قاسمعبدا كنون 149 06/09/01أقدمية 16 سنةنادية زهر 14658G)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

مجموعة مدارس اولد إقليم: سيدي قاسمالحسن بن علي

اسبيطة

116/09/94عمالة: سل 148 06/09/01إلتحاق بالزوجهل كودية مريم 01248Fمزدوجعامر

716/09/94عمالة: مكناسالتنميةإقليم: سيدي قاسمالحوافات 147 04/09/02أقدمية 16 سنةعبدالدائم الوردي 24762P)مزدوجويسلن )البلدية

616/09/95إقليم: سيدي سليمانمدرسة م السادسإقليم: سيدي قاسم  المريفك 147 06/09/01أقدمية 16 سنةيوسف الهاشمي 10852V)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

116/09/95عمالة: طنجة - أصيلسيدي أحمد بن عجيبةإقليم: سيدي قاسمعبدا كنون 147 06/09/01أقدمية 16 سنةرضوان ابراهيمي 15175U الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م المسيرة الخضراء إقليم: سيدي قاسمأبو حنيفة

مركزية اخربان

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
116/09/95 147 06/09/01أقدمية 16 سنةم الزموري 05087Dمزدوجتمسية

316/09/95إقليم: سيدي قاسمالخليلإقليم: سيدي قاسمعبدا كنون 147 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد العالي السويلمي 14915Lمزدوجزيرارة

116/09/95عمالة: مكناسالتنميةإقليم: سيدي قاسمعبدالرحمان بن عوف 147 16/09/01أقدمية 16 سنةادريس العدولي 24762P)مزدوجويسلن )البلدية

716/09/95إقليم: الحاجبالشركةإقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواش 147 16/09/01أقدمية 16 سنةحميد بلقائد 04192Fمزدوجأيت يعزم

1016/09/93إقليم: سيدي قاسمموسى بن نصيرإقليم: سيدي قاسمالحوافات 147 06/09/01أقدمية 16 سنةحميد اليازيدي 14662L)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

216/09/96عمالة: مكناسعمرو بن العاصإقليم: سيدي قاسماولد كثير 147 06/09/01أقدمية 16 سنةأحمد الوكيلي 21537J)مزدوجويسلن )البلدية

416/09/96إقليم: سيدي قاسمالخليلإقليم: سيدي قاسمأولد عسكر 147 06/09/01أقدمية 16 سنةسلم البريج 14915Lمزدوجزيرارة

216/09/96إقليم: سيدي قاسمالخليلإقليم: سيدي قاسم أنوال 147 16/09/15أقدمية 16 سنةحميد عمود 14915Lمزدوجزيرارة

716/09/97إقليم: سيدي قاسممولي ادريس الولإقليم: سيدي قاسمأولد عسكر 147 06/09/01أقدمية 16 سنةم اربوح 14919Rمزدوجزيرارة
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316/09/89عمالة: وجدة - أنكادم. الخنساءإقليم: سيدي قاسمموسى بن نصير 146 16/09/93أقدمية 16 سنةزروقي صليحة 04270R)مزدوجوجدة )البلدية

416/09/95إقليم: سيدي قاسمعبد الواحد المراكشيإقليم: سيدي قاسمالحوافات 145 20/09/02أقدمية 16 سنةعبد الرزاق بنبابا 14965Rمزدوجاشبانات

316/09/94إقليم: سيدي قاسمحفصة بنت عمرإقليم: سيدي قاسمأولد لحمر 143 06/09/01أقدمية 16 سنةخالد معزوزي 14898Tمزدوجباب تيوكا

816/09/96عمالة: سل مدرسة توبقالإقليم: سيدي قاسمالصفصاف 143 21/09/02أقدمية 16 سنةم العللي 26180F)مزدوجتابريكت )المقاطعة

1016/09/95إقليم: سيدي قاسمعبد الواحد المراكشيإقليم: سيدي قاسمالحوافات 141 04/09/02أقدمية 16 سنةلحسن ايت لحبيب 14965Rمزدوجاشبانات

116/09/89عمالة: مكناساسماعلة المركزإقليم: سيدي قاسمعبدالرحمان بن عوف 141 04/09/02أقدمية 16 سنةعلي شمراق 04055Gمزدوجعين كرمة-واد الرمان

516/09/96عمالة: مكناسشكيب أرسلنإقليم: سيدي قاسمأبو الحسن المريني 141 06/09/02أقدمية 16 سنةم الفاتحي 03828K)مزدوجويسلن )البلدية

116/09/98إقليم: سيدي سليمانالمركزية العوابدإقليم: سيدي قاسمابن الرومي 141 04/09/02أقدمية 16 سنةسعيد الخلفي 10976Eمزدوجبومعيز

704/09/02إقليم: سيدي قاسمعبد الواحد المراكشيإقليم: سيدي قاسماولد  ميلود 141 04/09/02أقدمية 16 سنةجمال بوغيدي 14965Rمزدوجاشبانات

316/09/94عمالة: مكناسعبد ا بن حذافةإقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهرية 137 20/09/02أقدمية 16 سنةرشيد ستيتو 03825G مولي ادريس زرهون

)البلدية(

مزدوج

117/09/90عمالة: مكناسأحدإقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهرية 137 06/09/01أقدمية 16 سنةحرتي عائشة 03823E مولي ادريس زرهون

)البلدية(

مزدوج

216/09/93إقليم: الحاجبايت يعزمإقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهرية 137 17/09/03أقدمية 16 سنةادريس اليحياوي 04191Eمزدوجأيت يعزم

116/09/94إقليم: سيدي قاسمغزوة تبوكإقليم: سيدي قاسمالصفصاف 135 16/09/03أقدمية 16 سنةمصطفى الجلتي 14676B مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج

1016/09/93عمالة: مكناسورزيغة  المركزإقليم: سيدي قاسمالغزالي 133 05/09/03أقدمية 16 سنةرشيد شماط 03893Fمزدوجالدخيسة

117/09/90عمالة: طنجة - أصيلالجاحظإقليم: سيدي قاسمأحمد شوقي 132 16/11/00أقدمية 16 سنةسناء الحمدوني 23227

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/97إقليم: سيدي قاسم   بلقصيري الجديدةإقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي 125 06/09/05أقدمية 12 سنةالعلجي الهادي 14681G مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج

116/09/98إقليم: سيدي قاسمالشادليإقليم: سيدي قاسمتابت ابن قرة 125 07/09/04أقدمية 12 سنةبوستى عبدالسلم 14684K)مزدوجاحد كورت )البلدية

216/09/95إقليم: سيدي قاسمالجاحظإقليم: سيدي قاسمتابت ابن قرة 119 11/10/06أقدمية 12 سنةالخيار حميد 14683J)مزدوجاحد كورت )البلدية

321



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الرباط - سل - القنيطرة04

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

1016/09/97عمالة: مكناسسيدي علي المركزإقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهرية 119 19/09/16رجاء شجيد 03858Tمزدوجمغاصيين

1016/09/97إقليم: سيدي قاسمعبدالرحمان بن عوفإقليم: سيدي قاسمالعهد الجديد 113 08/04/10عبدا عمروش 14903Yمزدوجباب تيوكا

916/09/93عمالة: مكناسسيدي علي المركزإقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهرية 109 17/10/11بوجمعة عوام 03858Tمزدوجمغاصيين

904/09/00إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد لكزولي 2إقليم: سيدي قاسمعبدا كنون 105 04/09/12منير الغيوان 11014

W

مزدوجمساعدة

116/09/98إقليم: سيدي قاسمالبعابشة الرملإقليم: سيدي قاسمازهير اجنانات 103 02/09/15موراد الحيمر 14837Bمزدوجانويرات

116/09/99إقليم: سيدي قاسم   بلقصيري الجديدةإقليم: سيدي قاسمالصفصاف 101 05/09/07أقدمية 12 سنةالرتبي خديجة 14681G مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج

305/09/02إقليم: سيدي قاسمابن حزمإقليم: سيدي قاسمعمرو بن العاص 101 05/09/12احميدة المنصوري 14953Cمزدوجبير الطالب

106/09/00إقليم: سيدي قاسم   بلقصيري الجديدةإقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي 99 06/09/06أقدمية 12 سنةاسية بوستى 14681G مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج

701/01/02إقليم: سيدي قاسمعبدالرحمان بن عوفإقليم: سيدي قاسم أنوال 99 03/09/13بوسن كمال 14903Yمزدوجباب تيوكا

405/09/03إقليم: سيدي سليمانالمركزية حجاوةإقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواش 95 02/09/10لطيفة الزويني 10967Vمزدوجأولد بن حمادي

405/09/02إقليم: سيدي سليمانالمركزية حجاوةإقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواش 95 05/09/11ابن علي عبد ا 10967Vمزدوجأولد بن حمادي

116/09/96إقليم: الحاجبايت علي بوبكرإقليم: سيدي قاسمالغزالي 91 02/09/16فريد يحيى 04171Hمزدوجبطيط

104/09/02إقليم: سيدي سليمانمدرسة أبي حنيفة النعمانإقليم: سيدي قاسمالعقيد العلم 88 23/04/10إلتحاق بالزوجهاجر صوصي علوي 20071R سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

مزدوج

216/09/99إقليم: سيدي قاسمطارق بن زيادإقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمان 83 06/09/08محلوي منير 14678D مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج

305/09/03إقليم: سيدي سليمانالمركزية الطيسانإقليم: سيدي قاسم الحرارتة 83 02/09/16ادريس بلوالي 11000Fمزدوجازغار

116/09/99إقليم: الحاجبلقصيرإقليم: سيدي قاسمابن جني 79 05/09/11حفيظة جنان 04180Tمزدوجلقصير

106/09/01إقليم: الحاجبلقصيرإقليم: سيدي قاسمابن جني 79 05/09/11م الدريسي 04180Tمزدوجلقصير

116/09/96إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد لكزولي 2إقليم: سيدي قاسملل مريم 77 02/09/10الهاشمي خالد 11014

W

مزدوجمساعدة
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1007/09/04إقليم: سيدي قاسمابن حزمإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 77 04/09/12زهور كبابري 14953Cمزدوجبير الطالب

116/09/95إقليم: سيدي قاسمطارق بن زيادإقليم: سيدي قاسمجمال الدين الفغاني 74 04/09/18عبد الرحمان الشرايبي 14678D مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج

816/09/99إقليم: سيدي سليمانمدرسة ازهانةإقليم: سيدي قاسم الحرارتة 73 02/09/16إلتحاق بالزوجعزيزة لحمر 11008P)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

904/09/02عمالة: مكناسموساوةإقليم: سيدي قاسمال نبعات 69 05/09/11الشرقي المهدي 03855Pمزدوجمغاصيين

104/09/02عمالة: الرباطبلل بن رباحإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 69 05/09/11الخلفاوي حياة 18529P)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

607/09/05عمالة: سلالمدرسة الجماعاتية عامرإقليم: سيدي قاسملل مريم 69 05/09/11هشام لعبادي 26070Lمزدوجعامر

316/09/99إقليم: سيدي قاسمطارق بن زيادإقليم: سيدي قاسم   بلقصيري الجديدة 66 04/09/18البوطاهري بشرى 14678D مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج

207/09/04إقليم: سيدي قاسمجلل الدين السيوطيإقليم: سيدي قاسمالعقاد 62 05/09/11إلتحاق بالزوجلبرش  إيمان 14685L)مزدوججرف الملحة )البلدية

416/09/93عمالة: مكناسعوينت الرمل المركزإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 61 04/09/12عبد الرحيم فلق 04052Dمزدوجعين كرمة-واد الرمان

1006/09/00عمالة: مكناس بني مرعازإقليم: سيدي قاسمعبدا كنون 61 06/09/12بن الشيخ احلم 03848Gمزدوجوليلي

1006/09/00عمالة: مكناس بني مرعازإقليم: سيدي قاسمابن جني 61 02/09/12تارديوي عبد الرحيم 03848Gمزدوجوليلي

المركزية 2 مارس حوش إقليم: سيدي قاسمالعهد الجديد

سيدي كدار

204/09/02إقليم: سيدي سليمان 61 04/09/12جهان  بوحاش 11013Vمزدوجمساعدة

104/09/02إقليم: سيدي قاسموليليإقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهرية 60 06/09/17م المجاري 14926Yمزدوجزكوطة

102/10/02إقليم: سيدي قاسمازهير اجناناتإقليم: سيدي قاسم الحرارتة 55 02/09/16بن اعويش بنعيسى 14839Dمزدوجانويرات

905/09/03عمالة: مكناسعين بزيز المركزإقليم: سيدي قاسمأبو حنيفة 53 03/09/13أرشو مليكة 03842Aمزدوجوليلي

106/09/01إقليم: سيدي قاسم   بلقصيري الجديدةإقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمان 51 04/09/12خالد زوري 14681G مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج

704/09/02إقليم: الحاجبايت عمروإقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمان 51 03/09/13المغراوي م 04186Zمزدوجلقصير

213/09/02إقليم: سيدي قاسمجمال الدين الفغانيإقليم: سيدي قاسمالزهار 51 02/09/16عبد الكريم مرجان 14680F مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج
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المركزية سيدي عبد العزيز إقليم: سيدي قاسمعبد ا الشفشاوني

اجديات

1005/09/07إقليم: سيدي سليمان 51 04/09/12سليماني راضية 11031Pمزدوجأولد حسين

المركزية 2 مارس حوش إقليم: سيدي قاسمالعهد الجديد

سيدي كدار

206/09/01إقليم: سيدي سليمان 47 02/09/16ادريس الزهري 11013Vمزدوجمساعدة

101/01/06إقليم: سيدي قاسمجمال الدين الفغانيإقليم: سيدي قاسمأولد حمدان 46 02/12/15إلتحاق بالزوجحفيظة عبدالواحد 14680F مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج

122/09/83إقليم: سيدي قاسمالنويرات حسونإقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمان 45 02/09/14حفيظ اوردي 14841Fمزدوجانويرات

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

604/09/01إقليم: سيدي سليمانالمركزية الطويرفةإقليم: سيدي قاسم 45 27/09/16بنعيسى أمهيضرة 10974Cمزدوجبومعيز

116/09/98إقليم: سيدي قاسمالفتحإقليم: سيدي قاسمالصفصاف 44 03/09/13إلتحاق بالزوجةالعربي الدريسي 14682H مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج

705/09/03إقليم: القنيطرةاولد احمودوإقليم: سيدي قاسم الحرارتة 44 02/09/15إلتحاق بالزوجةهشام بنزينة 10927Bمزدوجعامر السفلية

107/09/05إقليم: سيدي قاسمأحمد شوقيإقليم: سيدي قاسملل مريم 44 06/09/17م العماري 18560Y)مزدوججرف الملحة )البلدية

706/09/06إقليم: بركان الخروبةإقليم: سيدي قاسم  المريفك 44 06/09/17لحسن الطعام 20675Xمزدوجمداغ

205/09/07إقليم: سيدي قاسمجمال الدين الفغانيإقليم: سيدي قاسمالبحتري 44 06/09/17القواتلي كريم 14680F مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

602/10/02إقليم: سيدي سليمانالمركزية الطويرفةإقليم: سيدي قاسم 43 06/09/16تورية الصغير 10974Cمزدوجبومعيز

707/09/05إقليم: الخميساتلسان الدين بن الخطيبإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 43 03/09/13عبد الرحيم نشيط 11550Dمزدوجخميس سيدي يحيى

907/09/04عمالة: طنجة - أصيلالشريف م امزيانإقليم: سيدي قاسماولد غيدة 41 02/09/16فاضل عزالدين 15176V الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات  - عين الريبعةإقليم: سيدي قاسمالبيروني

تمارة
113/02/17 41 13/02/17نور الدين جمال 01371Pمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - النصرإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى

تمارة
705/09/08 38 02/09/15بوهادي غزلن 23798S)مزدوجعين العودة )البلدية

1002/09/10إقليم: سيدي قاسمسيدي الكاملإقليم: سيدي قاسمابن الخطيب 38 02/09/15مريم بالقاضي 14852Tمزدوجسيدي الكامل

106/09/01إقليم: سيدي قاسمسيدي الكاملإقليم: سيدي قاسمابن الخطيب 36 06/09/17جميلة العسري 14852Tمزدوجسيدي الكامل

204/09/12إقليم: سيدي سليمانمدرسة علي بن أبي طالبإقليم: سيدي قاسممولي ادريس الول 32 04/09/18إلتحاق بالزوجالدحيوي خديجة 10867L سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

مزدوج
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1016/09/98إقليم: العرائشم/م الريحيين  المركزيةإقليم: سيدي قاسمالغزالي 31 02/09/16طريق المشوم 05938Dمزدوجالساحل

804/09/02عمالة: مكناسايت موسى وحميإقليم: سيدي قاسمالمغرب العربي 31 02/09/16السالمي  عصام 04069Xمزدوجعين جمعة

عمالة: الصخيرات  - عمر بن عبد العزيزإقليم: سيدي قاسمالمنايرة

تمارة
116/09/05 31 02/09/16ايمان خودالي 01336Bمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - الكديةإقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعودية

تمارة
324/01/08 31 06/09/16ليلى المنصوري 01375Uمزدوجسيدي يحيى زعير

105/09/11إقليم: سيدي قاسمالبيرونيإقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفاضلية 31 02/09/16سناء كدوار 14748Eمزدوجسيدي عزوز

803/09/13عمالة: مكناسواد الرمان  المركزإقليم: سيدي قاسمالغزالي 31 02/09/16المكودي سكينة 04038Nمزدوجعين جمعة

عمالة: الصخيرات  - الرمامحةإقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعودية

تمارة
102/09/16 31 02/09/16مجدولين صفراوي 01367Kمزدوجسيدي يحيى زعير

613/02/17إقليم: سيدي قاسمأبو الحسن المرينيإقليم: سيدي قاسمالمام مسلم 31 13/02/17الياس المقدة 14811Yمزدوجتوغيلت

613/02/17إقليم: سيدي قاسمالمام مسلمإقليم: سيدي قاسمأبو الحسن المريني 31 13/02/17رجاء الهللي 14787Xمزدوجلمرابيح

113/02/17إقليم: سيدي قاسمعلل الفاسيإقليم: سيدي قاسمالمام مسلم 31 13/02/17عبد الحليم الوناني 14686M)مزدوججرف الملحة )البلدية

713/02/17إقليم: سيدي قاسمجبل الشيخإقليم: سيدي قاسمتغاري 31 13/02/17الهام هلي 14688P)مزدوجدار الكداري )البلدية

213/02/17إقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعوديةإقليم: سيدي قاسمالبيروني 31 13/02/17عزوز الهاشمي 14693Vمزدوجبني وال

213/02/17إقليم: سيدي قاسمجبل الشيخإقليم: سيدي قاسماولد سلطان 31 13/02/17فاطمة بنتلى 14688P)مزدوجدار الكداري )البلدية

213/02/17إقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعريإقليم: سيدي قاسمعبدا كنون 31 14/02/17زهور الصردي 14826Pمزدوجالخنيشات

213/02/17إقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواشإقليم: سيدي قاسمالمام مسلم 31 13/02/17احمد الحمروي 14785Vمزدوجلمرابيح

213/02/17إقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواشإقليم: سيدي قاسمالعقاد 31 13/02/17هاجر مساعد 14785Vمزدوجلمرابيح

113/02/17إقليم: سيدي قاسمالمام مسلمإقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواش 31 13/02/17الزعيم مبروك 14787Xمزدوجلمرابيح

213/02/17إقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواشإقليم: سيدي قاسمالعقاد 31 13/02/17اشعيب فاطمة الزهراء 14785Vمزدوجلمرابيح
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213/02/17إقليم: سيدي قاسمالزراهنةإقليم: سيدي قاسمغسان كنفاني 31 13/02/17ابراهيم الرحلي 14776Kمزدوجلمرابيح

113/02/17إقليم: سيدي قاسمأبو الحسن المرينيإقليم: سيدي قاسمالمام مسلم 31 13/02/17عبدالرحيم لزهر 14811Yمزدوجتوغيلت

213/02/17إقليم: سيدي قاسمالموحدينإقليم: سيدي قاسمسيدي الكامل 31 13/02/17م المشروحي 14880Yمزدوجصفصاف

عمالة: الصخيرات  - الرمامحةإقليم: سيدي قاسماولد سلطان

تمارة
213/02/17 31 13/02/17صابر بامو 01367Kمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامنإقليم: سيدي قاسم الحرارتة

تمارة
313/02/17 31 13/02/17م آيت حمي 25420E)مزدوجعين العودة )البلدية

213/02/17إقليم: سيدي قاسمابن بطوطةإقليم: سيدي قاسمبناصا 31 13/02/17احمد مزيان 14930Cمزدوجزكوطة

213/02/17إقليم: الخميساتابو الحسن المراكشيإقليم: سيدي قاسممجموعة مدارس الياسمين 31 13/02/17يوسف علوي 11468Pمزدوجازحيليكة

713/02/17إقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرنديإقليم: سيدي قاسمسيدي الكامل 31 13/02/17عبد الرحيم أدجار 14848Nمزدوجسيدي الكامل

عمالة: الصخيرات  - عبد الخالق الطريسإقليم: سيدي قاسمابن الرومي

تمارة
722/02/17 31 22/02/17حكيمة هاشمي 23494L)مزدوجعين العودة )البلدية

422/02/17إقليم: سيدي قاسمأبو الحسن المرينيإقليم: سيدي قاسمالمام مسلم 31 22/02/17عبد السلم الخديري 14811Yمزدوجتوغيلت

104/09/12إقليم: الجديدةم/م الشروقةإقليم: سيدي قاسم   بلقصيري الجديدة 30 04/09/18بلحراكة لمياء 08264Gمزدوجأولد عيسى

عمالة: الصخيرات  - الحاج البهاليإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى

تمارة
1205/09/03 28 02/09/15فاطمة الزهراء الرياض 01370Nمزدوجسيدي يحيى زعير

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

305/09/08إقليم: سيدي سليمانالمركزية الطويرفةإقليم: سيدي قاسم 25 06/09/18م مدان 10974Cمزدوجبومعيز

304/09/02إقليم: سيدي سليمانالمركزية امزورة الوادإقليم: سيدي قاسماولد ابراز 24 06/09/17سلسي بوجمعة 10982Lمزدوجالصفافعة

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

عمالة: الصخيرات  - سيدي م الشريفإقليم: سيدي قاسم

تمارة
1205/09/07 24 06/09/17سيدي  عبدالفتاح العلوي 01361Dمزدوجأم عزة

305/09/11إقليم: سيدي سليمانالمركزية الطيسانإقليم: سيدي قاسماولد ابراز 24 06/09/17سومية فقيهي 11000Fمزدوجازغار

1101/01/12عمالة: سلمجموعة مدارس الجبابرةإقليم: سيدي قاسملل مريم 24 06/09/17بهيجة كرديد 01228Jمزدوجالسهول

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

 مدرسة عمر بن عبد إقليم: سيدي قاسم

العزيز. المرادسة

404/09/12إقليم: سيدي سليمان 24 06/09/17أحلم كيكي 10981Kمزدوجالصفافعة
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202/09/15إقليم: تازةتيبربارين المركزإقليم: سيدي قاسمالخليل 24 06/09/17الحسين بومهراز 16354Aمزدوجأيت سغروشن

1002/09/16إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 24 02/09/16إلتحاق بالزوجويسام الصالحي 10898Vمزدوجبنمنصور

206/09/17إقليم: سيدي قاسمغسان كنفانيإقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواش 24 06/09/17أمينة خالقي 14778Mمزدوجلمرابيح

1006/09/17إقليم: القنيطرةهناكإقليم: سيدي قاسمبناصا 24 06/09/17الحسن البقال 10895Sمزدوجبنمنصور

106/09/17إقليم: سيدي قاسمأبو الحسن المرينيإقليم: سيدي قاسمقاسم أمين 24 06/09/17الخديري سلم 14811Yمزدوجتوغيلت

206/09/17إقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمانإقليم: سيدي قاسمبناصا 24 06/09/17هشام خيي 22079Yمزدوجصفصاف

106/09/17إقليم: سيدي قاسمالزراهنةإقليم: سيدي قاسمالعقاد 24 06/09/17م العشيري 14776Kمزدوجلمرابيح

204/09/17إقليم: سيدي قاسمغسان كنفانيإقليم: سيدي قاسمالزوايد 24 04/09/17عبد ا التيجاني 14778Mمزدوجلمرابيح

206/09/17إقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواشإقليم: سيدي قاسمأبو الحسن المريني 24 06/09/17ابراهيم ابو زاكي 14785Vمزدوجلمرابيح

106/09/17إقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمانإقليم: سيدي قاسمبناصا 24 06/09/17خديجة القوط 22079Yمزدوجصفصاف

306/09/17إقليم: سيدي قاسمأبو القاسم الشابيإقليم: سيدي قاسمالحسن بن علي 24 06/09/17الهنجل مروان 14946Vمزدوجثكنة

206/09/17إقليم: سيدي قاسمالمام مسلمإقليم: سيدي قاسمالزراهنة 24 06/09/17العروسي أسامة 14787Xمزدوجلمرابيح

206/09/17إقليم: سيدي قاسمالمام مسلمإقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفاضلية 24 06/09/17الشاهدي اسية 14787Xمزدوجلمرابيح

806/09/17إقليم: سيدي قاسمسيدي الكاملإقليم: سيدي قاسمبناصا 24 06/09/17مرية كويسي 14852Tمزدوجسيدي الكامل

306/09/17إقليم: سيدي قاسمالنويرات حسونإقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمان 24 06/09/17نادية الفلس 14841Fمزدوجانويرات

106/09/17إقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمانإقليم: سيدي قاسماولد غيدة 24 06/09/17نور الدين الورغي 22079Yمزدوجصفصاف

206/09/17إقليم: سيدي قاسمالمغرب العربيإقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعودية 24 06/09/17شعكاك الزهرة 14697Zمزدوجبني وال

106/09/17إقليم: سيدي قاسمعبد ا الشفشاونيإقليم: سيدي قاسمقاسم أمين 24 06/09/17المصباحي زهير 14706Jمزدوجعين الدفالي
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206/09/17إقليم: سيدي قاسمالحسن بن عليإقليم: سيدي قاسمعبدا كنون 24 06/09/17حنان الروكي 14820Hمزدوجالخنيشات

206/09/17إقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمانإقليم: سيدي قاسمبناصا 24 06/09/17يونس العماري 22079Yمزدوجصفصاف

606/09/17إقليم: سيدي قاسمالمام مسلمإقليم: سيدي قاسماولد كثير 24 06/09/17إكرام عياد 14787Xمزدوجلمرابيح

206/09/17إقليم: سيدي قاسمالشريف الدريسيإقليم: سيدي قاسمأولد لحمر 24 06/09/17بوشتى الشبيكة 14807Uمزدوجتوغيلت

906/09/17إقليم: سيدي قاسمتغاريإقليم: سيدي قاسمبناصا 24 06/09/17رجاء بابا 14888Gمزدوجدار العسلوجي

1306/09/17إقليم: القنيطرةارزيكاتإقليم: سيدي قاسمحليمة السعدية 24 06/09/17غزلن بلعبدي 11040Zمزدوجعرباوة

106/09/17إقليم: سيدي قاسمالنويرات حسونإقليم: سيدي قاسمأنس بن مالك 24 06/09/17حفيظة احجيج 14841Fمزدوجانويرات

306/09/17إقليم: سيدي قاسمالنويرات حسونإقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمان 24 06/09/17ليلة طويلب 14841Fمزدوجانويرات

106/09/17إقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمانإقليم: سيدي قاسم زكارة 24 06/09/17م الشايب 22079Yمزدوجصفصاف

906/09/17إقليم: سيدي قاسمالحوافاتإقليم: سيدي قاسمالزهار 24 06/09/17عزيزة الموحدي 14871Nمزدوجالحوافات

المركزية سيدي عبد العزيز إقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمان

اجديات

706/09/17إقليم: سيدي سليمان 24 06/09/17آمال ابن التهامي 11031Pمزدوجأولد حسين

506/09/17إقليم: سيدي قاسمابن عاشرإقليم: سيدي قاسم أنوال 24 06/09/17الحسن بنضريوي 14908Dمزدوجباب تيوكا

106/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية الشيبانإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 24 06/09/17نورة الرزيقي 10994Zمزدوجقصيبية

306/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية البكارةإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 24 06/09/17خديجة الغريب 11017Zمزدوجمساعدة

206/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية اللعبياتإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 24 06/09/17حكيمة تيتو 11025Hمزدوجأولد حسين

211/11/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامريإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 24 11/11/17نسرين ازريويل 11004Kمزدوجدار بلعامري

306/09/17إقليم: سيدي قاسمالنويرات حسونإقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمان 24 06/09/17م الباقي 14841Fمزدوجانويرات

المركزية سيدي عبد العزيز إقليم: سيدي قاسملل مريم

اجديات

1002/09/14إقليم: سيدي سليمان 23 02/09/16إلتحاق بالزوجسناء لعكيل 11031Pمزدوجأولد حسين
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عمالة: الصخيرات  - المرابطينإقليم: سيدي قاسمابن الخطيب

تمارة
217/04/17 23 17/04/17إلتحاق بالزوجفاطنة السكوري 18420

W

مزدوجالصخيرات )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - مدرسة الصنوبرإقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عباد

تمارة
118/04/17 23 03/09/18إلتحاق بالزوجعياش يامنة 25421Fمزدوجسيدي يحيى زعير

806/09/17إقليم: القنيطرةأولد المالكيةإقليم: سيدي قاسمحليمة السعدية 23 06/09/17الشتوي صفاء 10901Yمزدوجبنمنصور

105/09/03إقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسيإقليم: سيدي قاسمالمتنبي 22 06/09/17لفضيلي حميد 11164Jمزدوجسيدي بوبكر الحاج

904/09/12إقليم: سيدي سليمانالمركزية البكارةإقليم: سيدي قاسمحسان بن ثابت 22 06/09/17الياسميني أيوب 11017Zمزدوجمساعدة

102/09/09إقليم: سيدي بنورمدرسة 20 غشتإقليم: سيدي قاسمجلل الدين السيوطي 22 06/09/17أموش عائشة 08475L)مزدوجسيدي بنور )البلدية

503/09/13عمالة: سلمدرسة الطلس الكبيرإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 22 02/09/16إلتحاق بالزوجأسماء ديدي 23036N)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

202/09/14إقليم: سيدي قاسمأحمد بن حنبلإقليم: سيدي قاسمابن بطوطة 22 02/09/16إلتحاق بالزوجاسماء الشمخ 14961Lمزدوجبير الطالب

1013/02/17إقليم: سيدي قاسمالحوافاتإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 22 13/02/17إلتحاق بالزوجرجاء الرملي 14871Nمزدوجالحوافات

616/09/94إقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهريةإقليم: سيدي قاسمالمتنبي 21 02/09/16المصطفى منير 14923Vمزدوجزكوطة

213/02/17إقليم: سيدي قاسمابن بطوطةإقليم: سيدي قاسمأولد عسكر 21 13/02/17ازوالي فؤاد 14930Cمزدوجزكوطة

202/09/14إقليم: سيدي قاسمابن حزمإقليم: سيدي قاسم أنوال 21 27/09/16إلتحاق بالزوجخديجة الظهراوي 14953Cمزدوجبير الطالب

302/09/16إقليم: الناضورمجموعة مدارس بوعركإقليم: سيدي قاسمالمنايرة 21 02/09/16م مراح 12369Uمزدوجبوعرك

202/09/16إقليم: سيدي سليمانالمركزية اللعبياتإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 21 02/09/16وفاء بودراع 11025Hمزدوجأولد حسين

313/02/17إقليم: سيدي قاسمابن بطوطةإقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهرية 21 13/02/17دلل رامو 14930Cمزدوجزكوطة

713/02/17إقليم: سيدي قاسمعبدا كنونإقليم: سيدي قاسم أنوال 21 13/02/17جليلة الحنوني 14822Kمزدوجالخنيشات

413/02/17إقليم: سيدي قاسمالبعابشة الرملإقليم: سيدي قاسمابن الرومي 21 13/02/17ضحى حبوبة 14837Bمزدوجانويرات

1013/02/17إقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرنديإقليم: سيدي قاسمسيدي الكامل 21 نعمالمهدي بويحياوي ادريسي 13/02/17 14848Nمزدوجسيدي الكامل
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213/02/17إقليم: سيدي قاسماولد سلطانإقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عباد 21 13/02/17عبد الفتاح مرضي 14860Bمزدوجارميلت

313/02/17إقليم: القنيطرةم/م يوسف بن تاشفينإقليم: سيدي قاسم  المريفك 21 13/02/17م بلخير 11043Cمزدوجعرباوة

213/02/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية الزعابلةإقليم: سيدي قاسمجبل الشيخ 21 13/02/17ياسين جعوط 10995Aمزدوجقصيبية

113/02/17إقليم: سيدي قاسمابن الروميإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 21 13/02/17عواطف مجاهد 14833Xمزدوجانويرات

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

101/02/17إقليم: سيدي قاسم  المريفكإقليم: سيدي قاسم 21 01/02/17م القروطي 14891Kمزدوجدار العسلوجي

213/02/17إقليم: سيدي قاسمالشريف الدريسيإقليم: سيدي قاسمأولد لحمر 21 13/02/17بشرى شكير 14807Uمزدوجتوغيلت

513/02/17إقليم: سيدي قاسمالصفصافإقليم: سيدي قاسمالبحتري 21 13/02/17داوسي مهدي 14876Uمزدوجصفصاف

213/02/17إقليم: سيدي قاسمالنويرات حسونإقليم: سيدي قاسمالبحتري 21 13/02/17الطنجي زهرة 14841Fمزدوجانويرات

813/02/17إقليم: سيدي قاسمابن الروميإقليم: سيدي قاسمالبعابشة الرمل 21 13/02/17حنيني م 14833Xمزدوجانويرات

313/02/17إقليم: سيدي قاسمالمام مسلمإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 21 13/02/17نوال صوالحين 14787Xمزدوجلمرابيح

113/02/17إقليم: سيدي قاسمالمام مسلمإقليم: سيدي قاسمغسان كنفاني 21 13/02/17ضحى البدري 14787Xمزدوجلمرابيح

213/02/17إقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواشإقليم: سيدي قاسمالعقاد 21 13/02/17عبد المنعم خربوش 14785Vمزدوجلمرابيح

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

901/02/17إقليم: سيدي قاسمسيدي الكاملإقليم: سيدي قاسم 21 01/02/17محسن بامقورن 14852Tمزدوجسيدي الكامل

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

101/02/17إقليم: الخميساتمعاويةإقليم: سيدي قاسم 21 01/02/17ايت  بلحاج عبد الحفيظ 11520

W

عين جوهرة-سيدي 

بوخلخال

مزدوج

713/02/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد بلعيدإقليم: سيدي قاسم  المريفك 21 13/02/17زكرياء طويبة 10971Zمزدوجأولد بن حمادي

213/02/17إقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمانإقليم: سيدي قاسمالصفصاف 21 13/02/17نوال بقاص 22079Yمزدوجصفصاف

213/02/17إقليم: سيدي قاسمالمختار السوسيإقليم: سيدي قاسمأولد عسكر 21 13/02/17ادريس مصلوح 14800Lمزدوجاولد نوال

213/02/17إقليم: سيدي قاسممجموعة مدارس الياسمينإقليم: سيدي قاسمابن الخطيب 21 13/02/17عماد الشهبوني 14884Cمزدوجصفصاف
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913/02/17إقليم: سيدي قاسمالبحتريإقليم: سيدي قاسمالنويرات حسون 21 13/02/17مونية العروي 14830Uمزدوجانويرات

213/02/17إقليم: سيدي قاسمابن الروميإقليم: سيدي قاسمالبحتري 21 13/02/17جلل هروش 14833Xمزدوجانويرات

913/02/17إقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرنديإقليم: سيدي قاسمسيدي الكامل 21 13/02/17بدر الدوج 14848Nمزدوجسيدي الكامل

413/02/17إقليم: سيدي قاسمالصفصافإقليم: سيدي قاسمابن الخطيب 21 13/02/17حسام العدلوني 14876Uمزدوجصفصاف

213/02/17إقليم: سيدي قاسمحسان بن ثابتإقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عباد 21 13/02/17ملود مرون 14687N)مزدوجدار الكداري )البلدية

113/02/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية الرملإقليم: سيدي قاسم  المريفك 21 13/02/17إلتحاق بالزوجةزهير الراضي 10987Sمزدوجقصيبية

113/02/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية الزعابلةإقليم: سيدي قاسماولد سلطان 21 13/02/17م حماحمة 10995Aمزدوجقصيبية

313/02/17إقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعريإقليم: سيدي قاسمأولد عسكر 21 13/02/17صباح لفطح 14826Pمزدوجالخنيشات

813/02/17إقليم: سيدي قاسماولد غيدةإقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرندي 21 13/02/17رضوان الناجم 14845Kمزدوجسيدي الكامل

213/02/17إقليم: سيدي قاسمازهير اجناناتإقليم: سيدي قاسمابن الرومي 21 13/02/17بويدر مصطفى 14839Dمزدوجانويرات

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

213/02/17إقليم: سيدي قاسمجبل الشيخإقليم: سيدي قاسم 21 13/02/17برعديد هشام 14688P)مزدوجدار الكداري )البلدية

213/02/17إقليم: سيدي قاسماولد ابرازإقليم: سيدي قاسم  المريفك 21 13/02/17لحسن أضوبر 14892Lمزدوجدار العسلوجي

213/02/17إقليم: سيدي قاسملل مريمإقليم: سيدي قاسمالمام مسلم 21 13/02/17صلح الدين ببانا 14702Eمزدوجعين الدفالي

313/02/17إقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعوديةإقليم: سيدي قاسمالمغرب العربي 21 13/02/17سموك جامع 14693Vمزدوجبني وال

1013/02/17إقليم: سيدي قاسمازهير اجناناتإقليم: سيدي قاسمابن الرومي 21 13/02/17عبد الهادي الزيتوني 14839Dمزدوجانويرات

1013/02/17إقليم: الخميساتبريمةإقليم: سيدي قاسمأولد لحمر 21 13/02/17مونير بوسميت 11289Vمزدوجالكنزرة

1013/02/17إقليم: سيدي قاسمالزهارإقليم: سيدي قاسمابن الرومي 21 13/02/17ضوحى بلخير 14882Aمزدوجصفصاف

513/02/17إقليم: الخميساتالعقادإقليم: سيدي قاسمالنويرات حسون 21 13/02/17نور الدين الموساوي 11412Dمزدوجبراشوة
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713/02/17إقليم: سيدي قاسمجبل الشيخإقليم: سيدي قاسمبلل بن رباح 21 13/02/17ايوب علوي 14688P)مزدوجدار الكداري )البلدية

813/02/17إقليم: سيدي قاسمالزهارإقليم: سيدي قاسمالصفصاف 21 13/02/17رشيد هاشمي 14882Aمزدوجصفصاف

201/02/17إقليم: سيدي قاسمالمام مسلمإقليم: سيدي قاسمالمحطة 21 01/02/17عبد الفتاح كولن 14787Xمزدوجلمرابيح

113/02/17إقليم: سيدي قاسمسيدي الكاملإقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمان 21 13/02/17عبد العزيز الزمراني 14852Tمزدوجسيدي الكامل

413/02/17إقليم: سيدي قاسمالمام مسلمإقليم: سيدي قاسماولد كثير 21 13/02/17عبد الصمد الهللي 14787Xمزدوجلمرابيح

113/02/17إقليم: الخميساتابو الحسن المراكشيإقليم: سيدي قاسمال نبعات 21 13/02/17عبد العزيز بنصاديق 11468Pمزدوجازحيليكة

313/02/17إقليم: الخميساتالنبعاثإقليم: سيدي قاسمالزوايد 21 13/02/17أيوب بقلول 11484Gمزدوجمقام الطلبة

813/02/17إقليم: سيدي قاسم الحرارتةإقليم: سيدي قاسمسيدي الكامل 21 13/02/17أيت باسو حمزة 14857Yمزدوجارميلت

213/02/17إقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمانإقليم: سيدي قاسمالصفصاف 21 13/02/17نجية انوار 22079Yمزدوجصفصاف

308/02/17إقليم: سيدي قاسمعائشة أم المؤمنينإقليم: سيدي قاسماولد كثير 21 13/02/17فيصل شخمون 14715Uمزدوجعين الدفالي

101/02/17إقليم: سيدي قاسمالمام مسلمإقليم: سيدي قاسمالمحطة 21 01/02/17عبد  ا السمللي 14787Xمزدوجلمرابيح

313/02/17إقليم: الخميساتاولد موسىإقليم: سيدي قاسمعبد ا الشفشاوني 21 13/02/17المصلوحي مصطفى 11464Kمزدوجازحيليكة

908/02/17إقليم: سيدي قاسمالمام مسلمإقليم: سيدي قاسمعائشة أم المؤمنين 21 13/02/17م ادريسي 14787Xمزدوجلمرابيح

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

501/02/17إقليم: سيدي قاسمجبل الشيخإقليم: سيدي قاسم 21 01/02/17حماص جواد 14688P)مزدوجدار الكداري )البلدية

713/02/17إقليم: سيدي قاسمسيدي الكاملإقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرندي 21 نعمأنس بن يعقوب 13/02/17 14852Tمزدوجسيدي الكامل

213/02/17إقليم: القنيطرةم/م يوسف بن تاشفينإقليم: سيدي قاسمالصفصاف 21 13/02/17الخليل البدوي 11043Cمزدوجعرباوة

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

101/02/17إقليم: سيدي قاسم  المريفكإقليم: سيدي قاسم 21 01/02/17م اكروني 14891Kمزدوجدار العسلوجي

313/02/17إقليم: سيدي قاسمجبل الشيخإقليم: سيدي قاسم أنوال 21 13/02/17ايت عياش سميرة 14688P)مزدوجدار الكداري )البلدية
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322/02/17إقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمانإقليم: سيدي قاسمالصفصاف 21 22/02/17سكينة العاطفي 22079Yمزدوجصفصاف

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

301/02/17إقليم: سيدي قاسماولد غيدةإقليم: سيدي قاسم 21 01/02/17م مقريشات 14845Kمزدوجسيدي الكامل

عمالة: الصخيرات  - عقبة بن نافغإقليم: سيدي قاسمابن الخطيب

تمارة
724/02/17 21 24/02/17إلتحاق بالزوجةلحسن ادريسي 01332Xمزدوجمرس الخير

222/02/17إقليم: سيدي قاسمجبل الشيخإقليم: سيدي قاسماولد سلطان 21 22/02/17م ادالحسن 14688P)مزدوجدار الكداري )البلدية

213/02/17إقليم: سيدي قاسممجموعة مدارس الياسمينإقليم: سيدي قاسمابن الخطيب 21 13/02/17م لعبلي 14884Cمزدوجصفصاف

مجموعة مدارس دار إقليم: سيدي قاسمتغاري

العسلوجي

1018/04/17إقليم: سيدي قاسم 21 18/04/17ياسين باسلم 14887Fمزدوجدار العسلوجي

117/04/17إقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهريةإقليم: سيدي قاسمتابت ابن قرة 21 17/04/17سكينة لخضر 14923Vمزدوجزكوطة

118/04/17إقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحيإقليم: سيدي قاسمالنويرات حسون 21 18/04/17حنون عبد السلم 14738Uمزدوجسيدي عزوز

402/09/14إقليم: سيدي قاسمأحمد بن حنبلإقليم: سيدي قاسمجمال الدين الفغاني 20 02/09/16إلتحاق بالزوجةالبكاري السعيد 14961Lمزدوجبير الطالب

102/09/14إقليم: سيدي قاسمطارق بن زيادإقليم: سيدي قاسمالنويرات حسون 20 02/09/17إلتحاق بالزوجالهام البورحي 14678D مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج

214/02/17إقليم: سيدي قاسمالمام مسلمإقليم: سيدي قاسمالشريف الدريسي 20 14/02/17سماعيل مون 14787Xمزدوجلمرابيح

113/02/17إقليم: الخميساتابن رشدإقليم: سيدي قاسمالبحتري 19 13/02/17ادريس الرحماوي 11448Tمزدوجمرشوش

213/02/17إقليم: سيدي قاسمأبو الحسن المرينيإقليم: سيدي قاسمالمام مسلم 19 13/02/17عبد الحليم الوناني 14811Yمزدوجتوغيلت

المركزية ازهانة  سيدي إقليم: سيدي قاسمجبل الشيخ

يحيى

314/02/17إقليم: سيدي سليمان 18 14/02/17أحمد العمدوني 10933Hمزدوجعامر الشمالية

1113/02/17عمالة: الرباطالمام الشافعيإقليم: سيدي قاسمجبل الشيخ 18 13/02/17إلتحاق بالزوجةاحمد بوتكطيت 19812J)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

202/09/10إقليم: الحاجبتيفريتإقليم: سيدي قاسمالخنساء 17 06/09/17إلتحاق بالزوجةالحاج ادريس 04174Lمزدوجلقصير

105/09/11عمالة: الميةالرازيإقليم: سيدي قاسمالفتح 17 04/09/18فاطمة عيطوش 21255Cمزدوجالشللت

103/09/13إقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواشإقليم: سيدي قاسمالعقاد 17 04/09/18المريسي عبد القادر 14785Vمزدوجلمرابيح

333



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الرباط - سل - القنيطرة04

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

103/09/13عمالة: الميةالرازيإقليم: سيدي قاسمازهير اجنانات 17 04/09/18لويزي المصطفى 21255Cمزدوجالشللت

المركزية ازهانة  سيدي إقليم: سيدي قاسم الحرارتة

يحيى

1002/09/16إقليم: سيدي سليمان 17 04/09/18المعطي الكعاص 10933Hمزدوجعامر الشمالية

204/09/18إقليم: سيدي قاسم أنوالإقليم: سيدي قاسمالعهد الجديد 17 04/09/18فاطمة الزهراء   تيتو 14867Jمزدوجالحوافات

مجموعة مدارس دار إقليم: سيدي قاسماولد سلطان

العسلوجي

904/09/18إقليم: سيدي قاسم 17 04/09/18حرشة م 14887Fمزدوجدار العسلوجي

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

804/09/18إقليم: الخميساتالعقادإقليم: سيدي قاسم 17 04/09/18رانيا وليمي 11412Dمزدوجبراشوة

604/09/18إقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهريةإقليم: سيدي قاسمالعهد الجديد 17 04/09/18نجيب نجاري 14923Vمزدوجزكوطة

804/09/18إقليم: سيدي قاسم  المريفكإقليم: سيدي قاسمابن جني 17 04/09/18عبد الخالق بوكلب 14891Kمزدوجدار العسلوجي

204/09/18إقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهريةإقليم: سيدي قاسمابن جني 17 21/09/18غيزلن الطلحاوي 14923Vمزدوجزكوطة

204/09/18إقليم: سيدي قاسمجبل الشيخإقليم: سيدي قاسماولد  ميلود 17 04/09/18سناء التاغية 14688P)مزدوجدار الكداري )البلدية

المركزية سيدي عبد العزيز إقليم: سيدي قاسمابن جني

اجديات

204/09/18إقليم: سيدي سليمان 17 04/09/18عبد الرحيم رشيدي 11031Pمزدوجأولد حسين

المركزية سيدي عبد العزيز إقليم: سيدي قاسمقاسم أمين

اجديات

304/09/18إقليم: سيدي سليمان 17 04/09/18اسكيلو عبد النبي 11031Pمزدوجأولد حسين

304/09/18إقليم: سيدي قاسمالحوافاتإقليم: سيدي قاسماولد  ميلود 17 04/09/18بودريس فاتن 14871Nمزدوجالحوافات

104/09/18إقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهريةإقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعودية 17 04/09/18سومية  االدكار 14923Vمزدوجزكوطة

104/09/18إقليم: سيدي قاسمابن بطوطةإقليم: سيدي قاسماولد كثير 17 04/09/18رشيد جبران 14930Cمزدوجزكوطة

304/09/18إقليم: سيدي قاسمابن الخطيبإقليم: سيدي قاسمحليمة السعدية 17 04/09/18العمراني لمخير 14844Jمزدوجسيدي الكامل

104/09/18إقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهريةإقليم: سيدي قاسمقاسم أمين 17 04/09/18مهداوي م 14923Vمزدوجزكوطة

204/09/18إقليم: سيدي قاسمأبو الحسن المرينيإقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفاضلية 17 04/09/18سعاد لفطح 14811Yمزدوجتوغيلت

704/09/18إقليم: سيدي قاسمالحوافاتإقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعودية 17 04/09/18عبد الكريم خزيمة 14871Nمزدوجالحوافات
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804/09/18إقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهريةإقليم: سيدي قاسمتابت ابن قرة 17 04/09/18مليكة اليزيدي 14923Vمزدوجزكوطة

204/09/18إقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهريةإقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعودية 17 04/09/18مرية الزنزاني 14923Vمزدوجزكوطة

304/09/18إقليم: سيدي قاسمابن الخطيبإقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعودية 17 04/09/18فاطمة عزار 14844Jمزدوجسيدي الكامل

104/09/18إقليم: سيدي قاسمال نبعاتإقليم: سيدي قاسمابن البناء 17 04/09/18عبد الله بدوي 14736Sمزدوجمولي عبد القادر

104/09/18إقليم: سيدي قاسم  المريفكإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 17 04/09/18ابراهيم عبار 14891Kمزدوجدار العسلوجي

404/09/18إقليم: سيدي قاسمابن عاشرإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 17 04/09/18مينة لفقيري 14908Dمزدوجباب تيوكا

404/09/18إقليم: سيدي قاسمالحسن بن عليإقليم: سيدي قاسمابن البناء 17 04/09/18لبنى ناصري 14820Hمزدوجالخنيشات

104/09/18إقليم: سيدي قاسمأولد لحمرإقليم: سيدي قاسم زكارة 17 04/09/18بلية نورة 14809

W

مزدوجتوغيلت

104/09/18إقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحيإقليم: سيدي قاسم زكارة 17 04/09/18الموتيق علل 14738Uمزدوجسيدي عزوز

906/09/17إقليم: سيدي قاسمالحوافاتإقليم: سيدي قاسمالزهار 16 06/09/17إلتحاق بالزوجهاجر الحنتيتي 14871Nمزدوجالحوافات

106/09/17إقليم: سيدي قاسمالبعابشة الرملإقليم: سيدي قاسمالمنايرة 15 06/09/17إلتحاق بالزوجهند العاطي ا 14837Bمزدوجانويرات

906/09/17إقليم: سيدي قاسمالحوافاتإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 15 06/09/17إلتحاق بالزوجامينة البزاق 14871Nمزدوجالحوافات

306/09/17إقليم: سيدي سليمانمدرسة أبي حنيفة النعمانإقليم: سيدي قاسماولد سلطان 15 06/09/17إلتحاق بالزوجكريمة الزيتوني 20071R سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

مزدوج

1005/09/11إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد بلعيدإقليم: سيدي قاسمأبو حنيفة 14 06/09/17نوال ايت صالح 10971Zمزدوجأولد بن حمادي

704/09/12إقليم: سيدي قاسمغسان كنفانيإقليم: سيدي قاسمعمرو بن العاص 14 06/09/17فحلي ابتسام 14778Mمزدوجلمرابيح

102/09/14إقليم: سيدي قاسمابن الروميإقليم: سيدي قاسمالبحتري 14 06/09/17مريم بنخيي 14833Xمزدوجانويرات

802/09/14إقليم: الجديدةم/م سيدي بونعايمإقليم: سيدي قاسمالحوافات 14 16/09/17إلتحاق بالزوجصفاء طيب 08163Xمزدوجشتوكة

806/09/17إقليم: سيدي قاسمالعقادإقليم: سيدي قاسمالزراهنة 14 06/09/17بطيوي وئام 14772Fمزدوجلمرابيح
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206/09/17إقليم: سيدي قاسمابن الخطيبإقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمان 14 06/09/17فدوى بنمسعود 14844Jمزدوجسيدي الكامل

206/09/17إقليم: سيدي قاسمعبدا كنونإقليم: سيدي قاسمبلل بن رباح 14 06/09/17خديجة بلمودن 14822Kمزدوجالخنيشات

306/09/17إقليم: سيدي قاسمالشريف الدريسيإقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواش 14 06/09/17حسن اوبحر 14807Uمزدوجتوغيلت

206/09/17إقليم: سيدي قاسمابن الخطيبإقليم: سيدي قاسمبناصا 14 06/09/17هناء اسماعيني 14844Jمزدوجسيدي الكامل

106/09/17إقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمانإقليم: سيدي قاسم زكارة 14 06/09/17نورة الحمزاوي 22079Yمزدوجصفصاف

106/09/17إقليم: سيدي قاسمالصفصافإقليم: سيدي قاسمابن الخطيب 14 06/09/17غزلن ابوتير 14876Uمزدوجصفصاف

406/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية لل يطوإقليم: سيدي قاسمعين الشامية 14 06/09/17إلتحاق بالزوجهاجر القاسمي 10991

W

مزدوجقصيبية

306/09/17إقليم: سيدي قاسمالبحتريإقليم: سيدي قاسمالمنايرة 14 06/09/17م كندوز 14830Uمزدوجانويرات

506/09/17إقليم: سيدي قاسمالشريف الدريسيإقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفاضلية 14 06/09/17كلثوم اللوش 14807Uمزدوجتوغيلت

606/09/17إقليم: سيدي قاسمالزوايدإقليم: سيدي قاسمالعقاد 14 06/09/17بنخليفة فاطمة الزهراء 14779Nمزدوجلمرابيح

206/09/17إقليم: سيدي قاسمابن الروميإقليم: سيدي قاسمالمنايرة 14 06/09/17علي فخر الدين 14833Xمزدوجانويرات

1006/09/17إقليم: سيدي قاسمالندلسإقليم: سيدي قاسماولد سلطان 14 06/09/17عمر بن اهنية 14895Pمزدوجدار العسلوجي

806/09/17إقليم: سيدي قاسمأبو حنيفةإقليم: سيدي قاسمبلل بن رباح 14 06/09/17مجدوبي جميلة 14948Xمزدوجثكنة

206/09/17إقليم: سيدي قاسم الحرارتةإقليم: سيدي قاسماولد سلطان 14 06/09/17سكينة قبة 14857Yمزدوجارميلت

106/09/17إقليم: سيدي قاسمابن جنيإقليم: سيدي قاسمقاسم أمين 14 06/09/17الفاتحي هشام 14814Bمزدوجتوغيلت

306/09/17إقليم: سيدي قاسم  المريفكإقليم: سيدي قاسمالندلس 14 06/09/17م المنتصر 14891Kمزدوجدار العسلوجي

206/09/17إقليم: سيدي قاسمالعقادإقليم: سيدي قاسمالزراهنة 14 06/09/17أحمد الخيراني 14772Fمزدوجلمرابيح

206/09/17إقليم: سيدي قاسمتغاريإقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عباد 14 06/09/17امال الجمال 14888Gمزدوجدار العسلوجي
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406/09/17إقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعريإقليم: سيدي قاسمأولد عسكر 14 06/09/17الشبابي حورية 14826Pمزدوجالخنيشات

206/09/17إقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عبادإقليم: سيدي قاسماولد سلطان 14 06/09/17فاطمة التوري 14864Fمزدوجارميلت

606/09/17إقليم: سيدي قاسمالزهارإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 14 06/09/17انتصار مستور 14882Aمزدوجصفصاف

406/09/17إقليم: سيدي قاسمأولد لحمرإقليم: سيدي قاسمعين الشامية 14 06/09/17حسنة الخطابي 14809

W

مزدوجتوغيلت

106/09/17إقليم: سيدي قاسمالصفصافإقليم: سيدي قاسمابن الخطيب 14 06/09/17سناء اللوادي 14876Uمزدوجصفصاف

306/09/17إقليم: سيدي قاسمغسان كنفانيإقليم: سيدي قاسمالزراهنة 14 06/09/17 بوفلجة لبنى 14778Mمزدوجلمرابيح

406/09/17إقليم: سيدي قاسمالزراهنةإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 14 06/09/17نجلء جعاد 14776Kمزدوجلمرابيح

206/09/17إقليم: سيدي قاسمالزراهنةإقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواش 14 06/09/17فتيحة الكوش 14776Kمزدوجلمرابيح

306/09/17إقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواشإقليم: سيدي قاسمأبو الحسن المريني 14 06/09/17أيوب جعاد 14785Vمزدوجلمرابيح

106/09/17إقليم: سيدي قاسمالحوافاتإقليم: سيدي قاسماولد غيدة 14 06/09/17حياة بوشارب 14871Nمزدوجالحوافات

106/09/17إقليم: سيدي قاسملل مريمإقليم: سيدي قاسمعين الشامية 14 06/09/17إلهام العروسي 14702Eمزدوجعين الدفالي

406/09/17إقليم: سيدي قاسمالزراهنةإقليم: سيدي قاسمأبو الحسن المريني 14 06/09/17البحتوري سعيد 14776Kمزدوجلمرابيح

206/09/17إقليم: سيدي قاسمابن الروميإقليم: سيدي قاسماولد  ميلود 14 06/09/17زهير الخو 14833Xمزدوجانويرات

106/09/17إقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمانإقليم: سيدي قاسمالزهار 14 06/09/17هدى بنقرو 22079Yمزدوجصفصاف

306/09/17إقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهريةإقليم: سيدي قاسمتغاري 14 06/09/17إلتحاق بالزوجالموحدي حسنة 14923Vمزدوجزكوطة

106/09/17إقليم: سيدي قاسمعبدا كنونإقليم: سيدي قاسماولد غيدة 14 06/09/17الحسن الشرقي 14822Kمزدوجالخنيشات

204/09/17إقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواشإقليم: سيدي قاسمالعقاد 14 06/09/17لطيفة عداد 14785Vمزدوجلمرابيح

601/09/17إقليم: سيدي قاسمالحوافاتإقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عباد 14 01/09/17جيهان مصباح 14871Nمزدوجالحوافات
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606/09/17إقليم: سيدي قاسمعبدا كنونإقليم: سيدي قاسماولد سلطان 14 06/09/17السكتي خديجة 14822Kمزدوجالخنيشات

106/09/17إقليم: سيدي قاسمالحوافاتإقليم: سيدي قاسمتغاري 14 06/09/17نعمة اجوامع 14871Nمزدوجالحوافات

706/09/17إقليم: سيدي قاسمالحسن بن عليإقليم: سيدي قاسمالمنايرة 14 JIHANE REGRAGUI06/09/17إلتحاق بالزوج 14820Hمزدوجالخنيشات

206/09/17إقليم: سيدي قاسملل مريمإقليم: سيدي قاسمعائشة أم المؤمنين 14 06/09/17امان العولي 14702Eمزدوجعين الدفالي

406/09/17إقليم: سيدي قاسمأولد لحمرإقليم: سيدي قاسمأبو الحسن المريني 14 06/09/17رشيد محسين 14809

W

مزدوجتوغيلت

106/09/17إقليم: سيدي قاسمالحسن بن عليإقليم: سيدي قاسماولد التازي 14 06/09/17سميرة الناشيط 14820Hمزدوجالخنيشات

206/09/17إقليم: سيدي قاسمابن الروميإقليم: سيدي قاسمالمنايرة 14 06/09/17الكردودي زينب 14833Xمزدوجانويرات

206/09/17إقليم: سيدي قاسمالزهارإقليم: سيدي قاسماولد التازي 14 06/09/17م لوطف ا 14882Aمزدوجصفصاف

206/09/17إقليم: سيدي قاسم  المريفكإقليم: سيدي قاسمعبدا كنون 14 06/09/17سومية اويشو 14891Kمزدوجدار العسلوجي

106/09/17إقليم: سيدي قاسمالحوافاتإقليم: سيدي قاسمتغاري 14 06/09/17لمري بوشرى 14871Nمزدوجالحوافات

906/09/17إقليم: سيدي قاسمأولد لحمرإقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفاضلية 14 06/09/17الكزري سلمى 14809

W

مزدوجتوغيلت

206/09/17إقليم: سيدي قاسماولد كثيرإقليم: سيدي قاسمعين الشامية 14 06/09/17عبد السلم سطيطي 14717

W

مزدوجعين الدفالي

106/09/17إقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمانإقليم: سيدي قاسمبناصا 14 06/09/17رجاء لهريمي 22079Yمزدوجصفصاف

406/09/17إقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعوديةإقليم: سيدي قاسمالمغرب العربي 14 06/09/17هشام البرودي 14693Vمزدوجبني وال

106/09/17إقليم: سيدي قاسمبلل بن رباحإقليم: سيدي قاسمالمغرب العربي 14 06/09/17سعاد منصوري 14803Pمزدوجاولد نوال

206/09/17إقليم: سيدي قاسمأبو حنيفةإقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفاضلية 14 07/09/17الهنجل عماد 14948Xمزدوجثكنة

106/09/17إقليم: سيدي قاسمالبيرونيإقليم: سيدي قاسمأنس بن مالك 14 06/09/17ربيعة لطرش 14748Eمزدوجسيدي عزوز

206/09/17إقليم: سيدي قاسمالزراهنةإقليم: سيدي قاسمالزوايد 14 20/10/17الشرقي الخمار 14776Kمزدوجلمرابيح
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206/09/17إقليم: سيدي قاسمالعهد الجديدإقليم: سيدي قاسم الحرارتة 14 06/09/17نورالدين رشيد 14869Lمزدوجالحوافات

206/09/17إقليم: سيدي قاسمالشريف الدريسيإقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفاضلية 14 06/09/17رقية العلمي طرباق 14807Uمزدوجتوغيلت

306/09/17إقليم: سيدي قاسمالشريف الدريسيإقليم: سيدي قاسمعين الشامية 14 06/09/17خديجة العلمي 14807Uمزدوجتوغيلت

206/09/17إقليم: سيدي قاسمالحسن بن عليإقليم: سيدي قاسمعبدا كنون 14 06/09/17مليكة برداعي 14820Hمزدوجالخنيشات

106/09/17إقليم: سيدي قاسمالبيرونيإقليم: سيدي قاسمابن البناء 14 06/09/17سليم اجليدي 14748Eمزدوجسيدي عزوز

306/09/17إقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواشإقليم: سيدي قاسمقاسم أمين 14 06/09/17الصبيحي م 14785Vمزدوجلمرابيح

106/09/17إقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواشإقليم: سيدي قاسمغسان كنفاني 14 06/09/17وفاء شهبون 14785Vمزدوجلمرابيح

906/09/17إقليم: سيدي قاسمغسان كنفانيإقليم: سيدي قاسمالزراهنة 14 06/09/17المصطفى الرشيدي 14778Mمزدوجلمرابيح

406/09/17إقليم: سيدي قاسمالصفصافإقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمان 14 06/09/17سلوى  الدريسي الزكاري 14876Uمزدوجصفصاف

206/09/17إقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عبادإقليم: سيدي قاسماولد سلطان 14 06/09/17راضية الحنفي 14864Fمزدوجارميلت

406/09/17إقليم: سيدي قاسمالحوافاتإقليم: سيدي قاسمالزهار 14 06/09/17بزيط سمير 14871Nمزدوجالحوافات

906/09/17إقليم: سيدي قاسمأبو القاسم الشابيإقليم: سيدي قاسمالمتنبي 14 07/09/17سهام ريان 14946Vمزدوجثكنة

106/09/17إقليم: سيدي قاسمعبد ا الشفشاونيإقليم: سيدي قاسمقاسم أمين 14 06/09/17المجيري الياس 14706Jمزدوجعين الدفالي

506/09/17إقليم: سيدي قاسمالغزاليإقليم: سيدي قاسمعين الشامية 14 06/09/17ياسين الغزواني 14938Lمزدوجسلفات

101/09/17إقليم: سيدي قاسمالحوافاتإقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عباد 14 05/09/17عتيقة العسالي 14871Nمزدوجالحوافات

306/09/17إقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمانإقليم: سيدي قاسممجموعة مدارس الياسمين 14 06/09/17اسماء مرجان 22079Yمزدوجصفصاف

مجموعة مدارس دار إقليم: سيدي قاسمأبو القاسم الشابي

العسلوجي

306/09/17إقليم: سيدي قاسم 14 06/09/17الشتوي نبيلة 14887Fمزدوجدار العسلوجي

106/09/17إقليم: الخميساتالعرفانإقليم: سيدي قاسماولد سلطان 14 06/09/17عبد العالي الزائري 11406Xمزدوجبراشوة
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111/11/17إقليم: القنيطرةم/م المانةإقليم: سيدي قاسمبناصا 14 11/11/17عزالدين خدير 11128Vمزدوجسيدي م لحمر

206/09/17إقليم: سيدي قاسمالزهارإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 14 06/09/17غزلن قاسمي 14882Aمزدوجصفصاف

306/09/17إقليم: سيدي قاسمالصفصافإقليم: سيدي قاسمالزهار 14 06/09/17انظيفي كمال 14876Uمزدوجصفصاف

206/09/17إقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عبادإقليم: سيدي قاسماولد سلطان 14 23/10/17منى بوطبسيل 14864Fمزدوجارميلت

201/09/17إقليم: سيدي قاسمالحوافاتإقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عباد 14 05/09/17شيماء حلي 14871Nمزدوجالحوافات

106/09/17إقليم: سيدي قاسماولد كثيرإقليم: سيدي قاسمعين الشامية 14 06/09/17غزلن مساي 14717

W

مزدوجعين الدفالي

806/09/17إقليم: سيدي قاسمعبدا كنونإقليم: سيدي قاسمأبو حنيفة 14 06/09/17زينب الزهراوي 14822Kمزدوجالخنيشات

406/09/17إقليم: سيدي قاسمتغاريإقليم: سيدي قاسمعبدا كنون 13 06/09/17نورة الطالبي 14888Gمزدوجدار العسلوجي

705/09/11عمالة: طنجة - أصيلموسى بن نصيرإقليم: سيدي قاسمعلل الفاسي 12 06/09/17إلتحاق بالزوجصفاء الشاهدي 15150S الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

1002/09/10إقليم: سيدي قاسم أنوالإقليم: سيدي قاسمابن بطوطة 11 05/09/18نور الدين الشبيهي 14867Jمزدوجالحوافات

206/09/17إقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمىإقليم: سيدي قاسمابن البناء 11 04/09/18مريم  الزهري 14756Nمزدوجسيدي احمد بنعيسى

1104/09/18عمالة: سلمجموعة مدارس فدان الزيتإقليم: سيدي قاسمالصفصاف 11 04/09/18إلتحاق بالزوجنادية افطيوش 01234Rمزدوجالسهول

804/09/18إقليم: سيدي قاسمابن حزمإقليم: سيدي قاسماولد ابراز 9 06/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة معزين 14953Cمزدوجبير الطالب

304/09/18إقليم: سيدي قاسمغزوة تبوكإقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعودية 9 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة عزيزي 14676B مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج

104/09/18إقليم: سيدي قاسمحسان بن ثابتإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 9 04/09/18إلتحاق بالزوجخديجة كبير 14687N)مزدوجدار الكداري )البلدية

103/09/13إقليم: الحاجبايت حميإقليم: سيدي قاسمابن عاشر 8 04/09/18إلتحاق بالزوجنوال بوبشر 21857Gمزدوجلقصير

304/09/18إقليم: سيدي قاسمعبدالرحمان بن عوفإقليم: سيدي قاسم أنوال 8 04/09/18إلتحاق بالزوجبوشرى عاهيد 14903Yمزدوجباب تيوكا

104/09/12إقليم: وزانم م مصعب ابن عميرإقليم: سيدي قاسمابن عاشر 7 04/09/18إلتحاق بالزوجةعبد اللطيف الكيحل 15058Sمزدوجلمجاعرة
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102/09/14إقليم: فحص - انجرةم/م الياسمين البتدائيةإقليم: سيدي قاسمابن عاشر 7 04/09/18إلتحاق بالزوجمينة الخطابي 26348Nمزدوجاجوامعة

902/09/15إقليم: سيدي قاسمأولد عسكرإقليم: سيدي قاسمالحسن بن علي 7 04/09/18عبد السلم شرافي 14790Aمزدوجسيدي ام الشلح

102/09/15إقليم: سيدي قاسمالشريف الدريسيإقليم: سيدي قاسمالمام مسلم 7 05/09/18إلتحاق بالزوجةيوسف الحنوني 14807Uمزدوجتوغيلت

101/01/17إقليم: سيدي سليمان المركزية الدواغر بهتإقليم: سيدي قاسمابن عاشر 7 04/09/18رجاء الكامل 10985Pمزدوجالصفافعة

704/09/18إقليم: سيدي قاسمالزوايدإقليم: سيدي قاسم أنوال 7 04/09/18هجر لوميم 14779Nمزدوجلمرابيح

304/09/18إقليم: سيدي قاسمازهير اجناناتإقليم: سيدي قاسمالمنايرة 7 04/09/18فريد عفوف 14839Dمزدوجانويرات

304/09/18إقليم: سيدي قاسمعبدالرحمان بن عوفإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 7 04/09/18إلتحاق بالزوجدونية البرنوصي 14903Yمزدوجباب تيوكا

604/09/18إقليم: سيدي قاسمابن جنيإقليم: سيدي قاسمغسان كنفاني 7 04/09/18م حليم 14814Bمزدوجتوغيلت

1004/09/18إقليم: سيدي قاسمالعقادإقليم: سيدي قاسمالزوايد 7 04/09/18ياسين المسعودي 14772Fمزدوجلمرابيح

204/09/18إقليم: سيدي قاسمعبدا كنونإقليم: سيدي قاسمالشريف الدريسي 7 04/09/18المعتبر م 14822Kمزدوجالخنيشات

204/09/18إقليم: سيدي قاسمالغزاليإقليم: سيدي قاسماولد سلطان 7 04/09/18كمال بدولي 14938Lمزدوجسلفات

404/09/18إقليم: سيدي قاسمالمحطةإقليم: سيدي قاسمالبيروني 7 04/09/18الهاشمي أسماء 14743Zمزدوجسيدي عزوز

504/09/18إقليم: سيدي قاسماولد سلطانإقليم: سيدي قاسمالعهد الجديد 7 04/09/18سومية بوسليم 14860Bمزدوجارميلت

404/09/18إقليم: سيدي قاسمعمرو بن العاصإقليم: سيدي قاسمبلل بن رباح 7 04/09/18سعيدة عقيل 14797Hمزدوجاولد نوال

304/09/18إقليم: سيدي قاسمالصفصافإقليم: سيدي قاسمالعهد الجديد 7 04/09/18معاد العبادي 14876Uمزدوجصفصاف

204/09/18إقليم: سيدي قاسمالمحطةإقليم: سيدي قاسمالبيروني 7 04/09/18البوشيخي سهيل 14743Zمزدوجسيدي عزوز

604/09/18إقليم: سيدي قاسماولد سلطانإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 7 04/09/18م الكريمصي 14860Bمزدوجارميلت

204/09/18إقليم: سيدي قاسمالصفصافإقليم: سيدي قاسمالعهد الجديد 7 04/09/18حمى م عبد العزيز 14876Uمزدوجصفصاف
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مجموعة مدارس دار إقليم: سيدي قاسمبناصا

العسلوجي

504/09/18إقليم: سيدي قاسم 7 04/09/18يوسف الضامن 14887Fمزدوجدار العسلوجي

404/09/18إقليم: سيدي قاسمعبد ا الشفشاونيإقليم: سيدي قاسمالشريف الدريسي 7 04/09/18رجاء شحفان 14706Jمزدوجعين الدفالي

304/09/18إقليم: سيدي قاسمالبيرونيإقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي 7 04/09/18الحرشي حجيبة 14748Eمزدوجسيدي عزوز

204/09/18إقليم: سيدي قاسماولد كثيرإقليم: سيدي قاسمعين الشامية 7 04/09/18هجر حليم 14717

W

مزدوجعين الدفالي

104/09/18إقليم: سيدي قاسمالحسن بن عليإقليم: سيدي قاسمبلل بن رباح 7 04/09/18إلتحاق بالزوجفتيحة المريبح 14820Hمزدوجالخنيشات

104/09/18إقليم: سيدي قاسمالندلسإقليم: سيدي قاسمتغاري 7 04/09/18أوفقير كمال 14895Pمزدوجدار العسلوجي

204/09/18إقليم: سيدي قاسماولد غيدةإقليم: سيدي قاسماولد سلطان 7 04/09/18زكرياء بوسطيلة 14845Kمزدوجسيدي الكامل

204/09/18إقليم: سيدي قاسمالزهارإقليم: سيدي قاسمالشريف الدريسي 7 04/09/18حمزة السعيدي 14882Aمزدوجصفصاف

304/09/18إقليم: سيدي قاسمعبدا كنونإقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي 7 04/09/18سكينة رحيوي 14822Kمزدوجالخنيشات

604/09/18إقليم: سيدي قاسمالزوايدإقليم: سيدي قاسمالشريف الدريسي 7 04/09/18حجري يوسف 14779Nمزدوجلمرابيح

304/09/18إقليم: سيدي قاسمالزوايدإقليم: سيدي قاسمالشريف الدريسي 7 04/09/18سهيلة المجدوبي 14779Nمزدوجلمرابيح

مجموعة مدارس دار إقليم: سيدي قاسمالعهد الجديد

العسلوجي

204/09/18إقليم: سيدي قاسم 7 04/09/18بديعة البور 14887Fمزدوجدار العسلوجي

904/09/18إقليم: سيدي قاسمالصفصافإقليم: سيدي قاسمالعهد الجديد 7 04/09/18منية حيمدي 14876Uمزدوجصفصاف

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

904/09/18إقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعريإقليم: سيدي قاسم 7 04/09/18نزهة الخاوة 14826Pمزدوجالخنيشات

404/09/18إقليم: سيدي قاسمالعقادإقليم: سيدي قاسمالزوايد 7 04/09/18مريم بنقاسم 14772Fمزدوجلمرابيح

504/09/18إقليم: سيدي قاسمالعقادإقليم: سيدي قاسمالزوايد 7 04/09/18سكينة القرشي 14772Fمزدوجلمرابيح

304/09/18إقليم: سيدي قاسمالصفصافإقليم: سيدي قاسماولد التازي 7 04/09/18حميد بومجان 14876Uمزدوجصفصاف

304/09/18إقليم: سيدي قاسمالصفصافإقليم: سيدي قاسماولد التازي 7 04/09/18حكيمة بشار 14876Uمزدوجصفصاف
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404/09/18إقليم: سيدي قاسمالغزاليإقليم: سيدي قاسمالزوايد 7 04/09/18بثينة دلماني 14938Lمزدوجسلفات

504/09/18إقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعريإقليم: سيدي قاسمتغاري 7 04/09/18إلتحاق بالزوجنوال ليلى 14826Pمزدوجالخنيشات

مجموعة مدارس دار إقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي

العسلوجي

204/09/18إقليم: سيدي قاسم 7 04/09/18سهام شيوب 14887Fمزدوجدار العسلوجي

504/09/18إقليم: سيدي قاسمالعقادإقليم: سيدي قاسمالزوايد 7 04/09/18زينب حنان 14772Fمزدوجلمرابيح

104/09/18إقليم: سيدي قاسمتغاريإقليم: سيدي قاسمتابت ابن قرة 7 04/09/18عمار العشابي 14888Gمزدوجدار العسلوجي

304/09/18إقليم: سيدي قاسمالبحتريإقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي 7 04/09/18سكينة بوزوبع 14830Uمزدوجانويرات

104/09/18إقليم: سيدي قاسمالعهد الجديدإقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي 7 04/09/18عائشة الكرفطي 14869Lمزدوجالحوافات

304/09/18إقليم: سيدي قاسمالبحتريإقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي 7 04/09/18حورية السرغيني 14830Uمزدوجانويرات

504/09/18إقليم: سيدي قاسمالزوايدإقليم: سيدي قاسمابن جني 7 04/09/18إكرام القدري 14779Nمزدوجلمرابيح

104/09/18إقليم: سيدي قاسمالندلسإقليم: سيدي قاسمالمحطة 7 04/09/18العباوي ابتسام 14895Pمزدوجدار العسلوجي

204/09/18إقليم: سيدي قاسمابن الروميإقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي 7 21/09/18فتيحة الروكي 14833Xمزدوجانويرات

404/09/18إقليم: سيدي قاسمازهير اجناناتإقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي 7 04/09/18لوكيلي إيمان 14839Dمزدوجانويرات

504/09/18إقليم: سيدي قاسمالبحتريإقليم: سيدي قاسمالمنايرة 7 04/09/18رشيدة الروية 14830Uمزدوجانويرات

104/09/18إقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحيإقليم: سيدي قاسمالمنايرة 7 04/09/18لبنة مروان 14738Uمزدوجسيدي عزوز

504/09/18إقليم: سيدي قاسمالزوايدإقليم: سيدي قاسمابن جني 7 04/09/18سومية بوزياني الدريسي 14779Nمزدوجلمرابيح

1004/09/18إقليم: سيدي قاسمابن البناءإقليم: سيدي قاسمال نبعات 7 04/09/18عزوز ربجة 14752Jمزدوجسيدي احمد بنعيسى

304/09/18إقليم: سيدي قاسمقاسم أمينإقليم: سيدي قاسملل مريم 7 04/09/18حنان لكماني 14710Nمزدوجعين الدفالي

104/09/18إقليم: سيدي قاسمالعقادإقليم: سيدي قاسمعين الشامية 7 04/09/18سعاد حمو مينة 14772Fمزدوجلمرابيح
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204/09/18إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد يوسفإقليم: سيدي قاسمعبد ا الشفشاوني 7 04/09/18عثمان بادو 10999Eمزدوجازغار

604/09/18إقليم: سيدي قاسمالعقادإقليم: سيدي قاسمقاسم أمين 7 04/09/18الروبخ امال 14772Fمزدوجلمرابيح

404/09/18إقليم: سيدي قاسمالمتنبيإقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعودية 7 04/09/18عادل السايسي 14934Gمزدوجسلفات

304/09/18إقليم: سيدي قاسمعبدا كنونإقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعودية 7 04/09/18بزيو فاطمة 14822Kمزدوجالخنيشات

204/09/18إقليم: سيدي قاسمعائشة أم المؤمنينإقليم: سيدي قاسمعبد ا الشفشاوني 7 04/09/18سكينة حسوني 14715Uمزدوجعين الدفالي

404/09/18إقليم: سيدي قاسمعائشة أم المؤمنينإقليم: سيدي قاسمعبد ا الشفشاوني 7 04/09/18محمود فاضيل 14715Uمزدوجعين الدفالي

104/09/18إقليم: سيدي قاسمعبد ا الشفشاونيإقليم: سيدي قاسمقاسم أمين 7 04/09/18سميرة حضري 14706Jمزدوجعين الدفالي

404/09/18إقليم: سيدي قاسمعبدا كنونإقليم: سيدي قاسمال نبعات 7 04/09/18لطيفة الديسوري 14822Kمزدوجالخنيشات

204/09/18إقليم: سيدي قاسمالزهارإقليم: سيدي قاسمتابت ابن قرة 7 12/09/18عمر مرابط 14882Aمزدوجصفصاف

104/09/18إقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعريإقليم: سيدي قاسمقاسم أمين 7 04/09/18الغزواني نعيمة 14826Pمزدوجالخنيشات

204/09/18إقليم: سيدي قاسمالبحتريإقليم: سيدي قاسمأنس بن مالك 7 04/09/18سمير المجذوب 14830Uمزدوجانويرات

104/09/18إقليم: سيدي قاسملل مريمإقليم: سيدي قاسماولد كثير 7 04/09/18خالد دهبي 14702Eمزدوجعين الدفالي

104/09/18إقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عبادإقليم: سيدي قاسمتابت ابن قرة 7 04/09/18مراد فرحان 14864Fمزدوجارميلت

404/09/18إقليم: سيدي قاسمابن جنيإقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفاضلية 7 04/09/18كوتر بوسماحة 14814Bمزدوجتوغيلت

804/09/18إقليم: سيدي قاسمالعقادإقليم: سيدي قاسمعين الشامية 7 04/09/18رحمة بوحدادي 14772Fمزدوجلمرابيح

104/09/18إقليم: سيدي قاسم الحرارتةإقليم: سيدي قاسمأنس بن مالك 7 04/09/18لبنى كوكاس 14857Yمزدوجارميلت

104/09/18إقليم: سيدي قاسماولد ابرازإقليم: سيدي قاسمتابت ابن قرة 7 04/09/18احميدة السعودي 14892Lمزدوجدار العسلوجي

404/09/18إقليم: سيدي قاسمالعهد الجديدإقليم: سيدي قاسمتابت ابن قرة 7 04/09/18أسبو م 14869Lمزدوجالحوافات
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204/09/18إقليم: سيدي قاسمعائشة أم المؤمنينإقليم: سيدي قاسماولد كثير 7 04/09/18علء الرميتي 14715Uمزدوجعين الدفالي

204/09/18إقليم: سيدي قاسملل مريمإقليم: سيدي قاسم زكارة 7 04/09/18الهلل بوشرى 14702Eمزدوجعين الدفالي

104/09/18إقليم: سيدي قاسمالصفصافإقليم: سيدي قاسمابن البناء 7 04/09/18م السعدي 14876Uمزدوجصفصاف

904/09/18إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد حنون الوادإقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعودية 7 04/09/18توفيق خرباش 10986Rمزدوجقصيبية

404/09/18إقليم: سيدي قاسمأبو حنيفةإقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعودية 7 04/09/18ماجدة الشعيبي 14948Xمزدوجثكنة

404/09/18إقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عبادإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 7 04/09/18فاطمة الزهراء يعل 14864Fمزدوجارميلت

304/09/18إقليم: سيدي قاسمالصفصافإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 7 04/09/18سميرة الناصري 14876Uمزدوجصفصاف

604/09/18إقليم: سيدي قاسمعبدا كنونإقليم: سيدي قاسمابن البناء 7 04/09/18سكينة التوزاني 14822Kمزدوجالخنيشات

204/09/18إقليم: سيدي قاسمعبدا كنونإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 7 04/09/18سوكينة العيرج 14822Kمزدوجالخنيشات

مجموعة مدارس دار إقليم: سيدي قاسمالندلس

العسلوجي

204/09/18إقليم: سيدي قاسم 7 17/09/18فوزية المبروكي 14887Fمزدوجدار العسلوجي

204/09/18إقليم: سيدي قاسمابن الخطيبإقليم: سيدي قاسمابن البناء 7 04/09/18سوهيل حميري 14844Jمزدوجسيدي الكامل

204/09/18إقليم: سيدي قاسمعبدا كنونإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 7 04/09/18عثمان بولبلح 14822Kمزدوجالخنيشات

104/09/18إقليم: سيدي قاسماولد سلطانإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 7 04/09/18فوزية العسال 14860Bمزدوجارميلت

204/09/18إقليم: سيدي قاسمالعقادإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 7 04/09/18عبدالحميد العصيفري 14772Fمزدوجلمرابيح

304/09/18إقليم: سيدي قاسمأبو حنيفةإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 7 04/09/18نبيل بنحمود 14948Xمزدوجثكنة

204/09/18إقليم: سيدي قاسملل مريمإقليم: سيدي قاسمابن البناء 7 04/09/18زكرياء بوعادي 14702Eمزدوجعين الدفالي

604/09/18إقليم: سيدي قاسمالغزاليإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 7 04/09/18سارة اعبيشى 14938Lمزدوجسلفات

104/09/18إقليم: سيدي قاسمالندلسإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 7 04/09/18عبد المنعم الواهبي 14895Pمزدوجدار العسلوجي
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104/09/18إقليم: سيدي قاسمالندلسإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 7 04/09/18م العطار 14895Pمزدوجدار العسلوجي

604/09/18إقليم: سيدي قاسمتغاريإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 7 04/09/18مراد استاتي 14888Gمزدوجدار العسلوجي

104/09/18إقليم: سيدي قاسمعبد ا الشفشاونيإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 7 04/09/18حسان بنحمو 14706Jمزدوجعين الدفالي

504/09/18إقليم: سيدي قاسمحليمة السعديةإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 7 04/09/18الصديق سموكي 14760Tمزدوجسيدي اعمر الحاضي

104/09/18إقليم: سيدي قاسمبناصاإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 7 04/09/18ايوب بن ركو 14855

W

مزدوجسيدي الكامل

204/09/18إقليم: القنيطرةاولد بن السبعإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 7 04/09/18صفاء العكيدي 11077P)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

204/09/18إقليم: سيدي قاسمحليمة السعديةإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 7 04/09/18جمعة احساين 14760Tمزدوجسيدي اعمر الحاضي

مجموعة مدارس دار إقليم: سيدي قاسم زكارة

العسلوجي

104/09/18إقليم: سيدي قاسم 7 04/09/18الفكري علء الدين 14887Fمزدوجدار العسلوجي

مجموعة مدارس سيدي إقليم: سيدي قاسمطارق بن زياد

ابراهيم

1102/09/14عمالة: سل 6 04/09/18إلتحاق بالزوجالمهتدي نجيبة 01253Lمزدوجعامر

104/09/18إقليم: سيدي قاسمازهير اجناناتإقليم: سيدي قاسمالمنايرة 6 04/09/18موسى العيمودي 14839Dمزدوجانويرات

404/09/18إقليم: سيدي قاسمالمتنبيإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 6 04/09/18وجدان المزداري 14934Gمزدوجسلفات

604/09/18إقليم: سيدي قاسمابن جنيإقليم: سيدي قاسمأنس بن مالك 6 04/09/18عبد اللطيف ممكن 14814Bمزدوجتوغيلت

216/09/88إقليم: سيدي سليمانمدرسة آمنة بنت وهبإقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامري 203 16/09/90أقدمية 16 سنةبنان مليكة 10846N)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

117/09/90إقليم: سيدي سليمانمدرسة الملإقليم: سيدي سليمانالمركزية الطويرفة 183 16/09/97أقدمية 16 سنةافريد حياة 25993C)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

117/09/84عمالة: الميةمولي عبد ا بناتإقليم: سيدي سليمانالمركزية الطويرفة 171 06/09/00أقدمية 16 سنةالعقروط  لحبيب 01899N)مزدوجالمية )البلدية

116/09/93إقليم: سيدي سليمانمدرسة الملإقليم: سيدي سليمانالمركزية القاعدة الجوية 5 169 22/09/94أقدمية 16 سنةخديجة اسميلي 25993C)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

216/09/86إقليم: القنيطرةاولد برجالإقليم: سيدي سليمانالمركزية الزعابلة 159 16/09/99أقدمية 16 سنةسويلم حسن 10878Yمزدوجمناصرة

116/09/93إقليم: القنيطرةصالح رشيدإقليم: سيدي سليمانالمركزية سيدي يوسف 159 17/09/99أقدمية 16 سنةكرام ادريس 10837Dمزدوجحدادة
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117/09/90عمالة: الميةمولي عبد ا بناتإقليم: سيدي سليمانالمركزية الطويرفة 157 05/09/03أقدمية 16 سنةفاطمة بوكنار 01899N)مزدوجالمية )البلدية

216/09/94إقليم: سيدي سليمانمدرسة أنوالإقليم: سيدي سليمانالمركزية الرمل 155 28/09/00أقدمية 16 سنةخالد خونة 10850T)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

316/09/92إقليم: سيدي سليمانمدرسة م السادسإقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامري 155 16/09/98أقدمية 16 سنةارجاف ا رشيدة 10852V)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

116/09/95إقليم: سيدي سليمانمدرسة عبد ا الشفشاونيإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد بلعيد 149 06/09/01أقدمية 16 سنةم حشاد 10854X)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

مدرسة الشهيد رشدي عبد إقليم: سيدي سليمانالمركزية الطيسان

الكريم

117/09/90إقليم: سيدي سليمان 149 04/09/02أقدمية 16 سنةبوشرى غفار 10851U)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

117/09/90إقليم: سيدي سليمانمدرسة م السادسإقليم: سيدي سليمان المركزية الدواغر بهت 149 22/10/99أقدمية 16 سنةجليلة القندوسي 10852V)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

 مدرسة عمر بن عبد 

العزيز. المرادسة

116/09/91إقليم: سيدي سليمانمدرسة الملإقليم: سيدي سليمان 149 06/09/00أقدمية 16 سنةادريس  بويصل 25993C)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

216/09/93إقليم: سيدي سليمانمدرسة سعد بن ابي وقاصإقليم: سيدي سليمانالمركزية الطرشان 147 16/09/01أقدمية 16 سنةمعتصم يوسف 10849S)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

المركزية 2 مارس حوش 

سيدي كدار

مدرسة الشهيد رشدي عبد إقليم: سيدي سليمان

الكريم

216/09/93إقليم: سيدي سليمان 147 06/09/01أقدمية 16 سنةإدريس مريمي 10851U)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

616/09/93إقليم: سيدي سليمانمدرسة م السادسإقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامري 147 23/10/01أقدمية 16 سنةالبوسعداني زهرة 10852V)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

116/09/99إقليم: سيدي سليمانالمركزية العوابدإقليم: سيدي سليمانالمركزية اللعبيات 143 22/09/00أقدمية 16 سنةبوهال كريمة 10976Eمزدوجبومعيز

1016/09/94إقليم: سيدي سليمانمدرسة أنوالإقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامري 141 04/09/02أقدمية 16 سنةالهبطي عبد الكريم 10850T)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

المركزية الدواغر بهت 

جيللت

116/09/94إقليم: سيدي سليمانمدرسة أنوالإقليم: سيدي سليمان 141 04/09/02أقدمية 16 سنةعبد الله ادويب 10850T)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

1016/09/95إقليم: سيدي سليمانمدرسة أنوالإقليم: سيدي سليمان المركزية الدواغر بهت 141 04/09/02أقدمية 16 سنةالمجاني عبد النبي 10850T)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

516/09/91إقليم: سيدي سليمانالمهدي المنجرةإقليم: سيدي سليمانالمركزية حجاوة 127 01/09/10هردوزي وحيد 27102H)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

مدرسة اولد موسى إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد لكزولي 2

بنحساين

116/09/98إقليم: سيدي سليمان 93 15/09/10مالك اشريف 10977Fمزدوجبومعيز

216/09/94إقليم: سيدي سليمانمدرسة المام ابن حنبلإقليم: سيدي سليمانالمركزية بني فضل 87 05/09/11م خربوش 10870P سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

مزدوج

416/09/96إقليم: سيدي سليمانمدرسة عبد ا الشفشاونيإقليم: سيدي سليمانالمركزية العوابد 86 نعمشوقي م 06/09/17 10854X)مزدوجسيدي سليمان )البلدية
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116/09/94إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد عقبةإقليم: سيدي سليمانمدرسة ازهانة 84 05/09/18م التومي 11027Kمزدوجأولد حسين

516/09/96إقليم: سيدي سليمانالمركزية العوابدإقليم: سيدي سليمانالمركزية الطيسان 84 06/09/17البوح عبد الكريم 10976Eمزدوجبومعيز

416/09/95إقليم: سيدي سليمانالمهدي المنجرةإقليم: سيدي سليمانمدرسة أنوال 82 04/09/18عبد الغني بوصبع 27102H)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

106/09/01إقليم: سيدي سليمانالمركزية البكارةإقليم: سيدي سليمانمدرسة القرية 81 04/09/12لحسن راسم 11017Zمزدوجمساعدة

206/09/01إقليم: سيدي سليمانالمركزية بامإقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري 81 04/09/12مراد السماعلي 10992Xمزدوجقصيبية

116/09/99إقليم: سيدي سليمانالمركزية الطيسانإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد لكزولي 2 77 22/09/10الحموشي رضوان 11000Fمزدوجازغار

116/09/96إقليم: سيدي سليمانمدرسة عثمان بن عفانإقليم: سيدي سليمانالمركزية الحيمريين 75 02/09/14حميد الدهيبي 11011Tمزدوجدار بلعامري

206/09/01إقليم: سيدي سليمانمدرسة أنوالإقليم: سيدي سليمانمدرسة م الزرقطوني 74 نعمحكيمة الخلفي 04/09/12 10850T)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

607/09/05إقليم: سيدي سليمانمدرسة أنوالإقليم: سيدي سليمانالمركزية البكارة 70 نعمإلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء بن الشيخ 02/09/10 10850T)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

205/09/03إقليم: سيدي سليمانمدرسة واد بهتإقليم: سيدي سليمانالمركزية سيدي يوسف 63 03/09/13هند  بوطوماز 20077Xمزدوجدار بلعامري

204/09/12إقليم: سيدي سليمانالمركزية بامإقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري 61 04/09/12منى الحروشي 10992Xمزدوجقصيبية

116/09/98إقليم: سيدي سليمانالمركزية الطويرفةإقليم: سيدي سليمانالمركزية الصيابرة 59 02/09/16عبدالله النفيسي 10974Cمزدوجبومعيز

1016/09/99إقليم: سيدي سليمانالمركزية امزورة الوادإقليم: سيدي سليمانمدرسة عثمان بن عفان 59 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء المعتصم 10982Lمزدوجالصفافعة

1016/09/99إقليم: الحاجبايت علي بوبكرإقليم: سيدي سليمانالمركزية لحوارثة بوعربي 53 03/09/13الزياني حسن 04171Hمزدوجبطيط

216/09/86إقليم: سيدي سليمانالمركزية العوابدإقليم: سيدي سليمانمدرسة أبي بكر الصديق 48 نعمحميد الطاهيري 06/09/17 10976Eمزدوجبومعيز

416/09/99إقليم: سيدي سليمانالمركزية العوابدإقليم: سيدي سليمانالمركزية امزورة الواد 47 نعمفؤاد الزاكي 04/09/18 10976Eمزدوجبومعيز

316/09/99إقليم: سيدي سليمانمدرسة المام الغزاليإقليم: سيدي سليمانالمركزية لل يطو 46 نعميحيى  حاجي 06/09/17 10875V سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

مزدوج

105/09/03إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد لكزولي 2إقليم: سيدي سليمانالمركزية اللعبيات 46 29/09/16إلتحاق بالزوجسهام البكار 11014

W

مزدوجمساعدة

348



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الرباط - سل - القنيطرة04

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

102/09/10إقليم: سيدي سليمانمدرسة عثمان بن عفانإقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامري 45 04/09/14خديجة محمودي 11011Tمزدوجدار بلعامري

104/09/02إقليم: سيدي سليمانالمركزية امزورة الوادإقليم: سيدي سليمانالمركزية الرمل 41 02/09/14جواد بوجنيوي 10982Lمزدوجالصفافعة

المركزية ازهانة  سيدي 

يحيى

106/09/01إقليم: سيدي سليمانالمركزية بني فضلإقليم: سيدي سليمان 38 05/09/15واصف الرميلي 10935Kمزدوجعامر الشمالية

1005/09/07عمالة: مكناسحاجة المركزإقليم: سيدي سليمانمدرسة عبد ا الشفشاوني 38 06/09/17إلتحاق بالزوجهند الدامي 04017Rمزدوجعين عرمة

201/01/10إقليم: سيدي سليمانمدرسة عثمان بن عفانإقليم: سيدي سليمانالمركزية البكارة 36 06/09/17فطمة الصادق 11011Tمزدوجدار بلعامري

المركزية ازهانة  سيدي 

يحيى

105/09/03إقليم: سيدي سليمانالمركزية بني فضلإقليم: سيدي سليمان 31 02/09/16الشليحي نسيمة 10935Kمزدوجعامر الشمالية

213/02/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد بلعيدإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد لكزولي 2 31 13/02/17يونس العمراوي 10971Zمزدوجأولد بن حمادي

213/02/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية البكارةإقليم: سيدي سليمانالمركزية الطيسان 31 13/02/17يسرى التومي 11017Zمزدوجمساعدة

213/02/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية الطويرفةإقليم: سيدي سليمانالمركزية البكارة 31 13/02/17الخال رشيد 10974Cمزدوجبومعيز

213/02/17إقليم: سيدي سليمانمدرسة القريةإقليم: سيدي سليمانالمركزية البكارة 31 13/02/17أمان بنويس 11024Gمزدوجأولد حسين

113/02/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد عقبةإقليم: سيدي سليمان1 المركزية اولد الكزولي 31 13/02/17شيماء السباغ 11027Kمزدوجأولد حسين

113/02/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد بلعيدإقليم: سيدي سليمان المركزية الدواغر بهت 31 13/02/17حفيظ خروبي 10971Zمزدوجأولد بن حمادي

113/02/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية الطويرفةإقليم: سيدي سليمانالمركزية البكارة 31 13/02/17اعتماد الزهر 10974Cمزدوجبومعيز

413/02/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية الحيمريينإقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامري 31 13/02/17وفاء بوجيدة 11009Rمزدوجدار بلعامري

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامنإقليم: سيدي سليمانالمركزية بام

تمارة
413/02/17 31 13/02/17أمال العراش 25420E)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - ادريس الولإقليم: سيدي سليمانالمركزية لل يطو

تمارة
413/02/17 31 13/02/17عائشة السكوري 20560Xمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - الرمامحةإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد عقبة

تمارة
413/02/17 31 13/02/17كروكرى أمينة 01367Kمزدوجسيدي يحيى زعير

217/09/04إقليم: سيدي سليمانالمركزية امزورة الوادإقليم: سيدي سليمانمدرسة عثمان بن عفان 30 04/09/18الهب ميلود 10982Lمزدوجالصفافعة
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فرعية سيدي ابراهيم إقليم: سيدي سليمانمدرسة المام ابن حنبل

بولعجول

705/09/08عمالة: سل 28 04/09/18مريم الدام 01257Rمزدوجعامر

113/02/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد بلعيدإقليم: سيدي سليمانالمدرسة الجماعتية الخنساء 28 13/02/17ارمادي خديجة 10971Zمزدوجأولد بن حمادي

913/02/17إقليم: سيدي سليمانمدرسة م الزرقطونيإقليم: سيدي سليمانمدرسة أنوال 28 نعمهدى ولد موزونة 13/02/17 10845M)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

917/03/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية لل يطوإقليم: سيدي سليمانمدرسة المام الغزالي 28 نعمنادية الجريفي 17/03/17 10991

W

مزدوجقصيبية

101/01/12إقليم: سيدي سليمانالمركزية البكارةإقليم: سيدي سليمانالمركزية الصيابرة 24 06/09/17محماد أوبها 11017Zمزدوجمساعدة

204/09/12إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد بلعيدإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد حنون الواد 24 06/09/17يوسف عياد 10971Zمزدوجأولد بن حمادي

106/09/17إقليم: سيدي قاسمالبعابشة الرملإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد عقبة 24 06/09/17هشام الخدير 14837Bمزدوجانويرات

806/09/17إقليم: القنيطرةأولد المالكيةإقليم: سيدي سليمان1 المركزية اولد الكزولي 24 06/09/17أبعل سمية 10901Yمزدوجبنمنصور

406/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية الزعابلةإقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري 24 06/09/17فاطمة عميمر 10995Aمزدوجقصيبية

106/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية الرملإقليم: سيدي سليمانالمركزية ضاية عائشة 24 06/09/17الركراكي سعاد 10987Sمزدوجقصيبية

106/09/17إقليم: سيدي قاسمالصفصافإقليم: سيدي سليمانالمركزية اللعبيات 24 06/09/17كريم نجار 14876Uمزدوجصفصاف

المركزية سيدي عبد العزيز 

اجديات

206/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية البكارةإقليم: سيدي سليمان 24 06/09/17جمال ارهوني 11017Zمزدوجمساعدة

106/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية الحيمريينإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد يوسف 24 06/09/17رشيد الخدروف 11009Rمزدوجدار بلعامري

المركزية الدواغر بهت 

جيللت

106/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية الرملإقليم: سيدي سليمان 24 06/09/17زينب اديب 10987Sمزدوجقصيبية

106/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية الحيمريينإقليم: سيدي سليمانالمركزية الصيابرة 24 06/09/17خالد البتاوية 11009Rمزدوجدار بلعامري

906/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية الطرشانإقليم: سيدي سليمانالمركزية سيدي يوسف 24 06/09/17حسن العظمة 11019Bمزدوجمساعدة

206/09/17إقليم: سيدي سليمان المركزية الدواغر بهتإقليم: سيدي سليمانالمركزية الشيبان 24 06/09/17مريم سحابي 10985Pمزدوجالصفافعة

306/09/17إقليم: القنيطرةأولد المالكيةإقليم: سيدي سليمان1 المركزية اولد الكزولي 24 06/09/17جواهري فاطمة الزهراء 10901Yمزدوجبنمنصور

350



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الرباط - سل - القنيطرة04

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

121/09/17إقليم: سيدي سليمان المركزية الدواغر بهتإقليم: سيدي سليمانالمركزية الشيبان 24 21/09/17اهنية الحياة 10985Pمزدوجالصفافعة

706/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية الطرشانإقليم: سيدي سليمانمدرسة القرية 23 06/09/17رشيد هدي 11019Bمزدوجمساعدة

706/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية البكارةإقليم: سيدي سليمانمدرسة ازهانة 22 06/09/17الهبطي عبدالقهار 11017Zمزدوجمساعدة

206/09/17إقليم: سيدي سليمانمدرسة أنوالإقليم: سيدي سليمانمدرسة عبد ا الشفشاوني 22 نعمالسهلي سهام 06/09/17 10850T)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

206/09/17إقليم: سيدي سليمانمدرسة م الزرقطونيإقليم: سيدي سليمانمدرسة أنوال 22 نعمتنريم عائشة 06/09/17 10845M)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

513/02/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامريإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد يوسف 21 13/02/17نادية هرو 11004Kمزدوجدار بلعامري

804/09/12عمالة: طنجة - أصيلالخربإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد الطاهر بنعلي 19 04/09/18الفايق هشام 25176P الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

413/02/17إقليم: سيدي سليمانمدرسة أبي بكر الصديقإقليم: سيدي سليمانمدرسة المل 19 نعمخويا مريم 13/02/17 10847P)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

102/09/10إقليم: سيدي سليمانمدرسة أنوالإقليم: سيدي سليمانمدرسة م الزرقطوني 18 نعمجميلة سكرانات 02/09/16 10850T)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

313/02/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية البكارةإقليم: سيدي سليمانمدرسة أنوال 18 نعمالكرون وصال 13/02/17 11017Zمزدوجمساعدة

213/02/17إقليم: سيدي سليمانالمهدي المنجرةإقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامري 18 18/09/18إلتحاق بالزوجالضاوية بلل 27102H)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

613/02/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية امزورة الوادإقليم: سيدي سليمانمدرسة أنوال 18 نعمالطويل فاطمة 13/02/17 10982Lمزدوجالصفافعة

713/02/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد الطاهر بنعليإقليم: سيدي سليمانمدرسة أبي حنيفة النعمان 18 13/02/17نويسل نسرين 19779Yمزدوجعامر الشمالية

المركزية الدواغر بهت إقليم: سيدي سليمانمدرسة عثمان بن عفان

جيللت

723/02/17إقليم: سيدي سليمان 18 23/02/17الكزار حياة 10983Mمزدوجالصفافعة

104/09/18إقليم: سيدي سليمان1 المركزية اولد الكزوليإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد يوسف 17 04/09/18حسن ازعيط 11028Lمزدوجأولد حسين

المركزية ازهانة  سيدي إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد حنون الواد

يحيى

304/09/18إقليم: سيدي سليمان 17 14/09/18سناء بنيخ 10933Hمزدوجعامر الشمالية

304/09/18إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد عقبةإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد يوسف 17 04/09/18ادريس الجرجيني 11027Kمزدوجأولد حسين

404/09/18إقليم: سيدي سليمانالمركزية الطرشانإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد عقبة 17 04/09/18الكرني عبدالحق 11019Bمزدوجمساعدة
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104/09/18إقليم: سيدي سليمانالمركزية الطرشانإقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري 17 04/09/18المصطفى الزهر 11019Bمزدوجمساعدة

المركزية سيدي عبد العزيز 

اجديات

704/09/18إقليم: سيدي سليمانالمركزية اللعبياتإقليم: سيدي سليمان 17 04/09/18الحوسين الريمي 11025Hمزدوجأولد حسين

المركزية سيدي عبد العزيز 

اجديات

404/09/18إقليم: سيدي سليمانالمركزية الصيابرةإقليم: سيدي سليمان 17 04/09/18مونة فرطوطي 25437Yمزدوجأولد حسين

805/09/18إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد عقبةإقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامري 17 05/09/18وفاء مشهور 11027Kمزدوجأولد حسين

مدرسة الشهيد رشدي عبد 

الكريم

1005/09/16عمالة: سلمدرسة الجعاونةإقليم: سيدي سليمان 16 06/09/17إلتحاق بالزوجبوجمعاوي شيماء 01252K)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

المركزية المنصور الذهبي 

اولد بلعيد

105/09/11عمالة: الميةعمر بن الخطابإقليم: سيدي سليمان 14 06/09/17رضاالمصطفى 26617Fمزدوجبني يخلف

702/09/14إقليم: سيدي سليمانالمركزية الطيسانإقليم: سيدي سليمانالمركزية الطويرفة 14 نعممنال   غنان 06/09/17 11000Fمزدوجازغار

502/09/15إقليم: سيدي سليمانمدرسة أبي بكر الصديقإقليم: سيدي سليمانالمركزية العوابد 14 نعم حليمة القرافي 02/09/17 10847P)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

المركزية الدواغر بهت إقليم: سيدي سليمانالمركزية سيدي يوسف

جيللت

506/09/17إقليم: سيدي سليمان 14 06/09/17بديعة بديل 10983Mمزدوجالصفافعة

206/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية الشيبانإقليم: سيدي سليمانالمركزية اللعبيات 14 06/09/17حميد اغنوش 10994Zمزدوجقصيبية

106/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية الشيبانإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد الطاهر بنعلي 14 06/09/17المباركي فاطمة 10994Zمزدوجقصيبية

706/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامريإقليم: سيدي سليمانالمركزية سيدي يوسف 14 06/09/17ابراهيم الخند 11004Kمزدوجدار بلعامري

المركزية الدواغر بهت 

جيللت

106/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية لحوارثة بوعربيإقليم: سيدي سليمان 14 06/09/17إلتحاق بالزوجلبنى الربيزة 19116Cمزدوجازغار

606/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية الطويرفةإقليم: سيدي سليمانالمركزية الطيسان 14 نعمنورا المزاري 06/09/17 10974Cمزدوجبومعيز

606/09/17إقليم: سيدي سليمان المركزية الدواغر بهتإقليم: سيدي سليمانالمركزية الشيبان 14 06/09/17م الكصيبي 10985Pمزدوجالصفافعة

المركزية سيدي عبد العزيز 

اجديات

المركزية الدواغر بهت إقليم: سيدي سليمان

جيللت

206/09/17إقليم: سيدي سليمان 14 06/09/17نوال النعيسي 10983Mمزدوجالصفافعة

606/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد حنون الوادإقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري 14 06/09/17نعيمة دحان 10986Rمزدوجقصيبية

عمالة: الصخيرات  - السلمإقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامري

تمارة
706/09/17 14 06/09/17إلتحاق بالزوجسعيدة عبد الحاكم 23104Mمزدوجمرس الخير
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406/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامريإقليم: سيدي سليمانالمركزية سيدي يوسف 14 06/09/17سميرة ايت الحاج لحسن 11004Kمزدوجدار بلعامري

306/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامريإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد يوسف 14 06/09/17أحلم لمباركي 11004Kمزدوجدار بلعامري

506/09/17إقليم: سيدي سليمان المركزية الدواغر بهتإقليم: سيدي سليمانالمركزية الشيبان 14 06/09/17خليل اشرايق 10985Pمزدوجالصفافعة

المركزية المنصور الذهبي إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد الطاهر بنعلي

اولد بلعيد

106/09/17إقليم: سيدي سليمان 14 06/09/17الزهري مروة 10934Jمزدوجعامر الشمالية

421/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية الشيبانإقليم: سيدي سليمانالمركزية الزعابلة 14 21/09/17إيمان بوجنا 10994Zمزدوجقصيبية

106/09/00إقليم: سيدي سليمانمدرسة الملإقليم: سيدي سليمانمدرسة أبي بكر الصديق 12 نعمهدى الخمسي 06/09/17 25993C)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

604/09/18إقليم: سيدي سليمانمدرسة ازهانةإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد يوسف 9 04/09/18إلتحاق بالزوجالبروك الزوهرة 11008P)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

405/09/11إقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامريإقليم: سيدي سليمانالمركزية سيدي يوسف 7 04/09/18اسموني يوسف 11004Kمزدوجدار بلعامري

102/09/16إقليم: سيدي سليمانالمركزية الحيمريينإقليم: سيدي سليمانالمركزية الرمل 7 04/09/18إلتحاق بالزوجإيمان كرير 11009Rمزدوجدار بلعامري

704/09/18إقليم: سيدي سليمان المركزية الدواغر بهتإقليم: سيدي سليمانالمركزية سيدي يوسف 7 04/09/18مونية طيرشي 10985Pمزدوجالصفافعة

804/09/18إقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامريإقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري 7 04/09/18م الكريسي 11004Kمزدوجدار بلعامري

504/09/18إقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامريإقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري 7 04/09/18ادريس الخيتر 11004Kمزدوجدار بلعامري

المركزية سيدي عبد العزيز 

اجديات

104/09/18إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد حنون الوادإقليم: سيدي سليمان 7 04/09/18وديع خلوقي 10986Rمزدوجقصيبية

704/09/18إقليم: سيدي سليمان المركزية الدواغر بهتإقليم: سيدي سليمانالمركزية سيدي يوسف 7 04/09/18إلهام الزاهر 10985Pمزدوجالصفافعة

المركزية سيدي عبد العزيز 

اجديات

304/09/18إقليم: سيدي سليمانالمركزية القاعدة الجوية 5إقليم: سيدي سليمان 7 04/09/18ناصح ايوب 10871Rمزدوجدار بلعامري

المركزية سيدي عبد العزيز 

اجديات

604/09/18إقليم: سيدي سليمانالمركزية اللعبياتإقليم: سيدي سليمان 7 04/09/18 الزوين بوشرى 11025Hمزدوجأولد حسين

104/09/18إقليم: سيدي سليمان1 المركزية اولد الكزوليإقليم: سيدي سليمانالمركزية القاعدة الجوية 5 7 22/09/18الصابي هشام 11028Lمزدوجأولد حسين

504/09/18إقليم: سيدي سليمان1 المركزية اولد الكزوليإقليم: سيدي سليمانالمركزية بني فضل 7 04/09/18الحنافي ابتهال 11028Lمزدوجأولد حسين
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305/09/11عمالة: طنجة - أصيل الندلسإقليم: سيدي سليمانمدرسة واد بهت 6 04/09/18إلتحاق بالزوجامال  الحجاجي 19633P)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - المكي البيطاليعمالة: الصخيرات  - تمارةسيدي يحيى زعير

تمارة
521/09/83 179 16/09/92أقدمية 16 سنةبوعلم عبد السلم 01301N)مزدوجتمارة )البلدية

116/09/89عمالة: الرباطعلل بن عبد اعمالة: الصخيرات  - تمارةعين الريبعة 151 06/09/00أقدمية 16 سنةوكريم رقية 01022K)مزدوجحسان )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - المام عليعمالة: الصخيرات  - تمارةعمر بن الخطاب

تمارة
116/09/91 142 16/09/92أقدمية 16 سنةلطيفة الحمدي 18422Y)مزدوجتمارة )البلدية

216/09/89عمالة: الرباطالناشئة الميةعمالة: الصخيرات  - تمارةابي بكر بن زهر 141 04/09/02أقدمية 16 سنةالزكراوي عبد الواحد 01062D يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

124/09/92عمالة: الرباطساحة الشهداءعمالة: الصخيرات  - تمارةسيدي م الشريف 141 04/09/02أقدمية 16 سنةبنخالي مصطفى 01017E)مزدوجحسان )المقاطعة

117/09/84عمالة: الرباطم بن  يوسفعمالة: الصخيرات  - تمارةانوال 138 13/11/03أقدمية 16 سنةكيوض ادريس 01067J يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

121/09/83عمالة: الرباطم بلحسن الوزانيعمالة: الصخيرات  - تمارةالمنزه 137 13/09/01أقدمية 16 سنةباعقل عبدا 01031V)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

201/10/90عمالة: الرباطالزبير بن العوامعمالة: الصخيرات  - تمارةاولد بوطيب 135 03/10/01أقدمية 16 سنةبن مسعود خديجة 01006T أكدال الرياض

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/98عمالة: الرباطالمسيرة الخضراء العكاريعمالة: الصخيرات  - تمارةعقبة بن نافغ 135 16/09/99أقدمية 16 سنةمريم وادريم 01027R)مزدوجحسان )المقاطعة

116/09/98عمالة: الرباطألمام الغزاليعمالة: الصخيرات  - تمارةام عزة 134 04/09/02إلتحاق بالزوجالواحدي هدى 01050R)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

216/09/84عمالة: الرباطفاطمة الزهراءعمالة: الصخيرات  - تمارةالكدية 131 04/09/02أقدمية 16 سنةمليكة ايت بل 01057Y يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

316/09/83عمالة: الرباطوادي المخازنعمالة: الصخيرات  - تمارةالسلم 128 05/09/02أقدمية 16 سنةنجاة اسفالي 01072P يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات  - عبد الكريم الخطابيعمالة: الصخيرات  - تمارةسيدي يحيى زعير

تمارة
116/09/94 123 16/09/02أقدمية 16 سنةبومدياني إيزة 01319H)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - ابن الهيثمعمالة: الصخيرات  - تمارةابن حزم

تمارة
116/09/93 122 نعمأقدمية 16 سنةخديجة الدوهاجي 16/09/97 01314C)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - انوالعمالة: الصخيرات  - تمارةوادي المخازن

تمارة
116/09/96 122 16/09/15أقدمية 16 سنةالبرني مريم 01329U)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - طارق بن زيادعمالة: الصخيرات  - تمارةادريس الول

تمارة
116/09/95 120 06/09/00أقدمية 16 سنةكومة نبيهة 01310Y)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عين اعتيقعمالة: الصخيرات  - تمارةالياسمين

تمارة
117/09/90 118 17/09/98أقدمية 16 سنةايت عزيز لحسن 01342H)مزدوجعين عتيق )البلدية
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416/09/87عمالة: الرباطعقبة بن نافععمالة: الصخيرات  - تمارةالمكي الناصري 118 24/09/98أقدمية 16 سنةحقيق السعدية 01055

W

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات  - التحاد العربيعمالة: الصخيرات  - تمارةالمنظر الجميل

تمارة
516/09/94 117 نعمأقدمية 12 سنةجبور م 12/12/07 01315D)مزدوجتمارة )البلدية

117/09/84عمالة: الرباطالعلمة عبد ا الجراريعمالة: الصخيرات  - تمارةعين الحياة 112 15/09/15أقدمية 16 سنةادريسي عبد الله 01033X)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

116/09/91عمالة: الرباطعبد ا بن ياسينعمالة: الصخيرات  - تمارةالسلم 106 05/09/03أقدمية 16 سنةلغريسي نادية 01064F يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

516/09/96عمالة: الرباطالحسن المراكشيعمالة: الصخيرات  - تمارةعلل الفاسي 96 11/11/03أقدمية 16 سنةالباردي عبد العالي 01074S يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات  - المنظر الجميلعمالة: الصخيرات  - تمارةالتحاد العربي

تمارة
516/09/80 92 نعمأقدمية 12 سنةآمنة نواري 26/10/06 01326R)مزدوجالصخيرات )البلدية

عمالة: الصخيرات  - انس بن مالكعمالة: الصخيرات  - تمارةخالد بن الوليد

تمارة
216/09/92 90 نعمالعلك فاطنة 27/11/09 19630L)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - زليخة نصريعمالة: الصخيرات  - تمارةمدرسة التضامن

تمارة
216/09/91 90 04/09/12الشوف مصطفى 26754E)مزدوجعين العودة )البلدية

405/09/03عمالة: الرباطعمر بن عبد العزيزعمالة: الصخيرات  - تمارةعين الحياة 90 01/10/15أقدمية 12 سنةنواس مريم 01049P)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - السعديينعمالة: الصخيرات  - تمارةعيدالوهاب بنمنصور

تمارة
116/09/93 88 06/09/17حبيبة لمزيوق 01324N)مزدوجالصخيرات )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عقبة بن نافغعمالة: الصخيرات  - تمارةعبد الخالق الطريس

تمارة
204/09/02 88 16/09/06أقدمية 12 سنةنواري سناء 01332Xمزدوجمرس الخير

عمالة: الصخيرات  - حليمة السعديةعمالة: الصخيرات  - تمارةعين الروز

تمارة
206/09/01 86 07/11/08إلتحاق بالزوجسميرة إدار 23103L)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عقبة بن نافغعمالة: الصخيرات  - تمارةعبد الخالق الطريس

تمارة
306/09/00 82 06/09/07أقدمية 12 سنةفاضل مينة 01332Xمزدوجمرس الخير

عمالة: الصخيرات  - حاطب بن ابي بلطعةعمالة: الصخيرات  - تمارةالياسمين

تمارة
116/09/99 80 نعمحسناري سعاد 03/02/11 01325P)مزدوجالصخيرات )البلدية

316/09/99عمالة: الرباطوادي المخازنعمالة: الصخيرات  - تمارةام عزة 79 23/11/10إلتحاق بالزوجحكيمة سخماني 01072P يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

206/09/01عمالة: الرباطالمختار السوسيعمالة: الصخيرات  - تمارةعين الحياة 72 14/09/15إلتحاق بالزوجواغاض هند 01078

W

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات  - خالد بن الوليدعمالة: الصخيرات  - تمارةالعلويين

تمارة
516/09/98 70 نعمخالد عدنان 04/09/12 01316E)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - م الفاسيعمالة: الصخيرات  - تمارةالحاج البهالي

تمارة
406/09/01 70 26/09/11إلتحاق بالزوجدنية البكاوي 01306U)مزدوجتمارة )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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المادة
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المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

916/09/96عمالة: سلمدرسة ابي حنيفةعمالة: الصخيرات  - تمارةالنصر 69 07/11/09إلتحاق بالزوجليلى الجردي 20011A)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

104/09/02عمالة: الرباطالمام الشافعيعمالة: الصخيرات  - تمارةوادي المخازن 68 04/09/12سميرة تربن 19812J)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

116/09/99عمالة: الرباطعمار بن ياسرعمالة: الصخيرات  - تمارةالعلويين 58 نعماورير مينة 04/09/12 01069L يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات  - عبد ا بن ياسينعمالة: الصخيرات  - تمارةسيدي م الشريف

تمارة
209/11/93 54 06/09/17عبد الرحيم ناشط 01330V)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - ادريس بنزكريعمالة: الصخيرات  - تمارةالرمامحة

تمارة
205/09/03 54 05/09/12إلتحاق بالزوجولء سرحان 24710H)مزدوجتمارة )البلدية

104/09/02عمالة: الرباطاسمارةعمالة: الصخيرات  - تمارةابي بكر بن زهر 53 04/09/12إلتحاق بالزوجقلل غيزلن 01076U يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/91عمالة: الرباطعمر بن عبد العزيزعمالة: الصخيرات  - تمارة بدر 52 نعمعبد القادر العباسي 06/09/17 01049P)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - حاطب بن ابي بلطعةعمالة: الصخيرات  - تمارةالياسمين

تمارة
116/09/91 52 نعمخالد جميلة 07/11/12 01325P)مزدوجالصخيرات )البلدية

عمالة: الصخيرات  - المكي الناصريعمالة: الصخيرات  - تمارةعين الريبعة

تمارة
216/09/97 52 05/09/11إلتحاق بالزوجعروي سميرة 01318G)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - حاطب بن ابي بلطعةعمالة: الصخيرات  - تمارةالياسمين

تمارة
116/09/99 52 نعمحورية بونيف 04/09/13 01325P)مزدوجالصخيرات )البلدية

عمالة: الصخيرات  - المام عليعمالة: الصخيرات  - تمارةمدرسة التضامن

تمارة
217/09/91 49 05/09/11إلتحاق بالزوجنعيمة عزمي 18422Y)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - وادي المخازنعمالة: الصخيرات  - تمارةعبد الخالق الطريس

تمارة
116/09/94 48 04/09/18بوعزة الكرماني 21500U)مزدوجعين العودة )البلدية

616/09/95عمالة: الرباطالفتحعمالة: الصخيرات  - تمارةاحمدعبدالسلم البقالي 48 02/09/16إلتحاق بالزوجةعبد السلم حجاجي 01080Y يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات  - ادريس الولعمالة: الصخيرات  - تمارةمدرسة التضامن

تمارة
516/09/98 48 05/09/11لمياء لحلوي 20560Xمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - عين الحياةعمالة: الصخيرات  - تمارةعبد ا بن ياسين

تمارة
106/09/00 43 04/09/18زينب الهائم السباعي 26340E)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - النورعمالة: الصخيرات  - تمارةالياسمين

تمارة
206/09/00 40 نعمسعاد جعفر 23/10/14 25890Rمزدوجسيدي يحيى زعير

516/09/85عمالة: سلالمدرسة الجماعاتية النصرعمالة: الصخيرات  - تمارةعين الريبعة 39 04/09/18رشيد عنتار 01241Yمزدوجالسهول

مدرسة المقاوم م 

الجوهري

إقليم: شتوكة آيت م.م  حد تركاعمالة: الصخيرات  - تمارة

باها
116/09/96 38 04/09/18الصديق احساين 05340Dمزدوجتاركة نتوشكا
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات  - انوالعمالة: الصخيرات  - تمارةمدرسة التضامن

تمارة
113/09/00 38 نعمعبد الكامل العزفي 04/09/18 01329U)مزدوجعين العودة )البلدية

مدرسة المقاوم م 

الجوهري

316/09/93عمالة: سل مجموعة مدارس التنميةعمالة: الصخيرات  - تمارة 34 نعمبوخريص  أحمد 02/09/15 01218Yمزدوجالسهول

عمالة: الصخيرات  - عقبة بن نافغعمالة: الصخيرات  - تمارةعبدالمجيد بنجلون

تمارة
315/12/08 33 05/09/14إلتحاق بالزوجسعيدة بونوار 01332Xمزدوجمرس الخير

عمالة: الصخيرات  - عين الحياةعمالة: الصخيرات  - تمارةعين الريبعة

تمارة
105/09/03 31 02/09/16فاطمة لشقر 26340E)مزدوجعين العودة )البلدية

مدرسة المقاوم م 

الجوهري

عمالة: الصخيرات  - الياسمينعمالة: الصخيرات  - تمارة

تمارة
213/02/17 31 نعمحميد التروك 13/02/17 01328T)مزدوجالصخيرات )البلدية

مدرسة المقاوم م 

الجوهري

عمالة: الصخيرات  - عين الحياةعمالة: الصخيرات  - تمارة

تمارة
613/02/17 31 13/02/17رشيدة العشوري 26340E)مزدوجعين العودة )البلدية

مجموعة مدارس سيدي عبد عمالة: الصخيرات  - تمارةسيدي م الشريف

العزيز

1013/02/17عمالة: سل 31 13/02/17سمية الدريسي 01224Eمزدوجالسهول

عمالة: الصخيرات  - سعد بن أبي وقاصعمالة: الصخيرات  - تمارةسيدي م الشريف

تمارة
513/02/17 31 13/02/17سلمى عمروعلي 01331

W

مزدوجعين العودة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامنعمالة: الصخيرات  - تمارةسيدي م الشريف

تمارة
213/02/17 31 13/02/17سمية عسو 25420E)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - المنزهعمالة: الصخيرات  - تمارةامحيجر

تمارة
313/02/17 31 نعمفاطمة  يوسري 13/02/17 01357Zمزدوجالمنزه

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامنعمالة: الصخيرات  - تمارةالنصر

تمارة
213/02/17 30 13/02/17عمي جواد 25420E)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عين الريبعةعمالة: الصخيرات  - تمارةالرويضات

تمارة
213/02/17 30 13/02/17نبيلة بنزروال 01371Pمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - ضاية اعرابعمالة: الصخيرات  - تمارةالرويضات

تمارة
813/02/17 30 نعمفاطمة الطاهري 13/02/17 23797Rمزدوجسيدي يحيى زعير

713/02/17عمالة: سلمجموعة مدارس فدان الزيتعمالة: الصخيرات  - تمارةالنصر 29 13/02/17نوال  بنيفي 01234Rمزدوجالسهول

مدرسة المقاوم م 

الجوهري

عمالة: الصخيرات  - وادي المخازنعمالة: الصخيرات  - تمارة

تمارة
106/09/00 28 نعماوفا اسماعيل 02/09/16 21500U)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الياسمينعمالة: الصخيرات  - تمارةمدرسة رابعة العدوية

تمارة
513/02/17 28 نعمفاطمة جباري 13/02/17 01328T)مزدوجالصخيرات )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الفتحعمالة: الصخيرات  - تمارةمدرسة رابعة العدوية

تمارة
513/02/17 28 نعمايمان  باخيي 13/02/17 01355X)مزدوجالصخيرات )البلدية

عمالة: الصخيرات  - زليخة نصريعمالة: الصخيرات  - تمارةالنصر

تمارة
913/02/17 28 نعممريمة إبراهيمي 13/02/17 26754E)مزدوجعين العودة )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات  - عبد ا بن ياسينعمالة: الصخيرات  - تمارةعين الحياة

تمارة
913/02/17 28 نعمنزهة احوجيل 13/02/17 01330V)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عين الحياةعمالة: الصخيرات  - تمارةمدرسة التضامن

تمارة
113/02/17 28 نعماحمد بجماكن 13/02/17 26340E)مزدوجعين العودة )البلدية

فرعية سيدي ابراهيم عمالة: الصخيرات  - تمارةعبد ا بن ياسين

بولعجول

513/02/17عمالة: سل 28 13/02/17العافية الهام 01257Rمزدوجعامر

عمالة: الصخيرات  - حاطب بن ابي بلطعةعمالة: الصخيرات  - تمارةالياسمين

تمارة
213/02/17 28 نعمشهرزاد حمداوي 13/02/17 01325P)مزدوجالصخيرات )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عبدالمجيد بنجلونعمالة: الصخيرات  - تمارةالنور

تمارة
313/02/17 28 نعمبهيجة  بجو 13/02/17 26330Uمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - م الخامسعمالة: الصخيرات  - تمارةالنور

تمارة
213/02/17 28 نعمعمر افقير 13/02/17 25221Nمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - الفتحعمالة: الصخيرات  - تمارةالياسمين

تمارة
913/02/17 28 نعممريم امركاض 13/02/17 01355X)مزدوجالصخيرات )البلدية

عمالة: الصخيرات  - تامسناعمالة: الصخيرات  - تمارةعلل بن عبد ا

تمارة
113/02/17 28 نعمالمودن جمال 13/02/17 24867Dمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - تامسناعمالة: الصخيرات  - تمارةعلل بن عبد ا

تمارة
113/02/17 28 نعمالحوزي مريم 13/02/17 24867Dمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - حاطب بن ابي بلطعةعمالة: الصخيرات  - تمارةالياسمين

تمارة
513/02/17 28 نعملكطيبي فوزية 13/02/17 01325P)مزدوجالصخيرات )البلدية

106/09/01عمالة: الرباطالفارابيعمالة: الصخيرات  - تمارةاولد بوطيب 24 07/09/17إلتحاق بالزوجسلوى الشركاوي 01040E)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

المدرسة البتدائية أهل الغلم عمالة: الصخيرات  - تمارةمدرسة التضامن

الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
103/09/13 22 06/09/17واحيد مديح 01722

W

مزدوجسيدي مومن )المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - النويفاتعمالة: الصخيرات  - تمارةزليخة نصري

تمارة
513/02/17 22 13/02/17إلتحاق بالزوجةيوسف الغزيزال 01346M)مزدوجعين عتيق )البلدية

عمالة: الصخيرات  - ادريس بنزكريعمالة: الصخيرات  - تمارةمدرسة التضامن

تمارة
513/02/17 22 13/02/17إلتحاق بالزوجثريا مجوج 24710H)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الحاج البهاليعمالة: الصخيرات  - تمارةالرويضات

تمارة
213/02/17 21 نعمرشيدة عكو 13/02/17 01370Nمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - اولد امباركعمالة: الصخيرات  - تمارةالمنزه

تمارة
813/02/17 21 نعمزينب فوزي 13/02/17 24897Lمزدوجالمنزه

عمالة: الصخيرات  - الحاج البهاليعمالة: الصخيرات  - تمارةالكدية

تمارة
713/02/17 21 نعمنعيمة البوعزاوي 13/02/17 01370Nمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - ابي بكر بن زهرعمالة: الصخيرات  - تمارةعين الروز

تمارة
713/02/17 21 نعمحورية العواني 13/02/17 01350Sمزدوجصباح
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات  - مدرسة رابعة العدويةعمالة: الصخيرات  - تمارةعين الروز

تمارة
713/02/17 21 نعمسعاد الكنوسي 13/02/17 26814Vمزدوجصباح

عمالة: الصخيرات  - الكديةعمالة: الصخيرات  - تمارةالحاج البهالي

تمارة
813/02/17 21 نعمالرفاعي ايمان 13/02/17 01375Uمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - الرمامحةعمالة: الصخيرات  - تمارةالكدية

تمارة
713/02/17 21 نعمتاخش بدة 13/02/17 01367Kمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - الفتحعمالة: الصخيرات  - تمارةعين الروز

تمارة
313/02/17 21 نعماعلم نورى 08/09/17 01355X)مزدوجالصخيرات )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عين الحياةعمالة: الصخيرات  - تمارةسيدي م الشريف

تمارة
613/02/17 21 نعمحنان مريني 13/02/17 26340E)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عمر بن عبد العزيزعمالة: الصخيرات  - تمارةالحاج البهالي

تمارة
213/02/17 21 نعمم الحاجي 13/02/17 01336Bمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - زليخة نصريعمالة: الصخيرات  - تمارةعبد الخالق الطريس

تمارة
213/09/01 20 نعمالديواني بوبكر 04/09/18 26754E)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - علل بن عبد اعمالة: الصخيرات  - تمارةخالد بن الوليد

تمارة
301/01/10 20 نعمنعيمة أمدان 04/09/18 25272Uمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - أحمد شوقيعمالة: الصخيرات  - تمارةمدرسة رابعة العدوية

تمارة
313/02/17 20 13/02/17إلتحاق بالزوجبابوي لمياء 25225Tمزدوجمرس الخير

المدرسة الجماعاتية اولد عمالة: الصخيرات  - تمارةالنصر

الغزولي

513/02/17عمالة: سل 20 13/02/17إلتحاق بالزوجالغندوري صفية 01259Tمزدوجعامر

عمالة: الصخيرات  - مدرسة رابعة العدويةعمالة: الصخيرات  - تمارةالياسمين

تمارة
116/09/98 18 نعممحجوبة فسريري 02/09/16 26814Vمزدوجصباح

عمالة: الصخيرات  - مدرسة الصنوبرعمالة: الصخيرات  - تمارةالنور

تمارة
105/09/03 18 نعمايمان السمللي 02/09/16 25421Fمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - م الخامسعمالة: الصخيرات  - تمارةاولد سلمة

تمارة
107/09/04 18 نعمزينب مضمون 06/09/17 25221Nمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - الحاج البهاليعمالة: الصخيرات  - تمارةادريس الول

تمارة
913/02/17 18 نعمسهام ادندل 13/02/17 01370Nمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - عين الحياةعمالة: الصخيرات  - تمارةعبد ا بن ياسين

تمارة
213/02/17 18 نعمخديجة الزياتي 13/02/17 26340E)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عبد الخالق الطريسعمالة: الصخيرات  - تمارةالنصر

تمارة
913/02/17 18 نعمحسناء الرباني 13/02/17 23494L)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عين الحياةعمالة: الصخيرات  - تمارةالنصر

تمارة
213/02/17 18 نعمنزهة كو 13/02/17 26340E)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - النصرعمالة: الصخيرات  - تمارةعبد الخالق الطريس

تمارة
913/02/17 18 نعمبديعة الموين 13/02/17 23798S)مزدوجعين العودة )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الرباط - سل - القنيطرة04

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مدرسة المقاوم م عمالة: الصخيرات  - تمارةالنصر

الجوهري

عمالة: الصخيرات  - 

تمارة
713/02/17 18 نعمكوثر الخطاب 13/02/17 26064E)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عين الحياةعمالة: الصخيرات  - تمارةعبد الخالق الطريس

تمارة
113/02/17 18 نعمسارة القاسمي 13/02/17 26340E)مزدوجعين العودة )البلدية

مدرسة المقاوم م عمالة: الصخيرات  - تمارةالنصر

الجوهري

عمالة: الصخيرات  - 

تمارة
913/02/17 18 نعمنورة العراش 13/02/17 26064E)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامنعمالة: الصخيرات  - تمارةعين الحياة

تمارة
213/02/17 18 نعمكوثر ابوسبابة 13/02/17 25420E)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - النصرعمالة: الصخيرات  - تمارةعين الحياة

تمارة
913/02/17 18 نعمليلى حدراني 13/02/17 23798S)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عبد الخالق الطريسعمالة: الصخيرات  - تمارةعين الحياة

تمارة
713/02/17 18 نعمالزبيري حليمة 13/02/17 23494L)مزدوجعين العودة )البلدية

مدرسة المقاوم م 

الجوهري

عمالة: الصخيرات  - عبد الخالق الطريسعمالة: الصخيرات  - تمارة

تمارة
413/02/17 18 نعمنجية اليحياوي 13/02/17 23494L)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - النصرعمالة: الصخيرات  - تمارةمدرسة التضامن

تمارة
713/02/17 18 نعملحمادي خديجة 13/02/17 23798S)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عين الحياةعمالة: الصخيرات  - تمارةمدرسة التضامن

تمارة
113/02/17 18 نعمسكينة مستعين 13/02/17 26340E)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامنعمالة: الصخيرات  - تمارةعين الحياة

تمارة
513/02/17 18 نعمايعزنعيمة 13/02/17 25420E)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - النصرعمالة: الصخيرات  - تمارةوادي المخازن

تمارة
613/02/17 18 نعمعكراد رشيدة 13/02/17 23798S)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - النصرعمالة: الصخيرات  - تمارةزليخة نصري

تمارة
413/02/17 18 نعممنصف هاجر 13/02/17 23798S)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الياسمينعمالة: الصخيرات  - تمارةالفتح

تمارة
510/02/17 18 نعمالهللي حنان 13/02/17 01328T)مزدوجالصخيرات )البلدية

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامنعمالة: الصخيرات  - تمارةوادي المخازن

تمارة
113/02/17 18 نعمحفيظة انفاوي 13/02/17 25420E)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الياسمينعمالة: الصخيرات  - تمارةالفتح

تمارة
213/02/17 18 نعمنجية كريم 13/02/17 01328T)مزدوجالصخيرات )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عبد ا بن ياسينعمالة: الصخيرات  - تمارةانوال

تمارة
113/02/17 18 نعمزينب بنعبد الخالق 13/02/17 01330V)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عين الروزعمالة: الصخيرات  - تمارةمدرسة رابعة العدوية

تمارة
813/02/17 18 نعملمياء سهامي 13/02/17 01347Nمزدوجصباح

عمالة: الصخيرات  - امحيجرعمالة: الصخيرات  - تمارةاولد امبارك

تمارة
613/02/17 18 نعمالدريسي صبرا 13/02/17 01327S)مزدوجالصخيرات )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الرباط - سل - القنيطرة04

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات  - العلويينعمالة: الصخيرات  - تمارةالنور

تمارة
413/02/17 18 نعمسارة   ميسر الحنفي 13/02/17 25223Rمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - عين الحياةعمالة: الصخيرات  - تمارةمدرسة التضامن

تمارة
113/02/17 18 نعمحنان الحجوي 13/02/17 26340E)مزدوجعين العودة )البلدية

مدرسة المقاوم م عمالة: الصخيرات  - تمارةالنور

الجوهري

عمالة: الصخيرات  - 

تمارة
513/02/17 18 نعملشقر سارة 13/02/17 26064E)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - العلويينعمالة: الصخيرات  - تمارةمدرسة الصنوبر

تمارة
413/02/17 18 نعمالسعيد حسناء 13/02/17 25223Rمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - ادريس الولعمالة: الصخيرات  - تمارةعلل بن عبد ا

تمارة
213/02/17 18 نعمبنسعود دنيا 13/02/17 20560Xمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - النورعمالة: الصخيرات  - تمارةالعلويين

تمارة
513/02/17 18 نعمفدوى الحامة 13/02/17 25890Rمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - الياسمينعمالة: الصخيرات  - تمارةحاطب بن ابي بلطعة

تمارة
113/02/17 18 نعمنعيمة بردة 13/02/17 01328T)مزدوجالصخيرات )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الياسمينعمالة: الصخيرات  - تمارةحاطب بن ابي بلطعة

تمارة
113/02/17 18 نعمنسرين لزاز 13/02/17 01328T)مزدوجالصخيرات )البلدية

عمالة: الصخيرات  - علل بن عبد اعمالة: الصخيرات  - تمارةتامسنا

تمارة
113/02/17 18 نعمحسن بلقايد 13/02/17 25272Uمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - مدرسة رابعة العدويةعمالة: الصخيرات  - تمارةالياسمين

تمارة
413/02/17 18 نعمالخطاري حفصة 13/02/17 26814Vمزدوجصباح

عمالة: الصخيرات  - عين الروزعمالة: الصخيرات  - تمارةحاطب بن ابي بلطعة

تمارة
513/02/17 18 نعمفاطمة الزهراء سويس 13/02/17 01347Nمزدوجصباح

عمالة: الصخيرات  - الياسمينعمالة: الصخيرات  - تمارةحاطب بن ابي بلطعة

تمارة
413/02/17 18 نعمايمان الصحراوي 13/02/17 01328T)مزدوجالصخيرات )البلدية

عمالة: الصخيرات  - علل بن عبد اعمالة: الصخيرات  - تمارةتامسنا

تمارة
113/02/17 18 نعمقدمري سعاد 13/02/17 25272Uمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - عين الروزعمالة: الصخيرات  - تمارةامحيجر

تمارة
513/02/17 18 نعمزينب بنعايشة 13/02/17 01347Nمزدوجصباح

عمالة: الصخيرات  - الياسمينعمالة: الصخيرات  - تمارةحاطب بن ابي بلطعة

تمارة
113/02/17 18 نعمدلل الراوي 13/02/17 01328T)مزدوجالصخيرات )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الياسمينعمالة: الصخيرات  - تمارةالفتح

تمارة
513/02/17 18 نعمبتيس امينة 13/02/17 01328T)مزدوجالصخيرات )البلدية

عمالة: الصخيرات  - وادي المخازنعمالة: الصخيرات  - تمارةعبد ا بن ياسين

تمارة
313/02/17 18 نعمالهاتمي رشيدة 13/02/17 21500U)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الرويضاتعمالة: الصخيرات  - تمارةالحاج البهالي

تمارة
513/02/17 18 نعمنادية بال 13/02/17 01365Hمزدوجسيدي يحيى زعير

361



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الرباط - سل - القنيطرة04

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات  - عين الروزعمالة: الصخيرات  - تمارةمدرسة رابعة العدوية

تمارة
613/02/17 18 نعمسارة العسري 13/02/17 01347Nمزدوجصباح

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامنعمالة: الصخيرات  - تمارةعين الحياة

تمارة
213/02/17 18 نعمأيت حفيظ لطيفة 13/02/17 25420E)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامنعمالة: الصخيرات  - تمارةعين الحياة

تمارة
213/02/17 18 نعمفدوى بن الطاهر 13/02/17 25420E)مزدوجعين العودة )البلدية

105/09/08عمالة: الرباطالقاضي عياضعمالة: الصخيرات  - تمارةالمغرب العربي 17 نعمإلتحاق بالزوجعتيقة بكري 06/09/17 01021J)مزدوجحسان )المقاطعة

102/09/10إقليم: الخميساتابو الحسن المراكشيعمالة: الصخيرات  - تمارةالرمامحة 17 04/09/18الداوودي احمد 11468Pمزدوجازحيليكة

عمالة: الصخيرات  - الكديةعمالة: الصخيرات  - تمارةالرمامحة

تمارة
105/09/11 17 نعمم الدريسي 04/09/18 01375Uمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - النورعمالة: الصخيرات  - تمارةعمر بن عبد العزيز

تمارة
206/09/01 16 نعمعبد العزيز انفوسي 04/09/18 25890Rمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - ابن حزمعمالة: الصخيرات  - تمارةابن الهيثم

تمارة
102/09/14 16 نعمفاهيم سعاد 04/09/18 01305T)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - مدرسة رابعة العدويةعمالة: الصخيرات  - تمارةعين الروز

تمارة
413/02/17 16 نعمفردوس بنسعيد 08/09/17 26814Vمزدوجصباح

عمالة: الصخيرات  - السلمعمالة: الصخيرات  - تمارةثريا السقاط

تمارة
202/09/10 13 06/09/17إلتحاق بالزوجرجاء محداني 23104Mمزدوجمرس الخير

عمالة: الصخيرات  - الرويضاتعمالة: الصخيرات  - تمارةضاية اعراب

تمارة
906/09/17 13 نعمحوسوت سليمة 06/09/17 01365Hمزدوجسيدي يحيى زعير

616/09/88عمالة: الرباطالمختار السوسيعمالة: الصخيرات  - تمارةالفرابي 12 نعمركراكي الحسن 06/09/17 01078

W

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات  - المغرب العربيعمالة: الصخيرات  - تمارةانس بن مالك

تمارة
807/09/05 12 نعمقرشاوي هاجر 06/09/17 01309X)مزدوجتمارة )البلدية

101/01/10إقليم: القنيطرةأبي بكر الرازيعمالة: الصخيرات  - تمارةانس بن مالك 12 نعمعائشة  أنو 06/09/17 10826S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

مدرسة المقاوم م عمالة: الصخيرات  - تمارةزليخة نصري

الجوهري

عمالة: الصخيرات  - 

تمارة
906/09/17 12 نعممزيان لبنى 06/09/17 26064E)مزدوجعين العودة )البلدية

905/09/16عمالة: الرباطعمر بن عبد العزيزعمالة: الصخيرات  - تمارةالمغرب العربي 11 04/09/18إلتحاق بالزوجسلمى الفرد 01049P)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - النورعمالة: الصخيرات  - تمارةعبدالمجيد بنجلون

تمارة
406/09/17 10 نعمصالحي سعاد 17/09/18 25890Rمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - المرابطينعمالة: الصخيرات  - تمارةأحمد شوقي

تمارة
216/09/93 8 04/09/18إلتحاق بالزوجالحمزاوي لل حكيمة 18420

W

مزدوجالصخيرات )البلدية(
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الرباط - سل - القنيطرة04

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات  - امحيجرعمالة: الصخيرات  - تمارةابي بكر بن زهر

تمارة
203/09/13 7 نعمم لغشيم 04/09/18 01327S)مزدوجالصخيرات )البلدية

عمالة: الصخيرات  - اولد سلمةعمالة: الصخيرات  - تمارةم الخامس

تمارة
105/09/03 6 نعمأكيا سميرة 04/09/18 01345L)مزدوجعين عتيق )البلدية

عمالة: الصخيرات  - النورعمالة: الصخيرات  - تمارةم الخامس

تمارة
207/09/05 6 نعمنوال حبو 04/09/18 25890Rمزدوجسيدي يحيى زعير

502/09/10إقليم: الجديدةم/م الشروقةعمالة: الصخيرات  - تمارةانوال 6 04/09/18إلتحاق بالزوجيسيرة الفوزاري 08264Gمزدوجأولد عيسى

501/01/12عمالة: الرباطالمام الشافعيعمالة: الصخيرات  - تمارةمدرسة التضامن 6 04/09/18إلتحاق بالزوجادمبارك حسناء 19812J)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - أحمد شوقيعمالة: الصخيرات  - تمارةالنصر

تمارة
804/09/12 6 04/09/18إلتحاق بالزوجالزوهرة وراد 25225Tمزدوجمرس الخير

402/09/14عمالة: مكناسمولي لحسن حيزونيعمالة: الصخيرات  - تمارةعين الحياة 40 02/09/14حنان رياض 03831N)المازيغيةويسلن )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

بني ملل - خنيفرة05

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

05

901/10/80إقليم: بني مللم آيت تيسليتإقليم: أزيللمركزية آيت يحيى 251 16/09/82أقدمية 16 سنةعبد ا بلحاج 07375R)مزدوجبني ملل )البلدية

مركزية سيدي علي بن 

ابراهيم

116/09/85إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة مولي رشيدإقليم: أزيلل 235 21/09/87أقدمية 16 سنةمبلح المصطفى 07320F سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

808/10/90إقليم: بني مللم الملإقليم: أزيللمركزية لعوينة 177 16/09/99أقدمية 16 سنةالمصطفى بقى 19571X)مزدوجبني ملل )البلدية

616/09/96عمالة: مراكشمدرسة الدارسةإقليم: أزيللمركزية تساوت 169 16/09/98أقدمية 16 سنةهشام دحليوي 02492H)مزدوجالمنارة )المقاطعة

116/09/96إقليم: أزيللمدرسة إزلفنإقليم: أزيلل مركزية امرصيد 165 16/09/99أقدمية 16 سنةالحسين ايت الرباط 18484R)مزدوجأزيلل )البلدية

816/09/96إقليم: بني ملل م السمارةإقليم: أزيللمركزية ابراغن 161 16/09/99أقدمية 16 سنةحميد بوكلموس 07337Z)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

216/09/97إقليم: أزيللمدرسة وادي الذهبإقليم: أزيللمركزية آيت ماجدن 161 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد الرحمان ايت باعزا 06848T)مزدوجأزيلل )البلدية

516/09/98إقليم: أزيللمدرسة بئر انزرانإقليم: أزيللمركزية امالو 158 16/09/98إلتحاق بالزوجمارية بوشامة 06852X)مزدوجأزيلل )البلدية

616/09/93إقليم: أزيللمدرسة إزلفنإقليم: أزيللمركزية آيت ام 157 06/09/00أقدمية 16 سنةنعيمة والباز 18484R)مزدوجأزيلل )البلدية

116/09/99إقليم: بني مللمركزية اولد سعيدإقليم: أزيللمركزية احفور 155 16/09/00أقدمية 16 سنةالمولودي الرمادي 07668Jمزدوجأولد سعيد الواد

216/09/98عمالة: مراكشمدرسة ابن المقفعإقليم: أزيللمركزية دار الجاكير 153 04/09/00أقدمية 16 سنةحماد بونصر 21479

W

مزدوججليز )المقاطعة(

516/09/98إقليم: بني مللم علي بن ابي طالبإقليم: أزيللمركزية آيت مالك 153 06/09/00أقدمية 16 سنةكريم جكوري 07353Sمزدوجأولد امبارك

416/09/98عمالة: مراكشمدرسة رابعة العدويةإقليم: أزيللمركزية إيواريضن 153 13/09/01أقدمية 16 سنةنورة بومعيزة 02462A)مزدوججليز )المقاطعة

116/09/93عمالة: سلمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: أزيللمركزية لعوينة 151 06/09/03أقدمية 16 سنةخاليد شيخي 01155E باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/98إقليم: بني مللمركزية كطايةإقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوب 149 06/09/01أقدمية 16 سنةيوسف حفياني 07633

W

مزدوجكطاية

306/09/00عمالة: مراكشمدرسة علي بن ابي طالبإقليم: أزيللمركزية تيديلي 145 04/09/02أقدمية 16 سنةسعيدة الهوزالي 02733V سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

404/09/02عمالة: مكناسزوالطإقليم: أزيللمركزية تكل 137 06/09/03أقدمية 16 سنةمولي ارشيد نبيل 03884

W

مزدوجالدخيسة
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عمالة: الصخيرات  - السعديينإقليم: أزيللمركزية سمدن

تمارة
304/09/02 137 12/09/03أقدمية 16 سنةنجمي يونس 01324N)مزدوجالصخيرات )البلدية

821/09/83إقليم: أزيللمركزية آيت سريإقليم: أزيللمركزية لعوينة 135 05/09/03أقدمية 16 سنةعبد  ا ناجي 07206Gمزدوجتيموليلت

عمالة: الصخيرات  - ابن زيدونإقليم: أزيللمركزية سمدن

تمارة
304/09/02 129 07/09/05أقدمية 12 سنةحكيمة جود 23495M)مزدوجالصخيرات )البلدية

206/09/00عمالة: الميةالخنساءإقليم: أزيللمركزية إمليل 126 05/10/05إلتحاق بالزوجكنزة سلم 01889C)مزدوجالمية )البلدية

106/09/01إقليم: أزيللمدرسة تيموليلت المختلطةإقليم: أزيللمركزية ابراغن 122 07/09/05إلتحاق بالزوجةرضوان الدحاني 07203Dمزدوجتيموليلت

107/09/05إقليم: بني مللمركزية ادوزإقليم: أزيللمركزية تيديلي 111 29/09/09جواد المرابت 07543Yمزدوجفم العنصر

906/09/00إقليم: بني مللم أولد اكناوإقليم: أزيللمركزية دار الجاكير 110 02/09/09إلتحاق بالزوجةعادل شوقي 07351Pمزدوجأولد كناو

906/09/01عمالة: فاسأبي الحسن المرينيإقليم: أزيللمركزية طلحة 107 02/09/09إلتحاق بالزوجايت منصور حسناء 02009H)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

507/09/05إقليم: بني مللم اولد يوسفإقليم: أزيللمركزية إكيس 107 07/09/05إلتحاق بالزوجالزهرة يافع 07372Mمزدوجأولد يوسف

405/09/03إقليم: فجيجموحى أزكاغإقليم: أزيللمركزية آيت كيرت 101 12/09/11زينب اولحسن 10473Hمزدوجبني تادجيت

116/09/87عمالة: مراكشمدرسة أم أيمنإقليم: أزيللمدرسة حي الصناع 100 نعمأقدمية 12 سنةنزهة بندوس 06/09/04 02455T مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/99إقليم: بني مللمركزية تانوغةإقليم: أزيللمركزية آيت تمجوط 99 05/09/07أقدمية 12 سنةعبد الرحمان الضرقاوي 07547Cمزدوجتانوغة

105/09/08إقليم: بني مللمركزية اغرم لعلمإقليم: أزيللمركزية أشكول 93 05/09/08حكيمة زروال 07539Uمزدوجدير القصيبة

701/01/10إقليم: الفقيه بن صالحمركزية النبعاثإقليم: أزيللمركزية تلسنانت 85 01/01/10سعاد الخنوبي 07466Pمزدوجسيدي عيسى بن علي

عمالة: الصخيرات  - سيدي يحيى زعيرإقليم: أزيللمركزية تيزرت

تمارة
101/01/10 85 01/01/10عزيز مقران 01335Aمزدوجسيدي يحيى زعير

804/09/02إقليم: بني مللمركزية اغرم لعلمإقليم: أزيللمركزية آيت تمجوط 77 02/09/16علي بوعلي 07539Uمزدوجدير القصيبة

304/09/02إقليم: الرشيديةاولد الزهراءإقليم: أزيللمركزية آيت اعتاب 77 02/09/10النايلي لوبنى 09512Nمزدوجعرب صباح زيز

901/01/10عمالة: مكناسالبهاليل المركزإقليم: أزيللمركزية تلسنانت 77 05/09/11خالد القيسي 04037Mمزدوجعين كرمة-واد الرمان
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م/م م الخنبوبي مركزية إقليم: أزيللمركزية تاكست

اولد علي

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
1101/01/10 76 01/01/10إلتحاق بالزوجعزيزة شرق 05096Nمزدوجاولد دحو

1007/09/05إقليم: بني مللمركزية فم العنصرإقليم: أزيللمركزية امداحن 75 02/09/16حنان تونسي 07541

W

مزدوجفم العنصر

101/01/10إقليم: بني مللمركزية ادوزإقليم: أزيللمركزية تيديلي 75 02/09/14فوزية المكاوي 07543Yمزدوجفم العنصر

1116/09/88إقليم: القنيطرةحي السلم 2إقليم: أزيللمدرسة إزلفن 73 03/09/13كريمة عسولي 10864H)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

عمالة مقاطعات الدار ابن البيطارإقليم: أزيللمركزية أزود

البيضاء أنفا
108/10/09 73 12/09/11سمية فرجي 01421U)مزدوجأنفا )المقاطعة

مركزية سيدي علي بن 

ابراهيم

507/09/05إقليم: بني مللمركزية اوصفروإقليم: أزيلل 72 06/09/17ابراهيم بنيوسف 07526Eمزدوجدير القصيبة

505/09/07إقليم: الجديدةم/م بوسدرةإقليم: أزيللمركزية السور 69 05/09/11نورة سجام 08543Kمزدوجأولد رحمون

102/09/09إقليم: أزيللمركزية تنانتإقليم: أزيللمركزية تسليت 69 05/09/11إلتحاق بالزوجخديجة لمنع 07067Fمزدوجتنانت

605/09/11إقليم: سطاتمركرية الشميطيينإقليم: أزيللمركزية وازنت 69 05/09/11حميد وتاب 14135Nمزدوجعين الضربان-لحلف

م/م. محمود درويش - إقليم: أزيللمركزية أشكول

المركز

1002/09/10عمالة: وجدة - أنكاد 68 02/09/10إلتحاق بالزوجسميرة بن منصور 22614Eمزدوجايسلي

101/01/10إقليم: مولي يعقوباولد الكريني المركزإقليم: أزيللمركزية تنانت 65 02/09/14 السعيدي عبد الوهاب 02187Bمزدوجلعجاجرة

502/09/10إقليم: بني مللمركزية امهواشإقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 65 03/09/13التاقي نوفيسة 07531Kمزدوجدير القصيبة

301/01/10إقليم: خنيفرةالموإقليم: أزيللمركزية تيفرت نايت حمزة 63 04/09/12شورفي اسماعيل 24471Yمزدوجواو مانة

1004/09/12إقليم: أزيللمركزية تنانتإقليم: أزيللمركزية افران 61 04/09/12بوشعيب لحسن 07067Fمزدوجتنانت

1002/09/10إقليم: الفقيه بن صالحم المركزية أ. عيادإقليم: أزيللمركزية تيديلي 58 03/09/15فاتحة العوني 07349M)مزدوجأولد عياد )البلدية

405/09/11إقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوبإقليم: أزيللمركزية وريد 57 02/09/14حنان المناني 26883Vمزدوجتانوغة

105/09/11إقليم: مولي يعقوباولد الكريني المركزإقليم: أزيللمركزية تنانت 57 02/09/14سميرة شدوى 02187Bمزدوجلعجاجرة

301/01/10إقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوبإقليم: أزيللمركزية لعوينة 56 06/09/17م اعني 26883Vمزدوجتانوغة
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705/09/11إقليم: بني مللمركزية ايت عميرإقليم: أزيللمركزية دار الجاكير 54 04/09/15ا م كروم 07391Hمزدوجفم اودي

401/01/10إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد بورحمونإقليم: أزيللمركزية زمط 53 03/09/13فتيحة بوحافة 07448Vمزدوجأولد بورحمون

705/09/11إقليم: بني مللمركزية ايت ايكوإقليم: أزيللمركزية آيت ام 51 03/09/16زكرياء الصغراوي 07523Bمزدوجدير القصيبة

505/09/11إقليم: بني مللمركزية فم الزاويةإقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 51 03/09/13إلتحاق بالزوجةعبد الحق وحدوشان 07558Pمزدوجتاكزيرت

المدرسة البتدائية المختار إقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال

السوسي

804/09/12إقليم: العيون 51 04/09/12بوهليل م 26042F)مزدوجالمرسى )البلدية

102/09/10إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد اإقليم: أزيللمركزية تبانت 48 02/09/15جميلة امعرير 07584Tمزدوجالخالفية

104/09/12إقليم: بني مللمركزية تبهيتإقليم: أزيللمركزية تيفرت نايت حمزة 47 02/09/16الوزري   سومية 07564

W

مزدوجأيت أم البخث

عمالة: الصخيرات  - الرويضاتإقليم: أزيللمركزية تيغانمين

تمارة
402/09/14 45 02/09/14بن جوهراء  يوسف 01365Hمزدوجسيدي يحيى زعير

702/09/14إقليم: بني مللمركزية ادوزإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 45 02/09/14فاطمة الزهراء الحوفتي 07543Yمزدوجفم العنصر

203/09/13إقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوبإقليم: أزيللمركزية آيت مالك 43 02/09/16الفللي أحمد 26883Vمزدوجتانوغة

403/09/13إقليم: الخميساتالريبعةإقليم: أزيللمركزية سمدن 43 02/09/16المفضل  البراهيمي 11515Rمزدوجآيت علي او لحسن

405/09/11إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد بوخدوإقليم: أزيللمركزية اسمسيل 41 02/09/16إلتحاق بالزوجةعاقلي عبد الصماد 07581Pمزدوجكريفات

603/09/13إقليم: الفقيه بن صالحلخللطةإقليم: أزيللمركزية تاونزة 40 04/09/17عبد الغني أيور 07458Fمزدوجأولد ناصر

316/09/99إقليم: بني مللمركزية تفطيويتإقليم: أزيللمركزية تساوت 39 03/09/18يوسف عيرو 07534Nمزدوجدير القصيبة

مجموعة مدارس سيدي عبد إقليم: أزيللمركزية اسكاجن

العزيز

302/09/14عمالة: سل 39 02/09/16كعمر  رشيد 01224Eمزدوجالسهول

102/09/14إقليم: أزيللمركزية أشكولإقليم: أزيللمركزية أزود 39 02/09/16والزاويت م 06888Lمزدوجأيت ام

603/09/13إقليم: خنيفرةبومزضاونإقليم: أزيللمركزية احفور 38 03/09/15إلتحاق بالزوجةجواد بن حليمة 11774Xمزدوجموحى أوحمو الزياني

702/09/15إقليم: سطاتمركزية لحلفإقليم: أزيللمركزية وازنت 38 02/09/15خديجة الدمعاني 14131Jمزدوجعين الضربان-لحلف
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102/09/15إقليم: خريبكةم/م بوعلىإقليم: أزيللمركزية توفغين 38 02/09/15حليمة العماري 19269Uمزدوجبني زرنتل

702/09/15إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلولإقليم: أزيللمركزية زمط 38 02/09/15عزيز الحمزاوي 07452Zمزدوجأولد ناصر

402/09/15إقليم: خنيفرةسغنانةإقليم: أزيللمركزية زاوية احنصال 38 02/09/15رزقي سعيدة 11771Uمزدوجموحى أوحمو الزياني

604/09/12إقليم: قلعة  السراغنةاكتاوة المركزيةإقليم: أزيللمركزية آيت علي 37 02/09/16إلتحاق بالزوجاذهيبة نعيمة 08964Tمزدوجأولد زراد

302/09/14إقليم: خريبكةم/م تاشرافتإقليم: أزيللمركزية ارفالة 36 06/09/17انفاوي غيثة 12068Sمزدوجتشرافت

904/09/12إقليم: الحاجبعقبة ابن نافعإقليم: أزيللمركزية إمي نفري 35 06/09/17إلتحاق بالزوجةمراد حموجان 21196Nمزدوجأيت بوبيدمان

904/09/12إقليم: بني مللمركزية اولد سعيدإقليم: أزيللمركزية اخرخوضن 35 06/09/17إلتحاق بالزوجلبنى أجنا 07668Jمزدوجأولد سعيد الواد

705/09/08إقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالدروةإقليم: أزيللمدرسة فم الجمعة 34 02/09/16إلتحاق بالزوجسهام  ود يع 07470Uمزدوجسيدي عيسى بن علي

504/09/12عمالة: طنجة - أصيلالشريف م امزيانإقليم: أزيللمركزية طلحة 34 06/09/17اعراب مريم 15176V الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

201/01/12إقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوبإقليم: أزيللمركزية آيت مالك 32 05/09/17والعربي  عائشة 26883Vمزدوجتانوغة

202/09/15إقليم: النواصرم. لحفايةإقليم: أزيللمركزية احفور 32 06/09/17مصطفى سفير 18181L)مزدوجبوسكورة )البلدية

102/09/16عمالة: طنجة - أصيلعبد ا بن الصديقإقليم: أزيللمركزية تبانت 31 02/09/16ظريفة بلكان 15296A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

302/09/16إقليم: تاوريرتاجفيراتإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 31 02/09/16زهير بنعلي 04572Uمزدوجمستكمر

201/01/17إقليم: آسفيم/م الهمامدةإقليم: أزيللمركزية خلد 31 01/01/17بيلل فاطمة الزهراء 13978Tمزدوجالغيات

502/09/16إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد افرجإقليم: أزيللمركزية برنات 31 01/01/17بولمعاط كوثر 07457Eمزدوجأولد ناصر

602/09/16إقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبرإقليم: أزيللمركزية افران 31 02/09/16حفيظة الوالي 07361Aمزدوجدار ولد زيدوح

عمالة: الصخيرات  - عين الروزإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن

تمارة
201/01/17 31 01/01/17بوشتى الصفاوي 01347Nمزدوجصباح

602/09/16إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسىإقليم: أزيللمركزية المسا 31 02/09/16رشيدة إسيفي 07607Tمزدوجبني شكدال
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501/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهبإقليم: أزيللمركزية سكاط 31 01/01/17بوشرة جواري 07629Sمزدوجبني وكيل

301/01/17إقليم: تاوناتم/م  الرتبةإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 31 02/01/17سوكينة خدرون 15573Bمزدوجالرتبة

501/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهبإقليم: أزيللمركزية أنلتف 31 01/01/17م ماهري 07629Sمزدوجبني وكيل

701/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد افرجإقليم: أزيللمركزية خلد 31 01/01/17سمية مصلح 07457Eمزدوجأولد ناصر

1001/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغاريرإقليم: أزيللمركزية خلد 31 01/01/17سومية والحاج 07409Cمزدوجدار ولد زيدوح

301/01/17إقليم: أزيللمركزية آيت كيرتإقليم: أزيللمركزية سكاط 31 02/01/17جمال ترشيش 07234Mمزدوجأيت واوردا

401/01/17إقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوبإقليم: أزيللمركزية تاكلفت 31 01/01/17 زكريا فاطمة 26883Vمزدوجتانوغة

123/01/17إقليم: بني مللمركزية تازيزاوتإقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 31 23/01/17بيناوي سمير 07487Mمزدوجاغبالة

المدرسة الجماعاتية زاوية 

أحنصال

202/09/15إقليم: خنيفرةسغنانةإقليم: أزيلل 30 06/09/17وليد  ابن الزين 11771Uمزدوجموحى أوحمو الزياني

302/09/15إقليم: بني مللمركزية ايت عليإقليم: أزيللمركزية المسا 28 02/09/15إلتحاق بالزوجبوشرى دوهو 07641Eمزدوجكطاية

202/09/15إقليم: برشيدمركزية السوالمإقليم: أزيللمركزية آيت مكون 28 02/09/15يونس الناصيح 14375Z سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

مزدوج

802/09/15إقليم: أزيللمدرسة فم الجمعةإقليم: أزيللمركزية اباشكو 28 02/09/15إلتحاق بالزوجنورة الكوتي 06860Fمزدوجفم الجمعة

502/09/15إقليم: جرادةم/م البيدقإقليم: أزيللمركزية خلد 28 02/09/15إلتحاق بالزوجمهرو رجاء 04723Hمزدوجكنفودة

323/01/17إقليم: خنيفرةالمام مالكإقليم: أزيللمركزية آيت ام 28 06/09/17عبد ا خيضر 11783Gمزدوجأحد بوحسوسن

923/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغاريرإقليم: أزيللمركزية اماسين 28 02/09/17صلح الدين المكاوي 07409Cمزدوجدار ولد زيدوح

323/01/17إقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبرإقليم: أزيللمركزية آيت واستر 28 06/09/17فضيل الهرام 07361Aمزدوجدار ولد زيدوح

1023/01/17إقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبرإقليم: أزيللمركزية اماسين 28 02/09/17سميرة الساهل 07361Aمزدوجدار ولد زيدوح

1107/09/17إقليم: بني مللمركزية تازيزاوتإقليم: أزيللمركزية تاونزة 28 07/09/17سعيد بوزا 07487Mمزدوجاغبالة
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101/01/10إقليم: الفقيه بن صالحم النارةإقليم: أزيللمدرسة الطلس 26 نعمخديجة بدري 06/09/17 07321G سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

802/09/14إقليم: أزيللمركزية لعوينةإقليم: أزيللمركزية تكل 26 06/09/17إلتحاق بالزوجسراب  سلمى 07004Mمزدوجبني عياط

802/09/16إقليم: أزيللمركزية افرانإقليم: أزيللمركزية آيت ام 25 03/09/18مجدولين الصقلي 06906Fمزدوجتبانت

1118/01/17إقليم: بني مللمركزية تازيزاوتإقليم: أزيللمركزية اباشكو 25 04/09/18عبد العلي الوحداني 07487Mمزدوجاغبالة

423/01/17إقليم: بني مللمركزية ناوورإقليم: أزيللمركزية تبانت 25 04/09/18عبد الهادي ايتبلل 07517Vمزدوجناوور

مدرسة سيدي م بن عبد 

ا

423/01/17إقليم: بني مللمركزية تبهيتإقليم: أزيلل 24 06/09/17موسى جهدوي 07564

W

مزدوجأيت أم البخث

506/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت واسترإقليم: أزيللمركزية تسقي 24 08/09/17عمر عامر 06992Z مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

408/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت حلوانإقليم: أزيللمركزية تباروشت 24 08/09/17علي الطاهري 07218Vمزدوجبين الويدان

306/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت ايدير نوامساإقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطس 24 08/09/17والعيد الصابري 06996D مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

608/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت اعزمإقليم: أزيللمركزية آيت مازيغ 24 08/09/17العيد سعيدي 06982Nمزدوجتاونزا

106/09/17إقليم: أزيللمركزية دار الجاكيرإقليم: أزيللمركزية إكيس 24 06/09/17عمر اكلي 07176Zمزدوجتدلي فطواكة

808/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراءإقليم: أزيللمركزية مسكاون 24 08/09/17ثورية شامل 07432Cمزدوجأحد بوموسى

306/09/17إقليم: أزيللمركزية تاونزةإقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطس 24 08/09/17م ايت سعيد 06969Zمزدوجتاونزا

606/09/17إقليم: أزيللمركزية احفورإقليم: أزيللمركزية خلد 24 08/09/17ايت بوشوي عبدا 07185Jمزدوجسيدي يعقوب

908/09/17إقليم: بني مللمركزية تبهيتإقليم: أزيللمركزية ترست 24 08/09/17عصام خديجة 07564

W

مزدوجأيت أم البخث

406/09/17إقليم: بني مللمركزية تبهيتإقليم: أزيللمركزية ابراغن 24 06/09/17فطومة ابو نصر 07564

W

مزدوجأيت أم البخث

208/09/17إقليم: بني مللمركزية تارداإقليم: أزيللمركزية آيت ماجدن 24 08/09/17حسناء اعزة 07569Bمزدوجأيت أم البخث

908/09/17إقليم: بني مللمركزية تارداإقليم: أزيللمركزية ترست 24 08/09/17إكرام رائف 07569Bمزدوجأيت أم البخث
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908/09/17إقليم: بني مللمركزية ناوورإقليم: أزيللمركزية آيت ماجدن 24 08/09/17اوكويس سكينة 07517Vمزدوجناوور

708/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهبإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 24 08/09/17الطوخي م رضى 07629Sمزدوجبني وكيل

106/09/17إقليم: أزيللمركزية تيفرت نايت حمزةإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 24 06/09/17عبد الرزاق أعوري 07238Sمزدوجتيفرت نايت حمزة

707/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد ارميشإقليم: أزيللمركزية تغبول 24 07/09/17فاطنة الراجي 07426

W

مزدوجأحد بوموسى

908/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت حلوانإقليم: أزيللمركزية آيت مازيغ 24 08/09/17زموري سليمان 07218Vمزدوجبين الويدان

408/09/17إقليم: خنيفرةاعباسينإقليم: أزيللمركزية دار الجاكير 24 08/09/17سعاد الطيبي 11721Pمزدوجاكلموس

208/09/17إقليم: خنيفرةتاتشاإقليم: أزيللمركزية امالو 24 08/09/17طانك الصالحة 19323Cمزدوجلهري

206/09/17إقليم: خنيفرةتاتشاإقليم: أزيللمركزية بوعنتر 24 08/09/17عائشة الوحيدي 19323Cمزدوجلهري

106/09/17إقليم: خنيفرةتاسكارتإقليم: أزيللمركزية تسقي 24 08/09/17عبد الله أكناناش 11766Nمزدوجلهري

208/09/17إقليم: خنيفرةتاتشاإقليم: أزيللمركزية بوعنتر 24 08/09/17فاطمة فراحي 19323Cمزدوجلهري

908/09/17إقليم: أزيللمركزية اماسينإقليم: أزيللمركزية تابية 24 08/09/17سميرة الدحاني 07030Rمزدوجارفالة

806/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغاريرإقليم: أزيللمركزية ابراغن 24 06/09/17بشرى بومهدي 07409Cمزدوجدار ولد زيدوح

207/09/17إقليم: خريبكةم/م سوق التنينإقليم: أزيللمركزية آيت ايدير نوامسا 24 07/09/17م القانتي 12179Mمزدوجأولد بوغادي

708/09/17إقليم: خريبكةم/م شرقاوةإقليم: أزيللمركزية تابية 24 08/09/17دقيق فاطنة 12131Kمزدوجالفقراء

206/09/17إقليم: خريبكةم/م البراشوةإقليم: أزيللمركزية تسقي 24 08/09/17حنان شنان 12072

W

مزدوجتشرافت

308/09/17إقليم: خريبكةم/م الشكرانإقليم: أزيللمركزية تسليت 24 08/09/17انياكي كوثر 12061Jمزدوجشكران

208/09/17إقليم: خريبكةم/م تاشرافتإقليم: أزيللمركزية تسليت 24 08/09/17نحيلة زبيدة 12068Sمزدوجتشرافت

308/09/17إقليم: خنيفرةسيدي المخفيإقليم: أزيللمركزية تغبول 24 08/09/17حسناء بلحسن 19924Fمزدوجأيت اسحاق
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208/09/17إقليم: خنيفرةتاتشاإقليم: أزيللمركزية زمط 24 08/09/17أعبي الباشير 19323Cمزدوجلهري

108/09/17إقليم: خنيفرةالزلقةإقليم: أزيللمركزية بوعنتر 24 08/09/17كريمة الفقه 11626Lمزدوجمولي بوعزة

306/09/17إقليم: خنيفرةتاسكارتإقليم: أزيللمركزية إمي نفري 24 06/09/17الدغمي جواد 11766Nمزدوجلهري

307/09/17إقليم: خنيفرةبواللفتإقليم: أزيللمركزية سمدن 24 07/09/17شرفي للة السعدية 11648Kمزدوجالقباب

608/09/17إقليم: خنيفرةايت قسوإقليم: أزيللمركزية تغبالوت نعثمان 24 08/09/17عائشة لعيادي 11709Bمزدوجاكلموس

208/09/17إقليم: خنيفرةتيقليتإقليم: أزيللمركزية تيديلي 24 08/09/17فاطمة رشيدي 11811Mمزدوجأم الربيع

206/09/17إقليم: خنيفرةتيفراتينإقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطس 24 08/09/17نزهة تولي 11659Xمزدوجتيغسالين

308/09/17إقليم: خنيفرةسيدي المخفيإقليم: أزيللمركزية زمط 24 08/09/17يطو معروفي 19924Fمزدوجأيت اسحاق

506/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت كيرتإقليم: أزيللمركزية اسمسيل 24 06/09/17ابراهيم ناجيم 07234Mمزدوجأيت واوردا

108/09/17إقليم: بني مللمركزية ملويةإقليم: أزيللمركزية تغبول 24 08/09/17عزيزة بوخالف 07492Tمزدوجاغبالة

107/09/17إقليم: بني مللمركزية تبهيتإقليم: أزيللمركزية افطوشن 24 07/09/17زهور وبايدو 07564

W

مزدوجأيت أم البخث

406/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمانإقليم: أزيللمركزية اسمسيل 24 06/09/17وداد بوشمة 07412Fمزدوجدار ولد زيدوح

م/م اولد فنان الغربية إقليم: أزيللمركزية دار الجاكير

الجماعاتية

908/09/17إقليم: خريبكة 24 08/09/17كريم الدين حسناء 26610Yمزدوجأولد فنان

107/09/17إقليم: أزيللمركزية أزودإقليم: أزيللمركزية تاونزة 24 07/09/17عزالدين جبار 07063Bمزدوجأيت تكل

808/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغاريرإقليم: أزيللمركزية مسكاون 24 08/09/17الحاجة الغلبي 07409Cمزدوجدار ولد زيدوح

806/09/17إقليم: أزيللمدرسة فم الجمعةإقليم: أزيللمركزية آيت امراس 24 08/09/17نجاة البوعناني 06860Fمزدوجفم الجمعة

108/09/17إقليم: أزيللمركزية تيلوكيتإقليم: أزيللمركزية أزود 24 08/09/17العيدي السعيد 07265

W

مزدوجتيلوكيت

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطونيإقليم: أزيللالمدرسة المركزية دمنات

الحسني
204/09/12 22 06/09/17مريم زيان 18165U الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج
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502/09/15عمالة: طنجة - أصيلالنماءإقليم: أزيللمدرسة الطلس 22 06/09/17صباح عصمة 26573H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

602/09/15إقليم: الفقيه بن صالحم الـنـكــــارإقليم: أزيللمركزية اغبالو 22 06/09/17إلتحاق بالزوجةهشام صابر 07366Fمزدوجسيدي عيسى بن علي

104/09/12إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الكرازةإقليم: أزيللمركزية تكانت 21 نعمإلتحاق بالزوجلمياء سربي 04/09/18 07435Fمزدوجسيدي  حمادي

301/01/17إقليم: خنيفرةتيفراتينإقليم: أزيللمركزية تيلوكيت 21 01/01/17م  اكرافي 11659Xمزدوجتيغسالين

1001/01/17إقليم: مولي يعقوباولد يشو المركزإقليم: أزيللمركزية تيرارين 21 01/01/17أنس عمار 02224Sمزدوجالوادين

801/01/17إقليم: أزيللمركزية تنانتإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 21 01/01/17بلعياشي  طارق 07067Fمزدوجتنانت

101/01/17إقليم: قلعة  السراغنةالفرائطة المركزيةإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 21 01/01/17إلتحاق بالزوجالحميدي نزهة 08808Yمزدوجفرايطة

201/01/17إقليم: الجديدةم/م الشروقةإقليم: أزيللمركزية إكيس 21 01/01/17يونس الحوص 08264Gمزدوجأولد عيسى

801/01/17إقليم: مولي يعقوبالفشاتلة المركزإقليم: أزيللمركزية اسوال 21 01/01/17أحمد اليوسفي 02219Lمزدوجالوادين

801/01/17إقليم: بني مللمركزية فم العنصرإقليم: أزيللمركزية سكاط 21 02/01/17إلتحاق بالزوجلمياء المفضل 07541

W

مزدوجفم العنصر

601/01/17إقليم: الرحامنةاولد صالح  المركزيةإقليم: أزيللمركزية خلد 21 01/01/17العرش عبد اللطيف 09089Dمزدوجالجبيلت

1002/09/16إقليم: الحسيمةبني اشبونإقليم: أزيللمركزية المسا 21 02/09/16سليم اليوسفي 06535Cمزدوجبني جميل مكسولين

102/09/16إقليم: سيدي قاسمابن جنيإقليم: أزيللمركزية اكرضان 21 02/09/16م رضا الناصري 14814Bمزدوجتوغيلت

201/01/17إقليم: الجديدةم/م الشروقةإقليم: أزيللمركزية إكيس 21 01/01/17عدنان خرفي 08264Gمزدوجأولد عيسى

1001/01/17إقليم: الرحامنةاولد الزعرية المركزيةإقليم: أزيللمركزية ازلك 21 01/01/17اسامة لمحيزم 09172Uمزدوجرأس عين الرحامنة

مدرسة سيدي حجاج إقليم: أزيللمركزية وازنت

المركزية

801/01/17إقليم: سطات 21 01/01/17ايمان لوليد 14049V)مزدوجاولد امراح )البلدية

م.م الشهيد الحسين بن إقليم: أزيللمركزية تسكنت

علي-سيدي بلقاسم

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
101/01/17 21 01/01/17وعزيزي اسماعيل 04975Gمزدوجامسوان

202/09/16إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغاريرإقليم: أزيللمركزية اكرضان 21 02/09/16فاروق  اعتيق 07409Cمزدوجدار ولد زيدوح
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301/01/17إقليم: صفروم/م أنوال-المركزإقليم: أزيللمركزية أنلتف 21 01/01/17أمين سعيدي 02286Jمزدوجتافجيغت

723/01/17إقليم: خريبكةم/م بوعلىإقليم: أزيللمركزية آيت ايدير نوامسا 21 23/01/17أمين م 19269Uمزدوجبني زرنتل

318/01/17إقليم: خنيفرةامصورإقليم: أزيللمركزية تنانت 21 06/03/17باها إيدير 11836Pمزدوجالحمام

123/01/17إقليم: خريبكةم/م الشكرانإقليم: أزيللمركزية تامدة 21 23/01/17م عطيفي 12061Jمزدوجشكران

1023/01/17إقليم: بني مللمركزية تارداإقليم: أزيللمركزية ابراغن 21 23/01/17سكو أضرضور 07569Bمزدوجأيت أم البخث

123/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغاريرإقليم: أزيللمركزية أموكز 21 23/01/17ادريس بوشوكة 07409Cمزدوجدار ولد زيدوح

623/01/17إقليم: خريبكةم/م السبتإقليم: أزيللمركزية احفور 21 23/01/17فيصل لمدرساوي 12205Rمزدوجلمعادنة

723/01/17إقليم: بني مللمركزية ناوورإقليم: أزيللمركزية بوعنتر 21 23/01/17رشيد بنحسو 07517Vمزدوجناوور

1123/01/17إقليم: خريبكةم/م دار الشهرإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 21 23/01/17رشيد ناوي 12084Jمزدوجبني بتاو

1123/01/17إقليم: بني مللمركزية ملويةإقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوب 21 06/03/17السعيد باشا 07492Tمزدوجاغبالة

623/01/17إقليم: خريبكةم/م السبتإقليم: أزيللمركزية زالكن 21 23/01/17يوسف منصف 12205Rمزدوجلمعادنة

108/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمانإقليم: أزيللمركزية ارفالة 21 04/09/18دحمان عبد المجيد 07412Fمزدوجدار ولد زيدوح

108/09/17إقليم: أزيللمركزية تيفرت نايت حمزةإقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 21 04/09/18حكيمة سعدي 07238Sمزدوجتيفرت نايت حمزة

308/09/17إقليم: أزيللمركزية اماسينإقليم: أزيللمركزية اسمسيل 21 04/09/18عبدالرزاق الفيض 07030Rمزدوجارفالة

808/09/17إقليم: أزيللمركزية افرانإقليم: أزيللمركزية تغزى 21 04/09/18م أحنصال 06906Fمزدوجتبانت

308/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت امإقليم: أزيللمركزية سكاط 21 04/09/18مصطفى ايت سيدي علي 06871Tمزدوجأيت ام

608/09/17إقليم: خنيفرةاهبارنإقليم: أزيللمركزية ارفالة 21 04/09/18المصطفى الفزازي 11701Tمزدوجاكلموس

606/09/17إقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسىإقليم: أزيللمركزية اغبالو 21 04/09/18سعادة مولودة 07363Cمزدوجأحد بوموسى
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108/09/17إقليم: خنيفرةابرقيإقليم: أزيللمركزية إسكسي 21 04/09/18عبد الحق بوري 11740Kمزدوجسيدي لمين

108/09/17إقليم: خنيفرةابضغيغإقليم: أزيللمركزية آيت واستر 21 04/09/18عبد الرحيم النافعي 11662Aمزدوجتيغسالين

106/09/17إقليم: خنيفرةابضغيغإقليم: أزيللمركزية تنانت 21 04/09/18عدو اكرام 11662Aمزدوجتيغسالين

206/09/17إقليم: أزيللمركزية أزودإقليم: أزيللمركزية برنات 21 04/09/18أيتعل عزيز 07063Bمزدوجأيت تكل

المدرسة البتدائية الحسن إقليم: أزيللمدرسة ميمونة

الثاني

106/09/01إقليم: بوجدور 20 02/09/16إلتحاق بالزوجمريم الشرقاوي 06478R)مزدوجبوجدور )البلدية

123/01/17إقليم: خنيفرةتاركةإقليم: أزيللمركزية واولى 20 23/01/17بوطالب عبد الواحد 11683Yمزدوجكروشن

208/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت واكنإقليم: أزيللمركزية ترست 20 08/09/17إلتحاق بالزوجةم شكري 07019Dمزدوجبزو

1002/09/15إقليم: الرحامنةالمرابطين المركزيةإقليم: أزيللمركزية ارفالة 19 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم الناصيري 09265Vمزدوجأولد حسون حمري

1023/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمانإقليم: أزيللمركزية آيت اعتاب 18 06/09/17حمزة الصادق 07412Fمزدوجدار ولد زيدوح

1023/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافيةإقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوب 18 06/09/17معاد ايت لحسن 07421Rمزدوجأحد بوموسى

218/01/17إقليم: خنيفرةسيدي المخفيإقليم: أزيللمركزية آيت كيرت 18 06/09/17سفيان منصوري 19924Fمزدوجأيت اسحاق

423/01/17إقليم: الفقيه بن صالحم الندلسإقليم: أزيللمركزية اماسين 18 04/09/17إلتحاق بالزوجةرضوان كمروني 07324K سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

823/01/17إقليم: بني مللمركزية بوتفردةإقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 18 06/09/17حميد ويزة 07507Jمزدوجبوتفردة

323/01/17إقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسىإقليم: أزيللمركزية آيت واستر 18 06/09/17مراد جط 07363Cمزدوجأحد بوموسى

823/01/17إقليم: الفقيه بن صالحأولد النيفاويإقليم: أزيللمركزية آيت واستر 18 06/09/17يونس زعيمي 07415Jمزدوجدار ولد زيدوح

323/01/17إقليم: خنيفرةايت قسوإقليم: أزيللمركزية اغبالو 18 06/09/17اوباسلم سعيد 11709Bمزدوجاكلموس

123/01/17إقليم: خنيفرةقصر عزيزةإقليم: أزيللمركزية آيت واستر 18 06/09/17زولي  يونس 11819

W

مزدوجأم الربيع

723/01/17إقليم: الفقيه بن صالحأولد النيفاويإقليم: أزيللمركزية آيت واستر 18 06/09/17صــالــح الــعــمــري 07415Jمزدوجدار ولد زيدوح
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1123/01/17إقليم: خريبكةم/م الدشرإقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوب 18 06/09/17إلتحاق بالزوجلبنى التركاوي 12057Eمزدوجالرواشد

923/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمانإقليم: أزيللمركزية آيت واكن 18 06/09/17صلح الدين بتيتي 07412Fمزدوجدار ولد زيدوح

323/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهبإقليم: أزيللمركزية آيت اعزم 18 06/09/17يونس وراشي 07629Sمزدوجبني وكيل

123/01/17إقليم: خريبكةم/م سوق التنينإقليم: أزيللمركزية تمريغت 18 06/09/17هشام الحموتي 12179Mمزدوجأولد بوغادي

723/01/17إقليم: خريبكةم/م اولد فنان الشرقيةإقليم: أزيللمركزية بوعنتر 18 06/09/17عزيز راملي 12219Fمزدوجأولد فنان

523/01/17إقليم: خريبكةم/م دشر البراكسةإقليم: أزيللمركزية امداحن 18 06/09/17م لغليمي 12227Pمزدوجلبراكسة

323/01/17إقليم: بني مللمركزية تفطيويتإقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 18 06/09/17إلتحاق بالزوجةلعروسي رشيد 07534Nمزدوجدير القصيبة

605/09/11إقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهبإقليم: أزيللمركزية آيت ايدير نوامسا 17 04/09/18حسن احدوس 07629Sمزدوجبني وكيل

601/01/17إقليم: خنيفرةوادي الدهبإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 17 04/09/18وئام بوعلم 11625Kمزدوجمولي بوعزة

123/01/17إقليم: خريبكةم/م ايت عمارإقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 17 06/09/17جواد رديف 12165Xمزدوجأيت عمار

518/01/17إقليم: بني مللمركزية تبهيتإقليم: أزيللمركزية تنانت 17 06/09/17مهدي معضيض 07564

W

مزدوجأيت أم البخث

707/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت يحيىإقليم: أزيللمركزية آيت اعزم 17 08/09/17إلتحاق بالزوجةم العسولي 07007Rمزدوجبني عياط

207/09/17إقليم: بني مللمركزية ايت حبيبيإقليم: أزيللمركزية آيت اعزم 17 08/09/17إلتحاق بالزوجةحميد الوردي 07562Uمزدوجتاكزيرت

608/09/17إقليم: أزيللمركزية طلحةإقليم: أزيللمركزية واولى 17 08/09/17إلتحاق بالزوجةحسن ملكين 06934Lمزدوجتامدا نومرسيد

204/09/18إقليم: بني مللمركزية تارداإقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 17 04/09/18سناء وعيسى 07569Bمزدوجأيت أم البخث

1004/09/18إقليم: أزيللمركزية واولىإقليم: أزيللمركزية سكاط 17 05/09/18جمال تبوشة 07089Eمزدوجواولى

804/09/18إقليم: بني مللمركزية تازيزاوتإقليم: أزيللمركزية تبانت 17 04/09/18الحداوي راشد 07487Mمزدوجاغبالة

1104/09/18إقليم: بني مللالشركتإقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 17 04/09/18خولة بوقنيطير 07508Kمزدوجبوتفردة

376



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

بني ملل - خنيفرة05

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

404/09/18إقليم: أزيللمركزية إمي نفريإقليم: أزيللمركزية ازلك 17 04/09/18عبدالحفيظ حيدار 07128Xمزدوجتفني

704/09/18إقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسىإقليم: أزيللمركزية أنلتف 17 04/09/18امين طبال 07363Cمزدوجأحد بوموسى

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تاكلفتإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 17 04/09/18عبد الغني ديدا 07246Aمزدوجتاكلفت

704/09/18إقليم: أزيللمركزية بوعنترإقليم: أزيللمركزية اكرضان 17 04/09/18فاطمة الزهراء بويزركن 07093Jمزدوجواولى

104/09/18إقليم: أزيللمركزية بوعنترإقليم: أزيللمركزية تلغمت 17 04/09/18م بوحز 07093Jمزدوجواولى

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تاونزةإقليم: أزيللمركزية زمط 17 04/09/18جنان عبد المجيد 06969Zمزدوجتاونزا

204/09/18إقليم: أزيللمركزية مسكاونإقليم: أزيللمركزية تلغمت 17 04/09/18بوتجنوت عبد السلم 07041Cمزدوجبني حسن

604/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافيةإقليم: أزيللمركزية تبانت 17 04/09/18نجوى حسناوي 07421Rمزدوجأحد بوموسى

104/09/18إقليم: خريبكةم/م حمرينإقليم: أزيللمركزية وازنت 17 04/09/18الكطابي م 12062Kمزدوجشكران

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تيلوكيتإقليم: أزيللمركزية إمي نوارك 17 04/09/18سعاد وسعدان 07265

W

مزدوجتيلوكيت

604/09/18إقليم: أزيللمركزية المساإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 17 04/09/18كوثر لغلم 07131Aمزدوجتفني

504/09/18إقليم: أزيللمركزية ارفالةإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 17 04/09/18يوسف لعويدي 07026Lمزدوجارفالة

1104/09/18إقليم: بني مللمركزية ملويةإقليم: أزيللمركزية سرمت 17 04/09/18سومية بورزيكي 07492Tمزدوجاغبالة

204/09/18إقليم: بني مللمركزية تبهيتإقليم: أزيللمركزية إمي نوارك 17 04/09/18عبد ا بويربيتان 07564

W

مزدوجأيت أم البخث

1104/09/18إقليم: بني مللالشركتإقليم: أزيللمركزية تغبالوت نعثمان 17 04/09/18زينب الهبطي 07508Kمزدوجبوتفردة

304/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت ماجدنإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 17 04/09/18خالد تحزام 07098Pمزدوجأيت ماجدن

1104/09/18إقليم: بني مللمركزية ملويةإقليم: أزيللمركزية اباشكو 17 04/09/18حسناء بيضيض 07492Tمزدوجاغبالة

204/09/18إقليم: بني مللمركزية تارداإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 17 04/09/18حفيظة خويا 07569Bمزدوجأيت أم البخث
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204/09/18إقليم: خريبكةم/م دار الشهرإقليم: أزيللمركزية تيلوكيت 17 04/09/18فاطمة الزهراء نوكة 12084Jمزدوجبني بتاو

204/09/18إقليم: أزيللمركزية برناتإقليم: أزيللمركزية تغزى 17 04/09/18كمال التاقي 06880Cمزدوجأيت ام

1104/09/18إقليم: بني مللمركزية ملويةإقليم: أزيللمركزية تيلوكيت 17 04/09/18حنان الشبلي 07492Tمزدوجاغبالة

104/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغاريرإقليم: أزيللمركزية ازلك 17 04/09/18عبدالغاني الخلفاوي 07409Cمزدوجدار ولد زيدوح

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تيلوكيتإقليم: أزيللمركزية إمي نوارك 17 04/09/18هشام وسعدان 07265

W

مزدوجتيلوكيت

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تيلوكيتإقليم: أزيللمركزية إمي نوارك 17 04/09/18م بهوش 07265

W

مزدوجتيلوكيت

304/09/18إقليم: أزيللمركزية تيديليإقليم: أزيللمركزية المسا 17 04/09/18عبد المجيد بادو 07180Dمزدوجتدلي فطواكة

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تسليتإقليم: أزيللمركزية وازنت 17 04/09/18الزين تريا 07053Rمزدوجتابية

1004/09/18إقليم: أزيللمركزية تنانتإقليم: أزيللمركزية افران 17 04/09/18حياة برباش 07067Fمزدوجتنانت

1104/09/18إقليم: بني مللالشركتإقليم: أزيللمركزية زمط 17 04/09/18نورة بورحيم 07508Kمزدوجبوتفردة

1004/09/18إقليم: بني مللمركزية تيزي نسليإقليم: أزيللمركزية المسا 17 04/09/18إلهام منتصر 07498Zمزدوجتيزي نيسلي

804/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت امإقليم: أزيللمركزية زمط 17 04/09/18م ايت خوي علي 06871Tمزدوجأيت ام

804/09/18إقليم: أزيللمركزية بوعنترإقليم: أزيللمركزية وازنت 17 04/09/18الشتيوي  أحمد 07093Jمزدوجواولى

304/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت منصورإقليم: أزيللمركزية المسا 17 04/09/18سعاد أسيف 07194Uمزدوجسيدي يعقوب

604/09/18إقليم: أزيللمركزية تزكيإقليم: أزيللمركزية وازنت 17 04/09/18الداودي مولي الحسين 07125Uمزدوجتفني

1104/09/18إقليم: بني مللمركزية ملويةإقليم: أزيللمركزية إمي نوارك 17 04/09/18الميموني بلكاسم 07492Tمزدوجاغبالة

1004/09/18إقليم: بني مللمركزية تارداإقليم: أزيللمركزية سرمت 17 04/09/18إكرام ليمان 07569Bمزدوجأيت أم البخث

104/09/18إقليم: أزيللمركزية وريدإقليم: أزيللمركزية وازنت 17 04/09/18البزطام خالد 07102Uمزدوجأيت ماجدن
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604/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت اعزمإقليم: أزيللمركزية تغدوين 17 04/09/18يوسف بوسلهام 06982Nمزدوجتاونزا

604/09/18إقليم: أزيللمركزية افطوشنإقليم: أزيللمركزية تغدوين 17 04/09/18مريم أشبار 07106Yمزدوجأيت ماجدن

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تاكلفتإقليم: أزيللمركزية تيزرت 17 04/09/18يومني الذهبي 07246Aمزدوجتاكلفت

304/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت واسترإقليم: أزيللمركزية سكاط 17 05/09/18رضوان بيار 06992Z مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

مدرسة سيدي م بن عبد إقليم: أزيللمركزية تلغمت

ا

104/09/18إقليم: أزيلل 17 04/09/18حافظ الناصري 06859Eمزدوجفم الجمعة

704/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت حلوانإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 17 04/09/18اوشريف العيد 07218Vمزدوجبين الويدان

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تنانتإقليم: أزيللمركزية سكاط 17 04/09/18بوشرى مرزوق 07067Fمزدوجتنانت

304/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت مالكإقليم: أزيللمركزية سكاط 17 04/09/18م السالمي 07037Yمزدوجفم الجمعة

604/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت مالكإقليم: أزيللمركزية سكاط 17 04/09/18بشرى كيرة 07037Yمزدوجفم الجمعة

604/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت عليإقليم: أزيللمركزية ازلك 17 04/09/18جمال اغلوس 07124Tمزدوجتفني

604/09/18إقليم: أزيللمركزية تغدوينإقليم: أزيللمركزية خلد 17 04/09/18عزيزكروم 07118Lمزدوجسيدي بوخالف

304/09/18إقليم: أزيللمركزية افطوشنإقليم: أزيللمركزية ازلك 17 04/09/18سعيد كيروان 07106Yمزدوجأيت ماجدن

104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت مالكإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 17 04/09/18بوديك رشيدة 07037Yمزدوجفم الجمعة

704/09/18إقليم: أزيللمركزية تنانتإقليم: أزيللمركزية وازنت 17 04/09/18بضار حنان 07067Fمزدوجتنانت

307/09/17إقليم: أزيللمركزية لعوينةإقليم: أزيللمركزية تاونزة 16 07/09/17إلتحاق بالزوجةخالد قراوي 07004Mمزدوجبني عياط

608/09/17إقليم: أزيللمركزية طلحةإقليم: أزيللمركزية واولى 16 08/09/17إلتحاق بالزوجةالرحماني م 06934Lمزدوجتامدا نومرسيد

706/09/17إقليم: أزيللمركزية إيواريضنإقليم: أزيللمركزية إمي نفري 16 06/09/17إلتحاق بالزوجتمليلت بوشرة 07116Jمزدوجسيدي بوخالف

308/09/17إقليم: أزيللمركزية اغبالوإقليم: أزيللمركزية ترست 16 08/09/17إلتحاق بالزوجةحميد اماعي 07022Gمزدوجبزو
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106/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد بوخدوإقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطس 16 08/09/17إلتحاق بالزوجةالمصطفى نقوشي 07581Pمزدوجكريفات

مركزية سيدي علي بن 

ابراهيم

820/02/17إقليم: خريبكةم/م اولد فنان الشرقيةإقليم: أزيلل 15 04/09/18نصر الدين مكيمل 12219Fمزدوجأولد فنان

123/01/17إقليم: الفقيه بن صالحم اولد عبد النبيإقليم: أزيللمركزية اماسين 15 04/09/18إلتحاق بالزوجةفتحي ياسين 07362Bمزدوجدار ولد زيدوح

1023/01/17إقليم: خريبكةم/م بوعلىإقليم: أزيللمركزية تنفردة 15 04/09/18ياسين واسع الدين 19269Uمزدوجبني زرنتل

706/09/17إقليم: أزيللمركزية تعبديتإقليم: أزيللمركزية تلسنانت 15 06/09/17إلتحاق بالزوجخديجة مسعود 06927Dمزدوجاكودي نلخير

606/09/17إقليم: أزيلل مركزية امرصيدإقليم: أزيللمركزية آيت سعيد اسكا 15 08/09/17إلتحاق بالزوجنجمة آيتعمي 06938Rمزدوجتامدا نومرسيد

208/09/17إقليم: أزيللمركزية تامدةإقليم: أزيللمركزية آيت النص 15 08/09/17إلتحاق بالزوجبوشبورة خديجة 06942Vمزدوجتامدا نومرسيد

507/09/17إقليم: بني مللمركزية ادوزإقليم: أزيللمركزية تاونزة 15 07/09/17إلتحاق بالزوجدنيا الطائفي 07543Yمزدوجفم العنصر

308/09/17إقليم: أزيللمركزية اغبالوإقليم: أزيللمركزية آيت مالك 15 08/09/17إلتحاق بالزوجةربيع البرج 07022Gمزدوجبزو

206/09/17إقليم: خنيفرةسغنانةإقليم: أزيللمركزية تنانت 15 06/09/17إلتحاق بالزوجةعكوران ابراهيم 11771Uمزدوجموحى أوحمو الزياني

526/07/17إقليم: خنيفرةبومزضاونإقليم: أزيللمركزية إسكسي 15 08/09/17إلتحاق بالزوججميلة اوعساري 11774Xمزدوجموحى أوحمو الزياني

208/09/17إقليم: خنيفرةالسعادةإقليم: أزيللمركزية أزود 15 08/09/17إلتحاق بالزوجوزينب سعاد 22660Eمزدوجأيت اسحاق

مركزية سيدي علي بن إقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطس

ابراهيم

1006/09/17إقليم: أزيلل 15 08/09/17إلتحاق بالزوجةلحسن اعبو 07010Uمزدوجبني عياط

702/09/10إقليم: تاوناتم/م اولد أزمإقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةزيداني عبد العزيز 15696Kمزدوجبوعادل

706/09/17إقليم: خريبكةم/م دشر البراكسةإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 14 06/09/17ياسين كبوري 12227Pمزدوجلبراكسة

123/01/17إقليم: أزيللمركزية سوق الربعاءإقليم: أزيللمدرسة تيموليلت المختلطة 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةزياد الطالبي 06988V مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

606/09/17إقليم: خريبكةم/م بير مزويإقليم: أزيللمركزية تسقي 14 08/09/17إلتحاق بالزوجبوشرى أجغيغ 12114Sمزدوجبئر مزوي

208/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغاريرإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 14 04/09/18م لغريسي 07409Cمزدوجدار ولد زيدوح
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جماعة التعيين

308/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت واسترإقليم: أزيللمركزية آيت ماجدن 14 08/09/17متوشي سعدية 06992Z مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

207/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت ماجدنإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 14 07/09/17لحسن صباح 07098Pمزدوجأيت ماجدن

508/09/17إقليم: أزيللمركزية تيديليإقليم: أزيللمركزية تكندافت 14 08/09/17أحمد سكات 07180Dمزدوجتدلي فطواكة

307/09/17إقليم: أزيللمركزية اماسينإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 14 07/09/17م السريج 07030Rمزدوجارفالة

107/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت سعيد اسكاإقليم: أزيللمركزية سكاط 14 08/09/17احماد أيتولعيد 06930Gمزدوجاكودي نلخير

907/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت مالكإقليم: أزيللمركزية ازلك 14 08/09/17عبد الرحيم سلماتي 07037Yمزدوجفم الجمعة

607/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت مازيغإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 14 07/09/17كريم وهرى 07260Rمزدوجأيت مزيغ

108/09/17إقليم: أزيللمركزية افطوشنإقليم: أزيللمركزية اسوال 14 08/09/17حسن اورير 07106Yمزدوجأيت ماجدن

408/09/17إقليم: أزيللمركزية تباروشتإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 14 08/09/17إلتحاق بالزوجةرشيد حنضور 07255Kمزدوجتبروشت

208/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد زيانإقليم: أزيللمركزية اماسين 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةمراد العوادي 07624Lمزدوجبني وكيل

207/09/17إقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطسإقليم: أزيللمركزية سكاط 14 08/09/17غفير الهاشمي 06974Eمزدوجتاونزا

408/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت سعيد اسكاإقليم: أزيللمركزية زمط 14 08/09/17مليكة أيت لحسن 06930Gمزدوجاكودي نلخير

708/09/17إقليم: أزيللمركزية تلسنانتإقليم: أزيللمركزية اسوال 14 08/09/17حسن ايت تحباريت 06911Lمزدوجتبانت

108/09/17إقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطسإقليم: أزيللمركزية تبانت 14 08/09/17وريدو خالد 06974Eمزدوجتاونزا

708/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغاريرإقليم: أزيللمركزية وازنت 14 08/09/17واعدي رابحة 07409Cمزدوجدار ولد زيدوح

308/09/17إقليم: بني مللمركزية ناوورإقليم: أزيللمركزية اباشكو 14 08/09/17خالد بلقاس 07517Vمزدوجناوور

208/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت اعتابإقليم: أزيللمركزية ترست 14 08/09/17إلتحاق بالزوجحسناء فاضلي 06985S مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

208/09/17إقليم: بني مللمركزية بن شروإقليم: أزيللمركزية اكرضان 14 08/09/17فاضيل حميد 07515Tمزدوجناوور
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706/09/17إقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطسإقليم: أزيللمركزية تلسنانت 14 06/09/17ايمان درامي 06974Eمزدوجتاونزا

308/09/17إقليم: أزيللمركزية ترستإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 14 08/09/17ايوب ايت يحيا 07045Gمزدوجبني حسن

407/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت سعيد اسكاإقليم: أزيللمركزية ازلك 14 07/09/17كريم ايت ابا عزى 06930Gمزدوجاكودي نلخير

307/09/17إقليم: أزيللمركزية أموكزإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 14 07/09/17رشيد ملوكي 07111Dمزدوجأيت ماجدن

306/09/17إقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبليإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 14 06/09/17لحسن قجي 07242

W

مزدوجأيت اوقبلي

208/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت منصورإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 14 08/09/17المصطفى ديدي 07194Uمزدوجسيدي يعقوب

106/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت تمجوطإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 14 06/09/17كمال مدكور 07252Gمزدوجتاكلفت

608/09/17إقليم: أزيللمركزية اماسينإقليم: أزيللمركزية تابية 14 08/09/17اليمني حنان 07030Rمزدوجارفالة

206/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت ايدير نوامساإقليم: أزيللمركزية افران 14 08/09/17نجاة تجوي 06996D مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

208/09/17إقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادوإقليم: أزيللمركزية اسوال 14 08/09/17عزيز ايت اعمر 07080Vمزدوجأيت بلل

908/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت منصورإقليم: أزيللمركزية تسكنت 14 08/09/17تالحرتيت حسن 07194Uمزدوجسيدي يعقوب

208/09/17إقليم: أزيللمركزية أموكزإقليم: أزيللمركزية اسوال 14 08/09/17جواد تحلبة 07111Dمزدوجأيت ماجدن

608/09/17إقليم: أزيللمركزية برناتإقليم: أزيللمركزية تلغمت 14 08/09/17مصطفى  هموا 06880Cمزدوجأيت ام

607/09/17إقليم: أزيللمركزية تاونزةإقليم: أزيللمركزية أنلتف 14 07/09/17حمداني رضوان 06969Zمزدوجتاونزا

206/09/17إقليم: أزيللمركزية تبانتإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 14 06/09/17ايتبراهيم اسحاق 06903Cمزدوجتبانت

708/09/17إقليم: أزيللمركزية اماسينإقليم: أزيللمركزية تسلي 14 08/09/17مراد العطاوي 07030Rمزدوجارفالة

207/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت امراسإقليم: أزيللمركزية تبانت 14 11/09/17ايت منصور سعاد 07073Mمزدوجتنانت

408/09/17إقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطسإقليم: أزيللمركزية وازنت 14 08/09/17أجماع حياة 06974Eمزدوجتاونزا
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106/09/17إقليم: أزيللمركزية أهل الوادإقليم: أزيللمركزية خلد 14 06/09/17بومهدي أحمد 07032Tمزدوجارفالة

106/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت واسترإقليم: أزيللمركزية افران 14 08/09/17عائشة أيت حدو 06992Z مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

307/09/17إقليم: أزيللمركزية إسكسيإقليم: أزيللمركزية تاركا 14 07/09/17حميد أمكون 07225Cمزدوجاسكسي

106/09/17إقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفنإقليم: أزيللمركزية تلسنانت 14 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة الملوكي 07162Jمزدوجأيت تمليل

308/09/17إقليم: أزيللمركزية تيفرت نايت حمزةإقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 14 08/09/17حنان ايت حمو 07238Sمزدوجتيفرت نايت حمزة

607/09/17إقليم: أزيللمركزية بوعنترإقليم: أزيللمركزية أنلتف 14 07/09/17الحسين ايتلعريف 07093Jمزدوجواولى

306/09/17إقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبليإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 14 06/09/17أعوري أيوب 07242

W

مزدوجأيت اوقبلي

908/09/17إقليم: أزيللمركزية أموكزإقليم: أزيللمركزية تسكنت 14 08/09/17بن عمي عبد المجيد 07111Dمزدوجأيت ماجدن

106/09/17إقليم: أزيللمركزية تاكلفتإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 14 06/09/17يوسف أزيوحي 07246Aمزدوجتاكلفت

108/09/17إقليم: أزيللمركزية تبانتإقليم: أزيللمركزية تغبالوت نعثمان 14 08/09/17خالد ايت عبد ا 06903Cمزدوجتبانت

308/09/17إقليم: أزيللمركزية ترستإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 14 08/09/17لغديرة م 07045Gمزدوجبني حسن

107/09/17إقليم: أزيللمركزية تاونزةإقليم: أزيللمركزية أنلتف 14 07/09/17المكاوي م 06969Zمزدوجتاونزا

107/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت مالكإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 14 07/09/17سفيان شباك 07037Yمزدوجفم الجمعة

106/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت تمجوطإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 14 06/09/17عبد الحليم بازهرة 07252Gمزدوجتاكلفت

106/09/17إقليم: أزيللمركزية سيدي عزيزإقليم: أزيللمركزية افران 14 07/09/17هند أصلعل 07248Cمزدوجتاكلفت

708/09/17إقليم: أزيللمركزية تسقيإقليم: أزيللمركزية امالو 14 08/09/17احبوش رجاء 06960Pمزدوجتسقي

408/09/17إقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبليإقليم: أزيللمركزية تسلي 14 08/09/17موكيل جمال 07242

W

مزدوجأيت اوقبلي

408/09/17إقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطسإقليم: أزيللمركزية وازنت 14 08/09/17زعراطي سعاد 06974Eمزدوجتاونزا
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108/09/17إقليم: أزيللمركزية تبانتإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 14 08/09/17المصطفى نمزيلن 06903Cمزدوجتبانت

508/09/17إقليم: أزيللمركزية اسمسيلإقليم: أزيللمركزية تسلي 14 08/09/17عبد ا نايت بكا 06964Uمزدوجتسقي

807/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت سعيد اسكاإقليم: أزيللمركزية أنلتف 14 07/09/17دادسي ميمون 06930Gمزدوجاكودي نلخير

308/09/17إقليم: أزيللمركزية إسكسيإقليم: أزيللمركزية تسلي 14 08/09/17سعيد الناصري 07225Cمزدوجاسكسي

106/09/17إقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبليإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 14 06/09/17زوليخة أعليجان 07242

W

مزدوجأيت اوقبلي

307/09/17إقليم: أزيللمركزية تلغمتإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 14 07/09/17حمود المصطفى 19490Jمزدوجواولى

106/09/17إقليم: أزيللمركزية تيفرت نايت حمزةإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 14 06/09/17حفيظة ذو القرنين 07238Sمزدوجتيفرت نايت حمزة

1008/09/17إقليم: خريبكةم/م تاشرافتإقليم: أزيللمركزية أموكز 14 08/09/17إلتحاق بالزوجسلوى الغياتي 12068Sمزدوجتشرافت

807/09/17إقليم: أزيللمركزية تيديليإقليم: أزيللمركزية ازلك 14 08/09/17عبد العاطي شكوري 07180Dمزدوجتدلي فطواكة

106/09/17إقليم: أزيللمركزية تيفرت نايت حمزةإقليم: أزيللمركزية افران 14 08/09/17السعدية مولي 07238Sمزدوجتيفرت نايت حمزة

108/09/17إقليم: أزيللمركزية ارفالةإقليم: أزيللمركزية تابية 14 08/09/17مرشيد فاطمة الزهراء 07026Lمزدوجارفالة

108/09/17إقليم: أزيللمركزية ارفالةإقليم: أزيللمركزية تيديلي 14 08/09/17حنان موجان 07026Lمزدوجارفالة

408/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت اعزمإقليم: أزيللمركزية اسوال 14 08/09/17حسن اعرابن 06982Nمزدوجتاونزا

108/09/17إقليم: أزيللمركزية اسكاجنإقليم: أزيللمركزية تيديلي 14 نعمكوثر طويل 08/09/17 07173

W

مزدوجانزو

306/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت عليإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 14 06/09/17جواد أعروص 07124Tمزدوجتفني

707/09/17إقليم: أزيللمركزية تيديليإقليم: أزيللمركزية ازلك 14 08/09/17فاطمة الزهراء التاغي 07180Dمزدوجتدلي فطواكة

1007/09/17إقليم: أزيللمركزية افطوشنإقليم: أزيللمركزية آيت مكون 14 07/09/17حمزة لغلم 07106Yمزدوجأيت ماجدن

408/09/17إقليم: أزيللمركزية وازنتإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 14 08/09/17نور الدين العفوي 07082Xمزدوجواولى
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207/09/17إقليم: أزيللمركزية تزكيإقليم: أزيللمركزية ازلك 14 08/09/17هشام الربيب 07125Uمزدوجتفني

307/09/17إقليم: أزيللمركزية بوعنترإقليم: أزيللمركزية ازلك 14 08/09/17عز الدين الداودي 07093Jمزدوجواولى

108/09/17إقليم: أزيللمركزية اماسينإقليم: أزيللمركزية ترست 14 08/09/17بوشرى دواني 07030Rمزدوجارفالة

308/09/17إقليم: بني مللمركزية ايت بوجوإقليم: أزيللمركزية الحدادة 14 04/09/18إلتحاق بالزوجالمراوي سناء 07386Cمزدوجفم اودي

1007/09/17إقليم: خريبكةم/م الكرارإقليم: أزيللمركزية أنلتف 14 07/09/17البوسعيدي خالد 12090Rمزدوجبني زرنتل

407/09/17إقليم: خنيفرةالموإقليم: أزيللمركزية ازلك 14 07/09/17فتاح محمادي 24471Yمزدوجواو مانة

708/09/17إقليم: خنيفرةايت عبيإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 14 08/09/17اشو سعيد 11733Cمزدوجسيدي لمين

708/09/17إقليم: خنيفرةسيدي عثمانإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 14 08/09/17عبد الرحيم تمغيت 11717Kمزدوجاكلموس

106/09/17إقليم: خنيفرةبواللفتإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 14 06/09/17ياقوتي إسماعيل 11648Kمزدوجالقباب

808/09/17إقليم: خنيفرةتاوليإقليم: أزيللمركزية تكندافت 14 08/09/17احماد وعكي 11669Hمزدوجسيدي يحيى أو ساعد

107/09/17إقليم: بني مللمركزية تازيزاوتإقليم: أزيللمركزية سمدن 14 07/09/17بوغار بن عسو 07487Mمزدوجاغبالة

المدرسة الجماعاتية مولي إقليم: أزيللمركزية اكرضان

بوعزة

308/09/17إقليم: خنيفرة 14 08/09/17بواعكاد  فهد 26930

W

مزدوجمولي بوعزة

108/09/17إقليم: خنيفرةتاوليإقليم: أزيللمركزية زمط 14 08/09/17اتحيتاح طارق 11669Hمزدوجسيدي يحيى أو ساعد

408/09/17إقليم: خنيفرةكروشنإقليم: أزيللمركزية تكندافت 14 08/09/17ماموني حفيظ 11682Xمزدوجكروشن

508/09/17إقليم: خنيفرةالمدرسة الجماعاتية ويوانإقليم: أزيللمركزية اكرضان 14 08/09/17حنا  وليد 11820Xمزدوجأم الربيع

508/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسىإقليم: أزيللمركزية وازنت 14 08/09/17العمري أحمد 07607Tمزدوجبني شكدال

308/09/17إقليم: أزيللمركزية تكندافتإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 14 نعمالمصطفى بن اجعا 04/09/18 07171Uمزدوجانزو

607/09/17إقليم: بني مللمركزية تارداإقليم: أزيللمركزية أنلتف 14 07/09/17حربوني م 07569Bمزدوجأيت أم البخث
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207/09/17إقليم: أزيللمركزية اماسينإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 14 07/09/17رزوق ياسين 07030Rمزدوجارفالة

107/09/17إقليم: أزيللمركزية إسكسيإقليم: أزيللمركزية افطوشن 14 07/09/17حبيبة فراح 07225Cمزدوجاسكسي

207/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت ماجدنإقليم: أزيللمركزية آيت مكون 14 07/09/17حسن مرار 07098Pمزدوجأيت ماجدن

207/09/17إقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبليإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 14 07/09/17حسن احوش 07242

W

مزدوجأيت اوقبلي

107/09/17إقليم: أزيللمركزية تغدوينإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 14 07/09/17حاضوض  م الصغير 07118Lمزدوجسيدي بوخالف

107/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت ماجدنإقليم: أزيللمركزية آيت مكون 14 07/09/17عبدالرحيم جان 07098Pمزدوجأيت ماجدن

207/09/17إقليم: أزيللمركزية تابيةإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 14 07/09/17بويكضاض عبدالحافظ 07049Lمزدوجتابية

208/09/17إقليم: أزيللمركزية تغدوينإقليم: أزيللمركزية اسوال 14 08/09/17عبد الغني حاضوض 07118Lمزدوجسيدي بوخالف

807/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت ماجدنإقليم: أزيللمركزية افطوشن 14 07/09/17مريم الكوزي 07098Pمزدوجأيت ماجدن

207/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت مازيغإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 14 07/09/17محسن الزيتوني 07260Rمزدوجأيت مزيغ

408/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت سعيد اسكاإقليم: أزيللمركزية تسليت 14 08/09/17اقبلي غيثة 06930Gمزدوجاكودي نلخير

607/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت امراسإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 14 07/09/17ساني عصام 07073Mمزدوجتنانت

207/09/17إقليم: أزيللمركزية تيفرت نايت حمزةإقليم: أزيللمركزية آيت مكون 14 07/09/17حسن  اشللف 07238Sمزدوجتيفرت نايت حمزة

907/09/17إقليم: أزيللمركزية اسكاجنإقليم: أزيللمركزية افطوشن 14 07/09/17سميحة الخبلي 07173

W

مزدوجانزو

107/09/17إقليم: أزيللمركزية زاوية احنصالإقليم: أزيللمركزية آيت مكون 14 07/09/17عبد العزيز العسري 06945Yمزدوجزاوية احنصال

107/09/17إقليم: أزيللمركزية أغبالو نبوعليإقليم: أزيللمركزية افطوشن 14 07/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء اوفطنى 07222Zمزدوجبين الويدان

107/09/17إقليم: أزيللمركزية سكاطإقليم: أزيللمركزية آيت مكون 14 07/09/17سليمان عبد الرحيم 06893Sمزدوجأيت عباس

208/09/17إقليم: أزيللمركزية تغزىإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 14 08/09/17العمراوي جواد 06876Yمزدوجأيت ام
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706/09/17إقليم: أزيللمركزية افطوشنإقليم: أزيللمركزية تغدوين 14 06/09/17خديجة مكروش 07106Yمزدوجأيت ماجدن

107/09/17إقليم: بني مللمركزية تازيزاوتإقليم: أزيللمركزية أنلتف 14 07/09/17بوغار فريد 07487Mمزدوجاغبالة

1007/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت امراسإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 14 07/09/17القرواني حميد 07073Mمزدوجتنانت

607/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت مالكإقليم: أزيللمركزية ازلك 14 08/09/17المصطفى بوزيان 07037Yمزدوجفم الجمعة

107/09/17إقليم: أزيللمركزية أهل الوادإقليم: أزيللمركزية ازلك 14 08/09/17م فتحي 07032Tمزدوجارفالة

608/09/17إقليم: أزيللمركزية تكلإقليم: أزيللمركزية اباشكو 14 08/09/17إلتحاق بالزوجةهشام تاجمعت 07059Xمزدوجأيت تكل

208/09/17إقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطسإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 14 08/09/17م شهيد 06974Eمزدوجتاونزا

407/09/17إقليم: أزيللمركزية تسليتإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 14 07/09/17 ادريس بوحا 07053Rمزدوجتابية

106/09/17إقليم: أزيللمركزية أموكزإقليم: أزيللمركزية خلد 14 06/09/17مرباح رشيد 07111Dمزدوجأيت ماجدن

108/09/17إقليم: أزيللمركزية أهل الوادإقليم: أزيللمركزية اباشكو 14 08/09/17م زاهير 07032Tمزدوجارفالة

908/09/17إقليم: أزيللمركزية تسقيإقليم: أزيللمركزية تلغمت 14 08/09/17عصام المخير 06960Pمزدوجتسقي

108/09/17إقليم: أزيللمركزية تبانتإقليم: أزيللمركزية اباشكو 14 08/09/17م امزيل 06903Cمزدوجتبانت

1008/09/17إقليم: أزيللمركزية تيديليإقليم: أزيللمركزية تكندافت 14 نعمزهيرة وزكان 08/09/17 07180Dمزدوجتدلي فطواكة

507/09/17إقليم: أزيللمركزية أموكزإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 14 08/09/17أشرف بوزيان 07111Dمزدوجأيت ماجدن

907/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت امراسإقليم: أزيللمركزية ازلك 14 07/09/17سعيد لخيار 07073Mمزدوجتنانت

م/م اولد فنان الغربية إقليم: أزيللمركزية ازلك

الجماعاتية

407/09/17إقليم: خريبكة 14 08/09/17الشرقي بن الثابت 26610Yمزدوجأولد فنان

506/09/17إقليم: خنيفرةازوماكنإقليم: أزيللمركزية تبانت 14 06/09/17وكنوز م 11736Fمزدوجسيدي لمين

706/09/17إقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطسإقليم: أزيللمركزية تلسنانت 14 06/09/17مريم اشل 06974Eمزدوجتاونزا
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306/09/17إقليم: أزيللمركزية تاكستإقليم: أزيللمركزية آيت سعيد اسكا 14 08/09/17إلتحاق بالزوجعائشة أيت ابراهيم 06889Mمزدوجأيت ام

208/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت منصورإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 14 08/09/17ناصر الطائع 07194Uمزدوجسيدي يعقوب

308/09/17إقليم: أزيللمركزية مسكاونإقليم: أزيللمركزية تسليت 14 08/09/17بن جدة كلثومة 07041Cمزدوجبني حسن

107/09/17إقليم: أزيللمركزية تاونزةإقليم: أزيللمركزية آيت مكون 14 07/09/17دحاني عبد المالك 06969Zمزدوجتاونزا

306/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت ماجدنإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 14 06/09/17أيوب أصيل 07098Pمزدوجأيت ماجدن

308/09/17إقليم: أزيللمركزية تسقيإقليم: أزيللمركزية تابية 14 08/09/17جيهان الراغي 06960Pمزدوجتسقي

506/09/17إقليم: أزيللمركزية إمي نواركإقليم: أزيللمركزية زاوية احنصال 14 06/09/17زروالي يونس 07267Yمزدوجتيلوكيت

106/09/17إقليم: أزيللمركزية تغدوينإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 14 06/09/17بوسلمة خالد 07118Lمزدوجسيدي بوخالف

108/09/17إقليم: أزيللمركزية تغدوينإقليم: أزيللمركزية اسوال 14 08/09/17حسن تزضين 07118Lمزدوجسيدي بوخالف

1006/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت امإقليم: أزيللمركزية زاوية احنصال 14 06/09/17خديجة قسام 06871Tمزدوجأيت ام

1006/09/17إقليم: أزيللمركزية إسكسيإقليم: أزيللمركزية آيت امراس 13 04/09/18لحسن ابو ناصر 07225Cمزدوجاسكسي

108/09/17إقليم: أزيللمركزية سكاطإقليم: أزيللمركزية تيديلي 13 04/09/18لحسن زتوني 06893Sمزدوجأيت عباس

806/09/17إقليم: أزيللمركزية أهل الوادإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 11 04/09/18بوشحا بناصر 07032Tمزدوجارفالة

908/09/17إقليم: أزيللمركزية تسقيإقليم: أزيللمركزية تسليت 11 04/09/18أعراب عبد ا 06960Pمزدوجتسقي

208/09/17إقليم: أزيللمركزية اسمسيلإقليم: أزيللمركزية ترست 11 04/09/18باجي عز الدين 06964Uمزدوجتسقي

106/09/17إقليم: أزيللمركزية تنانتإقليم: أزيللمركزية آيت امراس 11 نعمم ايت قدور 04/09/18 07067Fمزدوجتنانت

607/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت سعيد اسكاإقليم: أزيللمركزية بوعنتر 11 05/09/18زهير الحامدي 06930Gمزدوجاكودي نلخير

106/09/17إقليم: خريبكةم/م دشر البراكسةإقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطس 11 04/09/18معاد ايت العشير 12227Pمزدوجلبراكسة
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208/09/17إقليم: بني مللمركزية ناوورإقليم: أزيللمركزية اباشكو 11 04/09/18ياسين  القرواني 07517Vمزدوجناوور

606/09/17إقليم: أزيللمركزية تكلإقليم: أزيللمركزية آيت سعيد اسكا 11 04/09/18إلتحاق بالزوجةهشام ازلماض 07059Xمزدوجأيت تكل

408/09/17إقليم: أزيللمركزية اسمسيلإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 11 04/09/18يوسف عزيك 06964Uمزدوجتسقي

1014/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد عيسى الوادإقليم: أزيللمركزية آيت مالك 11 04/09/18حسان جمال 07427Xمزدوجأحد بوموسى

708/09/17إقليم: أزيللمركزية اسمسيلإقليم: أزيللمركزية أهل الواد 11 04/09/18بن شطو عمر 06964Uمزدوجتسقي

908/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمانإقليم: أزيللمركزية آيت النص 11 04/09/18اشرف اشلعون 07412Fمزدوجدار ولد زيدوح

507/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت سعيد اسكاإقليم: أزيللمركزية سكاط 11 04/09/18خالد أيتغورت 06930Gمزدوجاكودي نلخير

406/09/17إقليم: أزيللمركزية امالوإقليم: أزيللمركزية آيت سعيد اسكا 11 04/09/18السعدية أملل 07097Nمزدوجواولى

608/09/17إقليم: أزيللمركزية إسكسيإقليم: أزيللمركزية تباروشت 11 04/09/18م مولي 07225Cمزدوجاسكسي

1008/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمانإقليم: أزيللمركزية تنانت 11 04/09/18مخططف حسام 07412Fمزدوجدار ولد زيدوح

108/09/17إقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسىإقليم: أزيللمركزية آيت النص 11 04/09/18عماد بدوش 07363Cمزدوجأحد بوموسى

407/09/17إقليم: أزيللمركزية امالوإقليم: أزيللمركزية تلسنانت 11 04/09/18م بورحيم 07097Nمزدوجواولى

406/09/17إقليم: أزيللمركزية تسقيإقليم: أزيللمركزية تسليت 11 04/09/18عبد المومن بنشطو 06960Pمزدوجتسقي

208/09/17إقليم: بني مللمركزية زاوية الشيخإقليم: أزيللمركزية تغبالوت نعثمان 11 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة توفيق 07377T)مزدوجزاوية الشيخ )البلدية

708/09/17إقليم: أزيللمركزية اسمسيلإقليم: أزيللمركزية تيفرت نايت حمزة 11 04/09/18رجاء أقيو 06964Uمزدوجتسقي

708/09/17إقليم: أزيللمركزية ارفالةإقليم: أزيللمركزية تنانت 11 04/09/18فيصل الشفعي 07026Lمزدوجارفالة

808/09/17إقليم: أزيللمركزية تابيةإقليم: أزيللمركزية تبانت 11 04/09/18اكلي مصطفى 07049Lمزدوجتابية

106/09/17إقليم: أزيللمركزية ترستإقليم: أزيللمركزية آيت امراس 11 04/09/18أنس لوتفي 07045Gمزدوجبني حسن
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908/09/17إقليم: أزيللمركزية تابيةإقليم: أزيللمركزية تسليت 11 04/09/18عبد اللطيف سليمان 07049Lمزدوجتابية

308/09/17إقليم: أزيللمركزية إسكسيإقليم: أزيللمركزية تباروشت 11 04/09/18نور الدين هشام 07225Cمزدوجاسكسي

108/09/17إقليم: بني مللمركزية تازيزاوتإقليم: أزيللمركزية تيفرت نايت حمزة 11 04/09/18عثمان بيري 07487Mمزدوجاغبالة

208/09/17إقليم: خنيفرةاوشنينإقليم: أزيللمركزية أهل الواد 11 04/09/18هشام المودن 19673Hمزدوجاكلمام ازكزا

106/09/17إقليم: خنيفرةاوراشإقليم: أزيللمركزية آيت امراس 11 04/09/18موراد عكاوي 11638Zمزدوجواو مانة

206/09/17إقليم: خنيفرةاوشنينإقليم: أزيللمركزية ابراغن 11 04/09/18حميد خولن 19673Hمزدوجاكلمام ازكزا

108/09/17إقليم: خنيفرةتيفراتينإقليم: أزيللمركزية أهل الواد 11 04/09/18المصطفى براهمي 11659Xمزدوجتيغسالين

208/09/17إقليم: خنيفرةقصر عزيزةإقليم: أزيللمركزية أهل الواد 11 04/09/18عبد المجيد بولحفة 11819

W

مزدوجأم الربيع

208/09/17إقليم: خنيفرةاوشنينإقليم: أزيللمركزية أهل الواد 11 04/09/18مصطفى وليلي 19673Hمزدوجاكلمام ازكزا

208/09/17إقليم: خنيفرةاوشنينإقليم: أزيللمركزية أهل الواد 11 04/09/18رشيد سهلي 19673Hمزدوجاكلمام ازكزا

907/09/17إقليم: أزيللمركزية اماسينإقليم: أزيللمركزية افطوشن 11 04/09/18عبد المجيد الراضي 07030Rمزدوجارفالة

107/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت مازيغإقليم: أزيللمركزية افران 11 04/09/18الصالحي عادل 07260Rمزدوجأيت مزيغ

707/09/17إقليم: أزيللمركزية تسقيإقليم: أزيللمركزية تيلوكيت 11 04/09/18عزوب خليفة 06960Pمزدوجتسقي

107/09/17إقليم: أزيللمركزية أهل الوادإقليم: أزيللمركزية ترست 11 04/09/18صالح بن كدة 07032Tمزدوجارفالة

408/09/17إقليم: أزيللمركزية تسليتإقليم: أزيللمركزية سكاط 11 04/09/18يوسف اسفاري 07053Rمزدوجتابية

107/09/17إقليم: أزيللمركزية اسمسيلإقليم: أزيللمركزية تسليت 11 04/09/18مطفي م 06964Uمزدوجتسقي

107/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت سعيد اسكاإقليم: أزيللمركزية أموكز 11 04/09/18مصطفى احنصال 06930Gمزدوجاكودي نلخير

408/09/17إقليم: بني مللمركزية تفطيويتإقليم: أزيللمركزية سوق الربعاء 11 04/09/18إلتحاق بالزوجنجاة  بيروز 07534Nمزدوجدير القصيبة
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219/09/17إقليم: خنيفرةقصر عزيزةإقليم: أزيللمركزية تابية 11 04/09/18عاشي سيدي م 11819

W

مزدوجأم الربيع

407/09/17إقليم: خنيفرةابرقيإقليم: أزيللمركزية ترست 11 04/09/18أكجيل عادل 11740Kمزدوجسيدي لمين

107/09/17إقليم: خنيفرةبواللفتإقليم: أزيللمركزية تاكلفت 11 04/09/18رشيد بويج 11648Kمزدوجالقباب

407/09/17إقليم: خنيفرةام الربيعإقليم: أزيللمركزية تاكلفت 11 04/09/18الحجاجي م 11814Rمزدوجأم الربيع

108/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت امراسإقليم: أزيللمركزية تنانت 11 نعمرشيد حسناوي 04/09/18 07073Mمزدوجتنانت

908/09/17إقليم: أزيللمركزية تابيةإقليم: أزيللمركزية تسليت 11 04/09/18جواد زروالي 07049Lمزدوجتابية

408/09/17إقليم: أزيللمركزية امالوإقليم: أزيللمركزية تلسنانت 11 04/09/18قافو م 07097Nمزدوجواولى

908/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمانإقليم: أزيللمركزية ازلك 11 04/09/18بنحرير حسن 07412Fمزدوجدار ولد زيدوح

408/09/17إقليم: أزيللمركزية تسليتإقليم: أزيللمركزية ازلك 11 04/09/18رشيد ابوسعود 07053Rمزدوجتابية

207/09/17إقليم: أزيللمركزية تسقيإقليم: أزيللمركزية اماسين 11 04/09/18أمال الواسقي 06960Pمزدوجتسقي

308/09/17إقليم: خنيفرةبواللفتإقليم: أزيللمركزية تيفرت نايت حمزة 11 04/09/18عبد الرحمان الخليوي 11648Kمزدوجالقباب

408/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمانإقليم: أزيللمركزية اماسين 11 04/09/18البدوي فاطمة الزهراء 07412Fمزدوجدار ولد زيدوح

606/09/17إقليم: أزيللمركزية اماسينإقليم: أزيللمركزية تسقي 11 04/09/18سعاد رجاد 07030Rمزدوجارفالة

206/09/17إقليم: أزيللمركزية إسكسيإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 11 04/09/18أيت ايدير يونس 07225Cمزدوجاسكسي

208/09/17إقليم: أزيللمركزية تبانتإقليم: أزيللمركزية اباشكو 11 04/09/18رضوان عيساوي 06903Cمزدوجتبانت

المدرسة الجماعاتية زاوية 

أحنصال

108/09/17إقليم: أزيللمركزية زاوية احنصالإقليم: أزيلل 10 04/09/18مصمودي السعيد 06945Yمزدوجزاوية احنصال

204/09/18إقليم: بني مللمركزية ايت ايكوإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 10 04/09/18إلتحاق بالزوجنعيمة وزوهو 07523Bمزدوجدير القصيبة

204/09/18إقليم: أزيللمركزية تعبديتإقليم: أزيللمركزية اكرضان 10 04/09/18إلتحاق بالزوجةأحمد اوخليفت 06927Dمزدوجاكودي نلخير
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504/09/18إقليم: أزيللمركزية إمي نفريإقليم: أزيللمركزية تكندافت 10 04/09/18إلتحاق بالزوجليلى بويا 07128Xمزدوجتفني

804/09/18إقليم: أزيللمركزية تعبديتإقليم: أزيللمركزية اكرضان 10 04/09/18إلتحاق بالزوجوسيلة فطني 06927Dمزدوجاكودي نلخير

404/09/18إقليم: بني مللمركزية ايت بوجوإقليم: أزيللمركزية تباروشت 10 04/09/18إلتحاق بالزوجثريا العسولي 07386Cمزدوجفم اودي

104/09/18إقليم: أزيللمركزية إسكسيإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 9 04/09/18إلتحاق بالزوجةم الحياني 07225Cمزدوجاسكسي

104/09/18إقليم: بني مللمركزية تانوغةإقليم: أزيللمركزية إمي نوارك 9 04/09/18إلتحاق بالزوجةموحى يوسفين 07547Cمزدوجتانوغة

904/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت ايدير نوامساإقليم: أزيللمركزية إمي نوارك 9 04/09/18إلتحاق بالزوجةم زوهيري 06996D مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

304/09/18إقليم: أزيللمركزية بين الويدانإقليم: أزيللمركزية إمي نوارك 9 04/09/18إلتحاق بالزوجةموح براهيمي 07214Rمزدوجبين الويدان

504/09/18إقليم: أزيللمركزية تعبديتإقليم: أزيللمركزية تغزى 9 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة جلل 06927Dمزدوجاكودي نلخير

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تنانتإقليم: أزيللمركزية امالو 9 04/09/18إلتحاق بالزوجبنسعيد ليلى 07067Fمزدوجتنانت

204/09/18إقليم: بني مللمركزية فم العنصرإقليم: أزيللمركزية تبانت 8 04/09/18إلتحاق بالزوجرجاء حمديس 07541

W

مزدوجفم العنصر

604/09/18إقليم: أزيللمركزية اخرخوضنإقليم: أزيللمركزية اكرضان 8 04/09/18إلتحاق بالزوجحسناء مزوغ 06921Xمزدوجاكودي نلخير

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تيديليإقليم: أزيللمركزية ازلك 8 04/09/18إلتحاق بالزوجةخالد دادس 07180Dمزدوجتدلي فطواكة

204/09/18إقليم: أزيللمركزية اخرخوضنإقليم: أزيللمركزية تغزى 8 04/09/18إلتحاق بالزوجخديجة التقي 06921Xمزدوجاكودي نلخير

204/09/18إقليم: أزيللمركزية تعبديتإقليم: أزيللمركزية سكاط 8 04/09/18إلتحاق بالزوجةعبد الحميد أيت سعيد 06927Dمزدوجاكودي نلخير

404/09/18إقليم: أزيللمركزية اخرخوضنإقليم: أزيللمركزية سكاط 8 04/09/18إلتحاق بالزوجكوثر عوان 06921Xمزدوجاكودي نلخير

404/09/18إقليم: أزيللمركزية أغبالو نبوعليإقليم: أزيللمركزية تغبول 8 04/09/18إلتحاق بالزوجفدوى باخوش 07222Zمزدوجبين الويدان

1105/09/11إقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديمإقليم: أزيللمدرسة فم الجمعة 7 04/09/18عبدالواحد ديلل 08277

W

مزدوجسيدي ام اخديم

1104/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطانإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 7 04/09/18يوسف صباري 07429Zمزدوجأحد بوموسى
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404/09/18إقليم: أزيللمركزية إسكسيإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 7 04/09/18خالد مربطي 07225Cمزدوجاسكسي

1104/09/18إقليم: بني مللالشركتإقليم: أزيللمركزية تبانت 7 04/09/18عادل شوبي 07508Kمزدوجبوتفردة

604/09/18إقليم: أزيللمركزية أغبالو نبوعليإقليم: أزيللمركزية أنلتف 7 04/09/18إلتحاق بالزوجةعثمان بوزيدي 07222Zمزدوجبين الويدان

804/09/18إقليم: أزيللمركزية تبانتإقليم: أزيللمركزية تيرارين 7 04/09/18فاطمة أيت بتسركال 06903Cمزدوجتبانت

404/09/18إقليم: أزيللمركزية افرانإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 7 04/09/18ايتعبي خالد 06906Fمزدوجتبانت

204/09/18إقليم: أزيللمركزية احفورإقليم: أزيللمركزية توفغين 7 04/09/18إلتحاق بالزوجةعصام غموش 07185Jمزدوجسيدي يعقوب

704/09/18إقليم: أزيللمركزية افرانإقليم: أزيللمركزية زاوية احنصال 7 04/09/18سعيدة نايت تغزانت 06906Fمزدوجتبانت

904/09/18إقليم: أزيللمركزية خلدإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 7 04/09/18حسناء العلوي 07085Aمزدوجأيت بلل

604/09/18إقليم: أزيللمركزية تسليتإقليم: أزيللمركزية زاوية احنصال 7 04/09/18خديجة الحداني 07053Rمزدوجتابية

704/09/18إقليم: أزيللمركزية واولىإقليم: أزيللمركزية سكاط 7 04/09/18إلتحاق بالزوجسهام ابوقرون 07089Eمزدوجواولى

504/09/18إقليم: أزيللمركزية تسليتإقليم: أزيللمركزية زاوية احنصال 7 04/09/18رحمة السالمي 07053Rمزدوجتابية

504/09/18إقليم: الفقيه بن صالحم الندلسإقليم: أزيللمركزية تغدوين 7 04/09/18إلتحاق بالزوجزهرة مومن 07324K سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتيإقليم: أزيللمركزية مكداز 7 04/09/18مؤقر يوسف 06955Jمزدوجزاوية احنصال

1004/09/18إقليم: خنيفرةسيدي سعيدإقليم: أزيللمركزية روكلت 7 04/09/18الحسين لعياطي 11637Yمزدوجأيت اسحاق

304/09/18إقليم: خنيفرةتيفراتينإقليم: أزيللمركزية إكيس 7 04/09/18فدوى السابق 11659Xمزدوجتيغسالين

104/09/18إقليم: أزيللمركزية المساإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 7 04/09/18م رفيع 07131Aمزدوجتفني

404/09/18إقليم: أزيللمركزية وازنتإقليم: أزيللمركزية تسلي 7 04/09/18السعيد صلبي 07082Xمزدوجواولى

704/09/18إقليم: أزيللمركزية تيلوكيتإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 7 04/09/18شهيد رشيد 07265

W

مزدوجتيلوكيت
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التوظيف

ترتيب

الختيار
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المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

604/09/18إقليم: أزيللمركزية وازنتإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 7 04/09/18نور الدين الشعيني 07082Xمزدوجواولى

304/09/18إقليم: أزيللمركزية المساإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 7 04/09/18نبيل لمحاجيب 07131Aمزدوجتفني

304/09/18إقليم: أزيللمركزية تباروشتإقليم: أزيللمركزية تسلي 7 04/09/18عثمان وختار 07255Kمزدوجتبروشت

704/09/18إقليم: أزيللمركزية تلغمتإقليم: أزيللمركزية روكلت 7 04/09/18رضوان امنا 19490Jمزدوجواولى

304/09/18إقليم: أزيللمركزية تسليتإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 7 04/09/18الحسين جناتي 07053Rمزدوجتابية

904/09/18إقليم: بني مللمركزية تيزي نسليإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 7 04/09/18ايت يوسف   عبد الحق 07498Zمزدوجتيزي نيسلي

504/09/18إقليم: أزيللمركزية تغبولإقليم: أزيللمركزية روكلت 7 04/09/18عزيز افتوح 06872Uمزدوجأيت ام

504/09/18إقليم: أزيللمركزية سكاطإقليم: أزيللمركزية روكلت 7 04/09/18الحسين الفطواكي 06893Sمزدوجأيت عباس

1104/09/18إقليم: بني مللالشركتإقليم: أزيللمركزية تلغمت 7 04/09/18سعاد ايت سي م 07508Kمزدوجبوتفردة

1104/09/18إقليم: بني مللمدرسة تنكارف الجماعاتيةإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 7 04/09/18راشيد اوحمان 26046Kمزدوجبوتفردة

904/09/18إقليم: أزيللمركزية وازنتإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 7 04/09/18رقية موهوب 07082Xمزدوجواولى

304/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت موسىإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 04/09/18نور الدين الكثيري 07145Rمزدوجأيت أو مديس

804/09/18إقليم: أزيللمركزية اباشكوإقليم: أزيللمركزية سرمت 7 04/09/18سناء أيت علي امصاد 06914Pمزدوجأيت بوولي

المدرسة الجماعاتية آيت 

عبدي

1004/09/18إقليم: أزيللمركزية تباروشتإقليم: أزيلل 7 04/09/18سعاد فقاري 07255Kمزدوجتبروشت

304/09/18إقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبليإقليم: أزيللمركزية تلغمت 7 04/09/18بديعة مقبولي 07242

W

مزدوجأيت اوقبلي

904/09/18إقليم: أزيللمركزية أزودإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 7 04/09/18إلتحاق بالزوجسعيدة عبو 07063Bمزدوجأيت تكل

1004/09/18إقليم: بني مللمركزية ملويةإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 7 04/09/18م بوعلكة 07492Tمزدوجاغبالة

804/09/18إقليم: أزيللمركزية اباشكوإقليم: أزيللمركزية سرمت 7 04/09/18حسناء كريم 06914Pمزدوجأيت بوولي
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ت.التعيين 
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جماعة التعيين

904/09/18إقليم: أزيللمركزية تلغمتإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 7 04/09/18سناء فهري 19490Jمزدوجواولى

304/09/18إقليم: بني مللمركزية ملويةإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 7 04/09/18أمكور  موحى 07492Tمزدوجاغبالة

404/09/18إقليم: أزيللمركزية وازنتإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 7 04/09/18   لقمان ابراهيم 07082Xمزدوجواولى

1104/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافيةإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 7 04/09/18ربيعة الشافعي 07421Rمزدوجأحد بوموسى

104/09/18إقليم: أزيللمركزية افرانإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 04/09/18عمر حنتوم 06906Fمزدوجتبانت

104/09/18إقليم: أزيللمركزية خلدإقليم: أزيللمركزية روكلت 7 04/09/18م العرفاوي 07085Aمزدوجأيت بلل

704/09/18إقليم: أزيللمركزية اكرضانإقليم: أزيللمركزية آيت مكون 7 04/09/18حنان الباز 07092Hمزدوجواولى

304/09/18إقليم: أزيللمركزية اكرضانإقليم: أزيللمركزية تاركا 7 04/09/18السعيد بوحز 07092Hمزدوجواولى

904/09/18إقليم: أزيللمركزية وازنتإقليم: أزيللمركزية إكيس 7 04/09/18افرماش حسناء 07082Xمزدوجواولى

604/09/18إقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتيةإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 04/09/18ازيوحي  دريس 07207Hمزدوجانركي

204/09/18إقليم: أزيللمركزية خلدإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 7 04/09/18م ايت بن حسي 07085Aمزدوجأيت بلل

604/09/18إقليم: خريبكةم/م دشر البراكسةإقليم: أزيللمركزية توفغين 7 04/09/18م العسالي 12227Pمزدوجلبراكسة

1104/09/18إقليم: خريبكةم/م الشهيد الطوسيإقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 7 04/09/18خالد بن خنفر 12086Lمزدوجبوخريص

804/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد عيسى الوادإقليم: أزيللمركزية آيت تمجوط 7 04/09/18م كرارة 07427Xمزدوجأحد بوموسى

704/09/18إقليم: أزيللمركزية تابيةإقليم: أزيللمركزية تلسنانت 7 04/09/18سعيدة باجي 07049Lمزدوجتابية

104/09/18إقليم: بني مللمركزية بوتفردةإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 7 04/09/18جمال أقدي 07507Jمزدوجبوتفردة

204/09/18إقليم: أزيللمركزية إمي نواركإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 7 04/09/18مريم أرزيز 07267Yمزدوجتيلوكيت

104/09/18إقليم: بني مللمركزية ملويةإقليم: أزيللمركزية تيلوكيت 7 04/09/18مراد امبارك 07492Tمزدوجاغبالة
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جماعة التعيين

504/09/18إقليم: خريبكةم/م بنشقرىإقليم: أزيللمركزية تيلوكيت 7 04/09/18إلتحاق بالزوجهاجر مومن 12125Dمزدوجلكفاف

204/09/18إقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبليإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 7 04/09/18فتيحة المحفوضي 07242

W

مزدوجأيت اوقبلي

204/09/18إقليم: بني مللمركزية تازيزاوتإقليم: أزيللمركزية إكيس 7 04/09/18حسن عبيبي 07487Mمزدوجاغبالة

204/09/18إقليم: أزيللمركزية تلغمتإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 7 04/09/18خالد حيون 19490Jمزدوجواولى

304/09/18إقليم: خنيفرةتيفراتينإقليم: أزيللمركزية تسلي 7 04/09/18امين السابق 11659Xمزدوجتيغسالين

304/09/18إقليم: أزيللمركزية سكاطإقليم: أزيللمركزية روكلت 7 04/09/18حسن بادو 06893Sمزدوجأيت عباس

204/09/18إقليم: أزيللمركزية إمي نواركإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 7 04/09/18عبد الرحمان اعمومو 07267Yمزدوجتيلوكيت

104/09/18إقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبليإقليم: أزيللمركزية تباروشت 7 04/09/18يامنة وجورة 07242

W

مزدوجأيت اوقبلي

104/09/18إقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبليإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 7 04/09/18لحسن ويحلن 07242

W

مزدوجأيت اوقبلي

304/09/18إقليم: خنيفرةقصر عزيزةإقليم: أزيللمركزية تيزرت 7 04/09/18زهير ملكي 11819

W

مزدوجأم الربيع

404/09/18إقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبليإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 7 04/09/18لحسن السحراوي 07242

W

مزدوجأيت اوقبلي

404/09/18إقليم: أزيللمركزية تبانتإقليم: أزيللمركزية تاركا 7 04/09/18حسن الغازي 06903Cمزدوجتبانت

104/09/18إقليم: أزيللمركزية سرمتإقليم: أزيللمركزية روكلت 7 04/09/18يوسف عوماري 06899Yمزدوجأيت عباس

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادوإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 7 04/09/18هشام المنصوري 07080Vمزدوجأيت بلل

104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت امإقليم: أزيللمركزية سيدي عزيز 7 04/09/18إلتحاق بالزوجحياة أهرا 06871Tمزدوجأيت ام

104/09/18إقليم: أزيللمركزية سكاطإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 04/09/18موحىى ايت لهوش 06893Sمزدوجأيت عباس

904/09/18إقليم: بني مللمدرسة تنكارف الجماعاتيةإقليم: أزيللمركزية تسكنت 7 04/09/18البولة سمير 26046Kمزدوجبوتفردة

404/09/18إقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتيةإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 7 04/09/18م أكري 07207Hمزدوجانركي
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الختيار
إنتقال

بالتبادل
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المديرية القليمية رمزها
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

504/09/18إقليم: أزيللمركزية امالوإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 7 04/09/18لحلو فاطمة 07097Nمزدوجواولى

204/09/18إقليم: أزيللمركزية تمريغتإقليم: أزيللمركزية سرمت 7 04/09/18إلتحاق بالزوجنعيمة رحالي 06979Kمزدوجتاونزا

104/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطانإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 7 04/09/18مراد فطواكي 07429Zمزدوجأحد بوموسى

204/09/18إقليم: أزيللمركزية تيلوكيتإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 7 04/09/18زايد الشافعي 07265

W

مزدوجتيلوكيت

704/09/18إقليم: خريبكةم/م بوعلىإقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 7 04/09/18عبد الحليم فرود 19269Uمزدوجبني زرنتل

604/09/18إقليم: أزيللمركزية تغبولإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 7 04/09/18جمال خويا 06872Uمزدوجأيت ام

404/09/18إقليم: أزيللمركزية تلغمتإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 04/09/18بوتفدى خالد 19490Jمزدوجواولى

904/09/18إقليم: خنيفرةسيدي المخفيإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 04/09/18عبد العزيز موجان 19924Fمزدوجأيت اسحاق

804/09/18إقليم: أزيللمركزية ازلكإقليم: أزيللمركزية مكداز 7 04/09/18حيبو رضوان 07119Mمزدوجسيدي بوخالف

104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت امزالطإقليم: أزيللمركزية روكلت 7 04/09/18فاطمة لعريف 06918Uمزدوجأيت بوولي

804/09/18إقليم: أزيللمركزية تباروشتإقليم: أزيللمركزية تاركا 7 04/09/18بدر الدين بحيري 07255Kمزدوجتبروشت

204/09/18إقليم: أزيللمركزية اكرضانإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 04/09/18عادل قريشي 07092Hمزدوجواولى

904/09/18إقليم: أزيللمركزية تغبالوت نعثمانإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 04/09/18اوبودا عبد الغني 06875Xمزدوجأيت ام

1104/09/18إقليم: خريبكةم/م المعادنةإقليم: أزيللمركزية إكيس 7 04/09/18حسن مسافر 12209Vمزدوجلمعادنة

204/09/18إقليم: أزيللمركزية سرمتإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 7 04/09/18الضعيف مريم 06899Yمزدوجأيت عباس

104/09/18إقليم: أزيللمركزية زاوية احنصالإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 7 04/09/18بولمان مصطفى 06945Yمزدوجزاوية احنصال

904/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت تمليلإقليم: أزيللمركزية توفغين 7 04/09/18حسن بن ودة 07152Yمزدوجأيت تمليل

804/09/18إقليم: أزيللمركزية اكرضانإقليم: أزيللمركزية تسلي 7 04/09/18م اصيل 07092Hمزدوجواولى
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504/09/18إقليم: أزيللمركزية المساإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 7 04/09/18الهام لحدر 07131Aمزدوجتفني

704/09/18إقليم: أزيللمركزية تسليتإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 7 04/09/18العيدي  هشام 07053Rمزدوجتابية

704/09/18إقليم: أزيللمركزية وازنتإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 7 04/09/18سهام العلوي 07082Xمزدوجواولى

504/09/18إقليم: بني مللمركزية ادوزإقليم: أزيللمركزية خلد 7 04/09/18إلتحاق بالزوجاللوي سكينة 07543Yمزدوجفم العنصر

1104/09/18إقليم: بني مللمركزية بوتفردةإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 7 04/09/18رضوان باخوش 07507Jمزدوجبوتفردة

904/09/18إقليم: أزيللمركزية اكرضانإقليم: أزيللمركزية روكلت 7 04/09/18بدر الرزاني 07092Hمزدوجواولى

804/09/18إقليم: أزيللمركزية سكاطإقليم: أزيللمركزية تلغمت 7 04/09/18فاطمة واووجا 06893Sمزدوجأيت عباس

804/09/18إقليم: أزيللمركزية واولىإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 7 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة باشير 07089Eمزدوجواولى

504/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الرواجحإقليم: أزيللمركزية تباروشت 7 04/09/18إلتحاق بالزوجبوشرى ورحمان 07446Tمزدوجأولد بورحمون

104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت اعزمإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 7 04/09/18إلتحاق بالزوجهاجر مسكوري 06982Nمزدوجتاونزا

1004/09/18إقليم: أزيللمركزية اكرضانإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 7 04/09/18م ايت الحسن 07092Hمزدوجواولى

404/09/18إقليم: أزيللمركزية تلغمتإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 7 04/09/18ياسين ايت بوجنوي 19490Jمزدوجواولى

904/09/18إقليم: بني مللمركزية ملويةإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 7 04/09/18لحسناوي عصام 07492Tمزدوجاغبالة

604/09/18إقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبليإقليم: أزيللمركزية روكلت 7 04/09/18ابراهيم عماري 07242

W

مزدوجأيت اوقبلي

404/09/18إقليم: أزيللمركزية تغبولإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 7 04/09/18م عسو 06872Uمزدوجأيت ام

المدرسة الجماعاتية زاوية إقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي

أحنصال

104/09/18إقليم: أزيلل 7 04/09/18بوبكر مرادي 26105Zمزدوجزاوية احنصال

504/09/18إقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبليإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 04/09/18م رفيق 07242

W

مزدوجأيت اوقبلي

604/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت النصإقليم: أزيللمركزية سرمت 7 04/09/18إلتحاق بالزوجحسناء عفا 07077Sمزدوجتنانت
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904/09/18إقليم: أزيللمركزية أنلتفإقليم: أزيللمركزية تسكنت 7 04/09/18باعدي يونس 06895Uمزدوجأيت عباس

مجموعة مدارس اولد إقليم: أزيللمركزية وازنت

اركيعة

404/09/18إقليم: الفقيه بن صالح 7 04/09/18إلتحاق بالزوجباحفى نهاد 07573Fمزدوجاهل مربع

504/09/18إقليم: أزيللمركزية تسليتإقليم: أزيللمركزية توفغين 7 04/09/18لحسن إزمران 07053Rمزدوجتابية

504/09/18إقليم: أزيللمركزية تابيةإقليم: أزيللمركزية تاركا 7 04/09/18مراد حاتم 07049Lمزدوجتابية

304/09/18إقليم: أزيللمركزية وازنتإقليم: أزيللمركزية تيزرت 7 04/09/18جميل عبد الحق 07082Xمزدوجواولى

904/09/18إقليم: أزيللمركزية تسليتإقليم: أزيللمركزية روكلت 7 04/09/18كمال ونناش 07053Rمزدوجتابية

1104/09/18إقليم: بني مللالشركتإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 7 04/09/18جانا صلح 07508Kمزدوجبوتفردة

704/09/18إقليم: أزيللمركزية وازنتإقليم: أزيللمركزية تيزرت 7 04/09/18بنحدو ايوب 07082Xمزدوجواولى

404/09/18إقليم: أزيللمركزية أنلتفإقليم: أزيللمركزية تاركا 7 04/09/18هشام الشتوي 06895Uمزدوجأيت عباس

904/09/18إقليم: أزيللمركزية المساإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 04/09/18جمال سرار 07131Aمزدوجتفني

904/09/18إقليم: خنيفرةاغبالو نتغريينإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 04/09/18الحسين المازغي 11656Uمزدوجالقباب

المدرسة الجماعاتية آيت 

عبدي

804/09/18إقليم: أزيللمركزية تبانتإقليم: أزيلل 7 04/09/18حورية سداتي 06903Cمزدوجتبانت

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تبانتإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 04/09/18خل فتحي 06903Cمزدوجتبانت

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تغزىإقليم: أزيللمركزية تسكنت 7 04/09/18اكناو نور الدين 06876Yمزدوجأيت ام

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تبانتإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 04/09/18حسن حجوب 06903Cمزدوجتبانت

104/09/18إقليم: أزيللمركزية زاوية احنصالإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 7 04/09/18عبد ا همي 06945Yمزدوجزاوية احنصال

204/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت تمجوطإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 7 04/09/18إلتحاق بالزوجايت ايطو فاطمة 07252Gمزدوجتاكلفت

1004/09/18إقليم: أزيللمركزية إمي نواركإقليم: أزيللمركزية توفغين 7 04/09/18لحسن بغوس 07267Yمزدوجتيلوكيت
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104/09/18إقليم: بني مللمركزية تيزي نسليإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 7 04/09/18حمدان عزيز 07498Zمزدوجتيزي نيسلي

1004/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد بورحمونإقليم: أزيللمركزية سكاط 7 04/09/18إلتحاق بالزوجسعدية يوس 07448Vمزدوجأولد بورحمون

504/09/18إقليم: أزيللمركزية وازنتإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 7 04/09/18الفظواكي نبيل 07082Xمزدوجواولى

1104/09/18إقليم: بني مللمدرسة تنكارف الجماعاتيةإقليم: أزيللمركزية تيرارين 7 04/09/18شاجع سامية 26046Kمزدوجبوتفردة

104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت حساينإقليم: أزيللمركزية تسلي 7 04/09/18علي اوجغ 07269Aمزدوجتيلوكيت

904/09/18إقليم: أزيللمركزية المساإقليم: أزيللمركزية توفغين 7 04/09/18السعيد خالص 07131Aمزدوجتفني

104/09/18إقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبليإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 7 04/09/18حواز جمال 07242

W

مزدوجأيت اوقبلي

204/09/18إقليم: أزيللمركزية تبانتإقليم: أزيللمركزية تيزرت 7 04/09/18ايت بركة عبد ا 06903Cمزدوجتبانت

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تباروشتإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 04/09/18بورداح براهيم 07255Kمزدوجتبروشت

1004/09/18إقليم: أزيللمركزية تلغمتإقليم: أزيللمركزية مكداز 7 04/09/18المنصوري نبيل 19490Jمزدوجواولى

304/09/18إقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتيةإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 04/09/18بدري زايد 07207Hمزدوجانركي

104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت مكونإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 7 04/09/18يسرى خاي 07158Eمزدوجأيت تمليل

904/09/18إقليم: أزيللمركزية تبانتإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 7 04/09/18م دنكير 06903Cمزدوجتبانت

1104/09/18إقليم: بني مللالشركتإقليم: أزيللمركزية المسا 7 04/09/18نورا امزبير 07508Kمزدوجبوتفردة

104/09/18إقليم: أزيللمركزية اباشكوإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 04/09/18ابن العريف اسماعيل 06914Pمزدوجأيت بوولي

204/09/18إقليم: أزيللمركزية اكرضانإقليم: أزيللمركزية تاركا 7 04/09/18عبد الحليم إيكن 07092Hمزدوجواولى

1004/09/18إقليم: أزيللمركزية سكاطإقليم: أزيللمركزية تسلي 7 04/09/18عبد الجليل شضوان 06893Sمزدوجأيت عباس

1004/09/18إقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادوإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 04/09/18ايت بوسالم عبد الصماد 07080Vمزدوجأيت بلل
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504/09/18إقليم: أزيللمركزية المساإقليم: أزيللمركزية تسكنت 7 04/09/18خلوق رضى 07131Aمزدوجتفني

1104/09/18إقليم: بني مللمدرسة تنكارف الجماعاتيةإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 7 04/09/18شهر و جمال 26046Kمزدوجبوتفردة

204/09/18إقليم: أزيللمركزية تغبولإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 7 04/09/18عبد الكريم الموضع 06872Uمزدوجأيت ام

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تغبالوت نعثمانإقليم: أزيللمركزية روكلت 7 04/09/18حميد أكناو 06875Xمزدوجأيت ام

904/09/18إقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادوإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 7 04/09/18الحسين ايتصحا 07080Vمزدوجأيت بلل

704/09/18إقليم: أزيللمركزية تبانتإقليم: أزيللمركزية تسكنت 7 04/09/18اتعمي حميد 06903Cمزدوجتبانت

1004/09/18إقليم: أزيللمركزية تبانتإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 04/09/18سعيد أونجمة 06903Cمزدوجتبانت

804/09/18إقليم: أزيللمركزية تبانتإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 7 04/09/18بدر لحرير 06903Cمزدوجتبانت

704/09/18إقليم: أزيللمركزية اكرضانإقليم: أزيللمركزية إكيس 7 04/09/18حليمة جمالي 07092Hمزدوجواولى

204/09/18إقليم: بني مللمركزية ناوورإقليم: أزيللمركزية مكداز 7 04/09/18و الخير رشيد 07517Vمزدوجناوور

604/09/18إقليم: أزيللمركزية المساإقليم: أزيللمركزية تيزرت 7 04/09/18الحسن بوفوس 07131Aمزدوجتفني

904/09/18إقليم: أزيللمركزية خلدإقليم: أزيللمركزية توفغين 7 04/09/18حميد مسلم 07085Aمزدوجأيت بلل

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تبانتإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 04/09/18جمال القدوش 06903Cمزدوجتبانت

204/09/18إقليم: أزيللمركزية اكرضانإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 7 04/09/18حميد فاتحي 07092Hمزدوجواولى

804/09/18إقليم: أزيللمركزية تغبالوت نعثمانإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 7 04/09/18سميرة عمي 06875Xمزدوجأيت ام

104/09/18إقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبليإقليم: أزيللمركزية مكداز 7 04/09/18عظوش م 07242

W

مزدوجأيت اوقبلي

404/09/18إقليم: أزيللمركزية تيلوكيتإقليم: أزيللمركزية تسلي 7 04/09/18الكرطيط م 07265

W

مزدوجتيلوكيت

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تلسنانتإقليم: أزيللمركزية مكداز 7 04/09/18نرجا رضوان 06911Lمزدوجتبانت
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104/09/18إقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتيإقليم: أزيللمركزية تيزرت 7 04/09/18أمراي الحسين 06955Jمزدوجزاوية احنصال

104/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافيةإقليم: أزيللمركزية تاركا 7 04/09/18عصام عبدي 07421Rمزدوجأحد بوموسى

504/09/18إقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتيةإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 7 04/09/18اتمكونت  عبد الهادي 07207Hمزدوجانركي

104/09/18إقليم: أزيللمركزية سكاطإقليم: أزيللمركزية تيزرت 7 04/09/18بزياد  نسيم 06893Sمزدوجأيت عباس

304/09/18إقليم: أزيللمركزية وازنتإقليم: أزيللمركزية تسلي 7 04/09/18خالد الحمدي 07082Xمزدوجواولى

104/09/18إقليم: خنيفرةسيدي بوعبادإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 7 04/09/18حمداوي  عبد الوهاب 11730Zمزدوجسيدي لمين

704/09/18إقليم: أزيللمركزية تبانتإقليم: أزيللمركزية تسكنت 7 04/09/18احتاسن  هشام 06903Cمزدوجتبانت

604/09/18إقليم: أزيللمركزية زمطإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 04/09/18م سلمان 06882Eمزدوجأيت ام

404/09/18إقليم: أزيللمركزية تلغمتإقليم: أزيللمركزية تسلي 7 04/09/18المهدي فوزي 19490Jمزدوجواولى

104/09/18إقليم: أزيللمركزية أنلتفإقليم: أزيللمركزية تاركا 7 04/09/18أحمد أيتبوتسركال 06895Uمزدوجأيت عباس

104/09/18إقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفنإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 04/09/18 حوسني رضوان 07162Jمزدوجأيت تمليل

1104/09/18إقليم: خنيفرةتاشفشاقتإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 7 04/09/18امحيدو  عمر 11798Yمزدوجسبت ايت رحو

104/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد عيسى الوادإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 7 04/09/18ليلى باحو 07427Xمزدوجأحد بوموسى

104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت اعتابإقليم: أزيللمركزية وازنت 7 04/09/18إلتحاق بالزوجوالخشى لبنى 06985S مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

704/09/18إقليم: أزيللمركزية تبانتإقليم: أزيللمركزية إكيس 7 04/09/18رشيدة ايت جيللي 06903Cمزدوجتبانت

316/09/85إقليم: بني مللم الطلسإقليم: بني مللم عين الغازي 205 02/09/10أقدمية 16 سنةعبد العزيز وهيم 24795A)مزدوجبني ملل )البلدية

217/09/90إقليم: بني مللم اوربيعإقليم: بني مللمركزية القراقب 203 17/09/90أقدمية 16 سنةرابحة وودي 07376S)مزدوجبني ملل )البلدية

217/09/90إقليم: بني مللم ابن الهيثمإقليم: بني مللمركزية القراقب 203 17/09/90أقدمية 16 سنةبشرى صائب 07315A)مزدوجبني ملل )البلدية
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116/09/81إقليم: بني مللمركزية امغيلةإقليم: بني مللم اولد يوسف 186 16/09/86أقدمية 16 سنةعبد الكريم الكندي 07373N)مزدوجبني ملل )البلدية

116/09/85إقليم: بني مللم البنات المركزيةإقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيل 179 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد الرحيم قسمي 07339B)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

116/09/85إقليم: بني مللم براكةإقليم: بني مللمركزية اغرم لعلم 179 16/09/96أقدمية 16 سنةنور الدين زروال 07650P)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

421/09/83إقليم: بني مللم ام الربيعإقليم: بني مللمركزية ايت علي 169 06/09/00أقدمية 16 سنةغلوس المصطفى 07342E)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

116/09/85إقليم: بني مللم عين الغازيإقليم: بني مللمركزية الفتح 169 21/09/00أقدمية 16 سنةعبد الهادي رافق 07544Z)مزدوجبني ملل )البلدية

516/09/85إقليم: بني مللم ابن زهرإقليم: بني مللمركزية تانوغة 165 16/09/98أقدمية 16 سنةصالح أيت بغداد 07343F)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

316/09/96إقليم: بني ملل م السمارةإقليم: بني مللمركزية اغرم لعلم 163 27/09/99أقدمية 16 سنةفاطمة بانور 07337Z)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

121/09/83إقليم: بني مللمركزية تاكزيرتإقليم: بني مللمركزية ايت ايكو 153 06/09/00أقدمية 16 سنةمصطفى الحاج 07551Gمزدوجتاكزيرت

216/09/95إقليم: بني مللمركزية تاكزيرتإقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوب 147 29/10/02أقدمية 16 سنةعبد الرحيم والزيف 07551Gمزدوجتاكزيرت

116/09/92إقليم: بني مللمركزية فم العنصرإقليم: بني مللمركزية اوصفرو 141 04/09/02أقدمية 16 سنةاسعيد لحبابي 07541

W

مزدوجفم العنصر

116/09/96إقليم: بني مللمركزية كطايةإقليم: بني مللمركزية تاردا 131 06/09/02أقدمية 16 سنةناجي   ياسين 07633

W

مزدوجكطاية

116/09/99إقليم: بني مللم القصيبة الشرقيةإقليم: بني مللمركزية بن شرو 125 05/09/03إلتحاق بالزوجةكريم توابت 07348L)مزدوجالقصيبة )البلدية

716/09/95إقليم: بني مللمركزية فاطمة الفهريةإقليم: بني مللمركزية تبهيت 123 07/09/05أقدمية 12 سنةعبد الكريم  شاريق 26712Jمزدوجفم العنصر

117/09/84إقليم: بني ملل م السمارةإقليم: بني ملل م ابوالقاسم الشرقي 120 نعمموحا اوحاحو 02/09/16 07337Z)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

1007/09/04إقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوبإقليم: بني مللمركزية بوتفردة 115 07/09/04أقدمية 12 سنةالفاطمي خديجة 26883Vمزدوجتانوغة

707/09/05إقليم: صفرومدرسة لقراطشإقليم: بني مللمركزية تازيزاوت 110 07/09/05إلتحاق بالزوجناجية  منتصر 02283F)مزدوجالمنزل )البلدية

106/09/00إقليم: بني مللمركزية فاطمة الفهريةإقليم: بني مللمركزية ملوية 105 06/09/08ميمون تورغيست 26712Jمزدوجفم العنصر

106/09/01إقليم: بني مللمركزية اغرم لعلمإقليم: بني مللمركزية تاردا 105 05/09/08نور الدين الرافعي 07539Uمزدوجدير القصيبة
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116/09/95إقليم: وادي الذهبمدرسة م الخامسإقليم: بني مللمركزية عين بوغالية 101 05/09/07أقدمية 12 سنةعمرو  قسو 13522X)مزدوجالداخلة )البلدية

116/09/99إقليم: بني مللمركزية فم العنصرإقليم: بني مللمركزية ادوز 101 07/10/11مرضي اخلف 07541

W

مزدوجفم العنصر

116/09/97إقليم: بني مللم الجديدة زاوية شيخإقليم: بني مللمركزية تاردا 93 05/09/08عبد ا والحاج 07345H)مزدوجزاوية الشيخ )البلدية

404/09/02إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد زيانإقليم: بني مللمركزية ملوية 93 05/09/08عزيز رحمون 07624Lمزدوجبني وكيل

716/09/94إقليم: بني مللمركزية ايت عليإقليم: بني مللمركزية تفطيويت 92 02/09/09إلتحاق بالزوجةاليوب علي 07641Eمزدوجكطاية

عمالة: الصخيرات  - الياسمينإقليم: بني مللم الجديدة زاوية شيخ

تمارة
106/09/00 86 02/09/09عائشة    حسنوي 01328T)مزدوجالصخيرات )البلدية

916/09/99عمالة: سلمدرسة بوقنادلإقليم: بني ملل م السمارة 84 04/09/10إلتحاق بالزوجتورية عنو 01246D)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

106/09/01إقليم: بني مللم آيت تيسليتإقليم: بني مللم رياض السلم 75 نعمامال حليمي 14/09/18 07375R)مزدوجبني ملل )البلدية

701/01/10إقليم: بني مللم الجديدة زاوية شيخإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 67 04/09/12الحسين العلم 07345H)مزدوجزاوية الشيخ )البلدية

116/09/99إقليم: بني مللم رياض السلمإقليم: بني مللم الهدى اطلس 66 نعمفاطمة سلم 20/09/11 24628U)مزدوجبني ملل )البلدية

913/09/02إقليم: خنيفرةالموإقليم: بني مللمركزية زاوية الشيخ 54 06/09/17حمداوي عزيز 24471Yمزدوجواو مانة

116/09/92إقليم: بني مللم الهدى اطلسإقليم: بني مللم آيت تيسليت 52 نعمالمصطفى ناصري 06/09/17 07302L)مزدوجبني ملل )البلدية

111/09/00إقليم: بني مللم ام المؤمنينإقليم: بني مللمركزية زاوية الشيخ 49 04/09/18إلتحاق بالزوجةحاليم أشنيض 07346J)مزدوجالقصيبة )البلدية

305/09/11إقليم: بني مللمركزية اوصفروإقليم: بني مللالشركت 47 03/09/13الحسين وموش 07526Eمزدوجدير القصيبة

504/09/12إقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوبإقليم: بني مللمركزية ملوية 43 02/09/14حنان حلوس 26883Vمزدوجتانوغة

206/09/01إقليم: بني مللم الجديدة زاوية شيخإقليم: بني مللم الحنصالي 42 04/09/18بن الشالحة هشام 07345H)مزدوجزاوية الشيخ )البلدية

103/09/13إقليم: إفرانم م عمروس المركزيةإقليم: بني مللالشركت 37 02/09/16صديقي عبد السلم 10703Hمزدوجبن صميم

مدرسة تيزي نيسلي 

الجماعاتية

706/09/00إقليم: بني مللمركزية تفطيويتإقليم: بني ملل 36 03/09/13الحسين باحفيض 07534Nمزدوجدير القصيبة
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407/09/05إقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوبإقليم: بني مللمركزية ايت ايكو 35 04/09/18ادريس منيول 26883Vمزدوجتانوغة

702/09/14إقليم: الفقيه بن صالحم.أولد سيدي شنان 1إقليم: بني مللمركزية ناوور 31 02/09/15إلتحاق بالزوجةتغزوت جواد 07335X الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

223/01/17إقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوبإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 31 23/01/17فطومة الحارتي 26883Vمزدوجتانوغة

1023/01/17إقليم: بني مللمركزية ناوورإقليم: بني مللمركزية ملوية 31 04/09/18حفيضة خربوشي 07517Vمزدوجناوور

623/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغاريرإقليم: بني مللمركزية ناوور 31 23/01/17وندوري ايمان 07409Cمزدوجدار ولد زيدوح

723/01/17إقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوبإقليم: بني مللمركزية تازيزاوت 30 23/01/17اوغولد الحسين 26883Vمزدوجتانوغة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن طفيلإقليم: بني مللمركزية زاوية الشيخ

البرنوصي
916/09/89 28 02/09/15سعيدة المزام 01625R)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

523/01/17إقليم: بني مللمركزية اولد احمامةإقليم: بني مللمركزية ناوور 27 23/01/17إلتحاق بالزوجطه سعاد 07657Xمزدوجأولد يوسف

1002/09/14إقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوبإقليم: بني مللالشركت 25 16/09/16حسن فراح 26883Vمزدوجتانوغة

905/09/11إقليم: خريبكةم/م أقشوحإقليم: بني مللمركزية اولد احمامة 24 07/10/17حرشي ابتسام 12193Cمزدوجبني سمير

118/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهبإقليم: بني مللمركزية تازيزاوت 24 18/09/17أبو الدهاج رقية 07629Sمزدوجبني وكيل

118/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمدإقليم: بني مللمركزية تازيزاوت 24 18/09/17بلعتاكة فاطمة الزهراء 07617Dمزدوجبني شكدال

915/09/17إقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسىإقليم: بني مللمركزية بوتفردة 24 15/09/17الوافي  حليمة 07363Cمزدوجأحد بوموسى

118/09/17إقليم: أزيللمركزية امالوإقليم: بني مللمركزية تحونة ايت ايدير 24 18/09/17السعيد أيت عقا 07097Nمزدوجواولى

115/09/17إقليم: أزيللمركزية افطوشنإقليم: بني مللمدرسة تنكارف الجماعاتية 24 15/09/17رضوان المغراوي 07106Yمزدوجأيت ماجدن

1118/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمانإقليم: بني مللمركزية ملوية 24 18/09/17هوداني امينة 07412Fمزدوجدار ولد زيدوح

418/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسىإقليم: بني مللمركزية تحونة ايت ايدير 24 18/09/17لبنى الفراج 07607Tمزدوجبني شكدال

523/01/17إقليم: بني مللمركزية فم الزاويةإقليم: بني مللمركزية ناوور 23 23/01/17إلتحاق بالزوجةعبد الرزاق القريشي 07558Pمزدوجتاكزيرت
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123/01/17إقليم: بني مللم الجديدة زاوية شيخإقليم: بني مللمركزية ناوور 23 23/01/17إلتحاق بالزوجحسناء الحسني 07345H)مزدوجزاوية الشيخ )البلدية

923/01/17إقليم: بني مللم ام المؤمنينإقليم: بني مللمركزية ناوور 22 23/01/17إلتحاق بالزوجةشفعي نبيل 07346J)مزدوجالقصيبة )البلدية

523/01/17إقليم: بني مللمركزية اولد احمامةإقليم: بني مللمركزية ناوور 22 23/01/17إلتحاق بالزوجإيمان صافي 07657Xمزدوجأولد يوسف

1023/01/17إقليم: بني مللمركزية تارداإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 21 23/01/17فدوى غانم 07569Bمزدوجأيت أم البخث

523/01/17إقليم: بني مللمركزية اولد احمامةإقليم: بني مللمركزية ناوور 21 23/01/17إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء بلعير 07657Xمزدوجأولد يوسف

523/01/17إقليم: بني مللم انس بن مالكإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 21 23/01/17إلتحاق بالزوجعتيقة بنعزيز 20037D)مزدوجالقصيبة )البلدية

523/01/17إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 21 23/01/17إلتحاق بالزوجأمينة الكومي 07665Fمزدوجأولد سعيد الواد

مدرسة تيزي نيسلي 

الجماعاتية

1023/01/17إقليم: بني مللم ابن بطوطةإقليم: بني ملل 18 23/01/17إلتحاق بالزوجريم مكتوب 07344G)مزدوجزاوية الشيخ )البلدية

1004/09/18إقليم: بني مللمركزية ناوورإقليم: بني مللمركزية بوتفردة 17 04/09/18سعيد أورهي 07517Vمزدوجناوور

104/09/18إقليم: بني مللمركزية ملويةإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 17 04/09/18يخلف خويا 07492Tمزدوجاغبالة

103/09/13إقليم: بني ملل م ابوالقاسم الشرقيإقليم: بني ملل م السمارة 16 نعمارباح ابتسام 04/09/18 07340C)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

318/09/17إقليم: أزيللمركزية أهل الوادإقليم: بني مللمركزية تازيزاوت 14 18/09/17كريم محسن 07032Tمزدوجارفالة

604/09/18إقليم: بني مللمركزية ادوزإقليم: بني مللمركزية ناوور 10 04/09/18إلتحاق بالزوجحسناء الخنوشي 07543Yمزدوجفم العنصر

104/09/12إقليم: خنيفرةالعرفانإقليم: بني مللمركزية تاردا 9 01/09/18انس البرغوسي 25447Jمزدوجواو مانة

704/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الرواجحإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 9 04/09/18إلتحاق بالزوجفتيحة ذكي 07446Tمزدوجأولد بورحمون

304/09/18إقليم: بني مللمركزية فم العنصرإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 8 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء ايت قليلة 07541

W

مزدوجفم العنصر

504/09/18إقليم: بني مللمركزية ايت بوجوإقليم: بني مللمركزية ناوور 8 04/09/18إلتحاق بالزوجشوقي فاطمة الزهراء 07386Cمزدوجفم اودي

904/09/18إقليم: بني مللمركزية ايت حبيبيإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 8 04/09/18إلتحاق بالزوجلطيفة فسوس 07562Uمزدوجتاكزيرت
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104/09/18إقليم: بني مللمركزية تانوغةإقليم: بني مللمركزية ناوور 8 04/09/18إلتحاق بالزوجايمان النهام 07547Cمزدوجتانوغة

204/09/18إقليم: بني مللمدرسة تنكارف الجماعاتيةإقليم: بني مللمركزية بوتفردة 7 04/09/18مصطفى القادري 26046Kمزدوجبوتفردة

504/09/18إقليم: بني مللمركزية ناوورإقليم: بني مللمركزية بوتفردة 7 04/09/18جواد ولحاج 07517Vمزدوجناوور

1004/09/18إقليم: بني مللمدرسة تنكارف الجماعاتيةإقليم: بني مللمركزية بن شرو 7 04/09/18زينب مسعود 26046Kمزدوجبوتفردة

904/09/18إقليم: بني مللمدرسة تنكارف الجماعاتيةإقليم: بني مللالشركت 7 04/09/18كوثر صبري 26046Kمزدوجبوتفردة

204/09/18إقليم: بني مللمدرسة تنكارف الجماعاتيةإقليم: بني مللمركزية بوتفردة 7 04/09/18فؤاد وغنيمة 26046Kمزدوجبوتفردة

104/09/18إقليم: بني مللمدرسة تنكارف الجماعاتيةإقليم: بني مللمركزية بوتفردة 7 04/09/18يحيى جعفري الكتاني 26046Kمزدوجبوتفردة

1004/09/18إقليم: بني مللمدرسة تنكارف الجماعاتيةإقليم: بني مللمركزية بن شرو 7 04/09/18شريفي حسناء 26046Kمزدوجبوتفردة

1004/09/18إقليم: بني مللمركزية ناوورإقليم: بني مللمركزية بوتفردة 7 04/09/18رشيد بولمان 07517Vمزدوجناوور

804/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد بورحمونإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 7 04/09/18إلتحاق بالزوجإكرام مشرق 07448Vمزدوجأولد بورحمون

217/09/84إقليم: بني مللم القاسميةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسى 249 17/09/84أقدمية 16 سنةحسن بوطيب 07314Z)مزدوجبني ملل )البلدية

817/09/84إقليم: بني مللم الميةإقليم: الفقيه بن صالحم. اولد ادريس 191 17/09/84إلتحاق بالزوجةمولي إدريس العلوي القاسمي 07307S)مزدوجبني ملل )البلدية

116/09/85إقليم: الفقيه بن صالحم علل بن ع اإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسى 189 16/09/94أقدمية 16 سنةم عقيل 07332U الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

116/09/85إقليم: الفقيه بن صالحم المام البخاريإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد بوخدو 179 06/09/01أقدمية 16 سنةصالح صقري 07333V الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

217/09/90إقليم: الفقيه بن صالحم العرفانإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغارير 169 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد العزيز ايت عبد الواحد 07322H سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

301/05/97إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة مولي رشيدإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد بورحمون 167 01/05/97أقدمية 16 سنةمولي عبد ا بنحسو 07320F سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

316/09/92إقليم: خريبكةمدرسة يعقوب المنصورإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الخميس 157 06/09/01أقدمية 16 سنةالمصطفى كرمادين 12010D)مزدوجخريبكة )البلدية

116/09/95إقليم: الفقيه بن صالحم القواسمإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسون 155 16/09/00أقدمية 16 سنةصالح درواش 07327N الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج
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216/09/85إقليم: الفقيه بن صالحم الزرقطونيإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الخميس 153 06/09/00أقدمية 16 سنةم كريم 07326M الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

عمالة: الصخيرات  - ابن الهيثمإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  بني وكيل

تمارة
106/09/00 153 06/09/00أقدمية 16 سنةرشيد  النصاري 01314C)مزدوجتمارة )البلدية

116/10/79إقليم: الفقيه بن صالحم الرجاءإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد زيان 150 16/09/90أقدمية 16 سنةعبد الكبير الحرشي 07331T الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

301/05/97إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة مولي رشيدإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد بورحمون 149 16/09/99أقدمية 16 سنةعائشة ياسين 07320F سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

مدرسة الفقيه بن صالح إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد

الغربية

116/09/95إقليم: الفقيه بن صالح 147 16/09/02أقدمية 16 سنةاحمد  اكني 07369Jمزدوجكريفات

422/09/86إقليم: الفقيه بن صالحم علل بن ع اإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد بوخدو 147 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد الحكيم سليم 07332U الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

316/09/92إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة مولي رشيدإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغارير 147 06/09/01أقدمية 16 سنةادريس  السوداري 07320F سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

316/09/92إقليم: الفقيه بن صالحم العرفانإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغارير 147 06/09/01أقدمية 16 سنةموحى الجمعاوي 07322H سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

216/09/92إقليم: الفقيه بن صالحم علل بن ع اإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسون 147 13/09/01أقدمية 16 سنةعلل  هرون 07332U الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

316/09/94إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبدونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسى 143 24/09/02أقدمية 16 سنةسعيد ماغسي 07575Hمزدوجكريفات

216/09/92إقليم: بني مللم أولد بوبكرإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الرواجح 143 26/09/02أقدمية 16 سنةفاطمة نعام 07352Rمزدوجأولد كناو

416/09/96إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة مولي رشيدإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغارير 143 06/09/00أقدمية 16 سنةبهيجة  اكزوا 07320F سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

216/09/92إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة مولي رشيدإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد افرج 141 16/09/02أقدمية 16 سنةم العاتق 07320F سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

416/09/91إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة مولي رشيدإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد افرج 141 06/09/02أقدمية 16 سنةحسن حافضي 07320F سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

216/09/92إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبدونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسى 141 16/09/02أقدمية 16 سنةالمصطفى كرحاني 07575Hمزدوجكريفات

916/09/96إقليم: الفقيه بن صالحم المام مالكإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسون 141 16/09/02أقدمية 16 سنةعلل عنتر 07325L الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

117/09/84عمالة: الرباطالداخلةإقليم: الفقيه بن صالحمدرسة مولي رشيد 140 16/09/96أقدمية 16 سنةفاتحة كيدة 01059A يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: إنزكان ايت م/م الليمون مركزية بوزوكإقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونة

ملول
116/09/95 135 06/09/03أقدمية 16 سنةالحسن بنبلى 05083Zمزدوجتمسية
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406/09/00إقليم: بني مللمركزية ادوزإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد 135 06/09/02أقدمية 16 سنةم  بنعزيز 07543Yمزدوجفم العنصر

916/09/93إقليم: الفقيه بن صالحم السعادةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطة 134 02/09/02إلتحاق بالزوجةالشرقي لهديلي 19574A الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

716/09/93إقليم: الفقيه بن صالحم المام البخاريإقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلح 133 05/09/03أقدمية 16 سنةجمال بوطوال 07333V الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

116/09/99إقليم: الفقيه بن صالحم المام البخاريإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسى 133 05/09/03أقدمية 16 سنةخلف    م 07333V الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

216/09/96إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبدونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد 131 06/09/02أقدمية 16 سنةالهام  الطلسي 07575Hمزدوجكريفات

116/09/98إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبدونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد 131 02/09/02أقدمية 16 سنةرشيد   خليل 07575Hمزدوجكريفات

306/09/00إقليم: بني مللمركزية الظهرةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست 131 04/09/02أقدمية 16 سنةم كزو 07383Zمزدوجأولد امبارك

216/09/99إقليم: بني مللمركزية ايت بوجوإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد ارميش 129 16/09/04أقدمية 12 سنةالبصراوي الشرقاوية 07386Cمزدوجفم اودي

1016/09/96إقليم: بني مللمركزية الظهرةإقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسى 116 06/09/01أقدمية 16 سنةحفيظ زكراوي 07383Zمزدوجأولد امبارك

806/09/00إقليم: بني مللمركزية تانوغةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 115 05/09/04أقدمية 12 سنةفؤاد فيللي 07547Cمزدوجتانوغة

116/09/92إقليم: بني مللم أولد اكناوإقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونة 114 16/09/99أقدمية 16 سنةالمصطفى سراج 07351Pمزدوجأولد كناو

116/09/93إقليم: الفقيه بن صالحم الداخلةإقليم: الفقيه بن صالحمدرسة اولد ازمام 114 24/09/02أقدمية 16 سنةالمصطفى دلفاك 07319E سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

606/09/00إقليم: الفقيه بن صالحم النوارإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 110 30/09/08إلتحاق بالزوجاسمهان شكو 07323J سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

806/09/00إقليم: الفقيه بن صالحم أولد بوعزةإقليم: الفقيه بن صالحم اولد عبد النبي 100 15/12/08رشيد الغوفيري 07365Eمزدوجأولد بورحمون

405/09/07إقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسىإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست 93 16/10/09حرية الخصاسي 07363Cمزدوجأحد بوموسى

116/09/92إقليم: الفقيه بن صالحم الزرقطونيإقليم: الفقيه بن صالحم موسى بن نصير 90 نعمصالح إجي 04/09/18 07326M الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

116/09/99إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراحإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطة 80 04/09/18امناوي  م 07463Lمزدوجسيدي عيسى بن علي

606/09/01إقليم: الفقيه بن صالحم الداخلةإقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسى 75 05/09/07إلتحاق بالزوجنوال ايت الشافعي 07319E سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج
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616/09/99إقليم: الفقيه بن صالحم النوارإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلول 74 04/09/18إلتحاق بالزوجةعبد الفتاح لعروصي 07323J سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

404/09/02إقليم: الخميساتراس الحامةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد عيسى الواد 64 02/09/15م أبو تاج 11527D عين جوهرة-سيدي

بوخلخال

مزدوج

201/01/10إقليم: الفقيه بن صالحم النوارإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراح 62 02/09/12إلتحاق بالزوجمحي الدين بديعة 07323J سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

207/09/05إقليم: الفقيه بن صالحم.أولد سيدي شنان 1إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد ا 61 05/09/13إلتحاق بالزوجتودة اكيري 07335X الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

107/09/05إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلولإقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبر 56 07/09/17نور الدين شطيبي 07452Zمزدوجأولد ناصر

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية ابن طفيلإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  م/م أولد عياد

مولي رشيد
106/09/00 54 04/09/18إلتحاق بالزوجةاحمد العسري 18579U سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

204/09/02إقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسىإقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبر 52 07/09/17نور الدين  الحمداوي 07363Cمزدوجأحد بوموسى

904/09/02إقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبرإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد عيسى الواد 49 02/09/16الزينبي بشرى 07361Aمزدوجدار ولد زيدوح

505/09/03إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراءإقليم: الفقيه بن صالح م.الـــبـــراديـــــــة المركزية 48 04/09/18رابح رشيد 07432Cمزدوجأحد بوموسى

317/09/84عمالة: الميةالشريف الدريسيإقليم: الفقيه بن صالحم المام البخاري 46 30/09/16ابراهيم كناني 27100Fمزدوجبني يخلف

304/09/02إقليم: أزيللمركزية تكانتإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الكرازة 45 نعمإلتحاق بالزوجمينة بن الصغير 06/09/17 21968Cمزدوجافورار

404/09/02إقليم: بني مللمركزية فم الزاويةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  المغرب العربي 42 06/09/17إلتحاق بالزوجةمراد المعروفي 07558Pمزدوجتاكزيرت

105/09/11إقليم: بني مللمركزية تازيزاوتإقليم: الفقيه بن صالحم المام البخاري 36 06/09/17فاطمة امغي 07487Mمزدوجاغبالة

1001/01/10إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلولإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد افرج 35 04/09/18بنفارس عبد الرزاق 07452Zمزدوجأولد ناصر

801/01/10إقليم: بني مللمركزية تانوغةإقليم: الفقيه بن صالحم المركزية أ. عياد 34 04/09/18 مصطفى الرفعي 07547Cمزدوجتانوغة

923/01/17إقليم: خريبكةم/م عين قيشرإقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهب 31 23/01/17نادية خشيع 12075Zمزدوجعين قيشر

102/09/10إقليم: بني مللمركزية تازيزاوتإقليم: الفقيه بن صالحم المام البخاري 30 06/09/17لوريكي رشيد 07487Mمزدوجاغبالة

904/09/12إقليم: الفقيه بن صالحم أولد بوعزةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد افرج 29 نعماسماعيل بوحاج 04/09/18 07365Eمزدوجأولد بورحمون
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102/09/15إقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبرإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغارير 28 06/09/17خالد العمراوي 07361Aمزدوجدار ولد زيدوح

805/09/11إقليم: بني مللمركزية اولد احمامةإقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبر 27 07/09/17إلتحاق بالزوجربيح بشرى 07657Xمزدوجأولد يوسف

1005/09/08إقليم: أزيللمدرسة الطلسإقليم: الفقيه بن صالحم النارة 26 نعمإلتحاق بالزوجةم شعبة 06/09/17 06861Gمزدوجافورار

702/09/10إقليم: الفقيه بن صالحم الداخلةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الرواجح 26 17/09/18إلتحاق بالزوجمريم مرتضى 07319E سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

119/01/17إقليم: الفقيه بن صالحم اولد عبد النبيإقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبر 25 20/09/18سومية باعزيز 07362Bمزدوجدار ولد زيدوح

102/09/10إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد ارميشإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد عيسى الواد 24 06/09/17جواد عكراشي 07426

W

مزدوجأحد بوموسى

مجموعة مدارس أبي السباع إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطة

المركزية

104/09/12عمالة: مراكش 24 17/09/17إلتحاق بالزوجتورية بن خدة 02532Bمزدوجالوداية

906/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسىإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 24 06/09/17لبنة مجاد 07607Tمزدوجبني شكدال

806/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الخميسإقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهب 24 04/09/18فاطمة الزهراء كسعاد 07613Zمزدوجبني شكدال

307/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  بني وكيلإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 24 07/09/17عمر مباكر 07620Gمزدوجبني وكيل

1006/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمانإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد ارميش 24 06/09/17دمراني بناصر 07412Fمزدوجدار ولد زيدوح

706/09/17إقليم: خريبكةم/م أولد عزوزإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 24 06/09/17سارة نصير 12159Rمزدوجأولد عزوز

505/09/07إقليم: خريبكةم/م تاشرافتإقليم: الفقيه بن صالحم السعادة 22 06/09/17م العناني 12068Sمزدوجتشرافت

703/09/13إقليم: الفقيه بن صالحم موسى بن نصيرإقليم: الفقيه بن صالحم الزرقطوني 22 نعمالعمري حسناء 21/09/18 07334

W

الفقيه بن صالح 

)البلدية(

مزدوج

902/09/14إقليم: برشيد مركزية جوالةإقليم: الفقيه بن صالحم.أولد سيدي شنان 1 22 06/09/17النحيلي نورة 14364M)مزدوجحد السوالم )البلدية

802/09/15إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغاريرإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 22 06/09/17شيشاوي كريمة 07409Cمزدوجدار ولد زيدوح

818/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الخميسإقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهب 21 04/09/18وداد جعفري 07613Zمزدوجبني شكدال

823/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الخميسإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغارير 21 06/09/17فاطمة الزهراء رمضاوي 07613Zمزدوجبني شكدال
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523/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد زيانإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد 20 06/09/17إلتحاق بالزوجالهام بلواد 07624Lمزدوجبني وكيل

806/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسىإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد 20 04/09/18عثمان خويا 07607Tمزدوجبني شكدال

305/09/11إقليم: الرحامنةلهللت المركزيةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المركز الفلحي 18 02/09/16رجاء القضيوي الدريسي 09247Aمزدوجصخور الرحامنة

1018/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسىإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد 18 04/09/18سعيد  رضاوي 07607Tمزدوجبني شكدال

804/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسىإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية 17 04/09/18م عنبري 07607Tمزدوجبني شكدال

423/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمدإقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهب 16 06/09/17سهام رفيعي 07617Dمزدوجبني شكدال

423/01/17إقليم: الفقيه بن صالحم السعادةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الخميس 16 04/09/18إلتحاق بالزوجكبوري فدوى 19574A الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

704/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الخميسإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد عيسى الواد 16 04/09/18سكينة ناوي 07613Zمزدوجبني شكدال

804/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمدإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 16 04/09/18إلياس موحي 07617Dمزدوجبني شكدال

105/09/11إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد زيانإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الرواجح 14 06/09/17إلتحاق بالزوجحسناء اتلمساني 07624Lمزدوجبني وكيل

806/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمدإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد عيسى الواد 14 06/09/17جريد مينة 07617Dمزدوجبني شكدال

306/09/17إقليم: الفقيه بن صالحم.أولد سيدي شنان 1إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 14 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم بن اعراب 07335X الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

506/09/17إقليم: الفقيه بن صالحأولد النيفاويإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 14 06/09/17ياسر نحيل 07415Jمزدوجدار ولد زيدوح

606/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسىإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 14 06/09/17سمير زهواني 07607Tمزدوجبني شكدال

602/09/15إقليم: برشيدمركزية الحساسنةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغارير 12 04/09/18إلتحاق بالزوجنادبة ازاد 14239Bمزدوجلحساسنة

206/09/17إقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسىإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمان 11 06/09/18الورصاني ازهور 07363Cمزدوجأحد بوموسى

714/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمدإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 11 04/09/18شكيبي عبد الغني 07617Dمزدوجبني شكدال

906/09/17إقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسىإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراء 10 04/09/18هدى شفيقي 07363Cمزدوجأحد بوموسى
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307/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمدإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمان 10 04/09/18مروان غجدام 07617Dمزدوجبني شكدال

1007/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسىإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمان 10 04/09/18العطلتي يونس 07607Tمزدوجبني شكدال

107/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسىإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمان 10 04/09/18هاشمي هشام 07607Tمزدوجبني شكدال

806/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسىإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد 10 04/09/18ايت الطمار فاطمة الزهراء 07607Tمزدوجبني شكدال

307/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمدإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمان 10 04/09/18عبد الكريم مازيغ 07617Dمزدوجبني شكدال

104/09/18إقليم: الفقيه بن صالحم الداخلةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 9 04/09/18إلتحاق بالزوجفتيحة زهري 07319E سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

106/09/00إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد افرجإقليم: الفقيه بن صالحم أولد بوعزة 7 نعمفؤاد بولقشور 04/09/18 07457Eمزدوجأولد ناصر

604/09/12إقليم: الفقيه بن صالحم السعادةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجهدى الحسني 19574A الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

404/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطانإقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهب 7 25/10/18          لبرك فاطمة الزهراء 07429Zمزدوجأحد بوموسى

1004/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافيةإقليم: الفقيه بن صالحلعدادشة 7 04/09/18م معروف 07421Rمزدوجأحد بوموسى

1004/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الخميسإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية 7 04/09/18امينة وثاب 07613Zمزدوجبني شكدال

704/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمانإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست 7 04/09/18بويشيشان يوسف 07412Fمزدوجدار ولد زيدوح

704/09/18إقليم: الفقيه بن صالحم الندلسإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 7 04/09/18إلتحاق بالزوجالوافي دونيا 07324K سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

104/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد عيسى الوادإقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهب 7 03/10/18خويا صلح الدين 07427Xمزدوجأحد بوموسى

1004/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطانإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست 6 04/09/18اكسير ابراهيم 07429Zمزدوجأحد بوموسى

504/09/18إقليم: الفقيه بن صالحم أولد سيدي شنان 2إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد عيسى الواد 6 04/09/18إلتحاق بالزوجصريح راجعة 18737R الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

616/09/91إقليم: بني مللم المسيرةإقليم: خنيفرةالعرفان 203 19/09/92أقدمية 16 سنةباباي الحسنية 19572Y)مزدوجبني ملل )البلدية

516/09/92عمالة: مكناسحليمة السعديةإقليم: خنيفرةامصور 181 16/09/96أقدمية 16 سنةاعبة عبد العزيز 04010H)مزدوجمكناس )البلدية
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116/09/94إقليم: خنيفرةتعبيتإقليم: خنيفرةاهبارن 177 16/09/96أقدمية 16 سنةقنجل المصطفى 11776Zمزدوجموحى أوحمو الزياني

416/09/93عمالة: مكناسم غازيإقليم: خنيفرةثلت نتمزين 171 16/09/97أقدمية 16 سنةعبد القادر بن راشوق 03956Z)مزدوجمكناس )البلدية

216/09/96عمالة: مكناسرابعة العدويةإقليم: خنيفرةبوتغديوت 153 06/09/00أقدمية 16 سنةايت بن احساين حميد 03957A)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: الصخيرات  - المرابطينإقليم: خنيفرةالمدرسة الجماعاتية تقرموت

تمارة
116/09/94 151 04/09/02أقدمية 16 سنةالعرفاوي المصطفى 18420

W

مزدوجالصخيرات )البلدية(

116/09/96عمالة: مكناسعبد ا بن رواحةإقليم: خنيفرةامرهان 151 06/09/01أقدمية 16 سنةلطفي سيدي بن عمر 03808N)مزدوجمكناس )البلدية

206/09/00إقليم: خنيفرةايت نوحإقليم: خنيفرةمولي يعقوب 149 02/09/10أقدمية 16 سنةاطيت المصطفى 11779Cمزدوجموحى أوحمو الزياني

316/09/95عمالة: مكناسابن عاشرإقليم: خنيفرةتيكمنت 147 06/09/01أقدمية 16 سنةطوطوح توفيق 03961E المشور الستينية

)البلدية(

مزدوج

216/09/96إقليم: خنيفرةادخسالإقليم: خنيفرةالمو 147 06/09/01أقدمية 16 سنةصالحي م 11759Fمزدوجلهري

516/09/98إقليم: خنيفرةتلت اوديونإقليم: خنيفرةاغبالو نتغريين 147 06/09/01أقدمية 16 سنةياسين بواحفيظ 11769Sمزدوجموحى أوحمو الزياني

216/09/98عمالة: مكناسالمام البخاريإقليم: خنيفرةتيكمنت 147 06/09/01أقدمية 16 سنةجبران بوعزة 03963G المشور الستينية

)البلدية(

مزدوج

116/09/94عمالة: طنجة - أصيلبدريونإقليم: خنيفرةجنان ماس 145 10/02/06أقدمية 12 سنةعمراوي صالح 15151T)مزدوجكزناية )البلدية

1017/09/84إقليم: خنيفرةتلت اوديونإقليم: خنيفرةسغنانة 141 05/09/08أقدمية 16 سنةعزمي عبد الواحد 11769Sمزدوجموحى أوحمو الزياني

عمالة: الصخيرات  - المغرب العربيإقليم: خنيفرةزيان

تمارة
516/09/94 134 05/09/07أقدمية 16 سنةفاضيلي   الهام 01309X)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة مقاطعات الدار ابن حزم بناتإقليم: خنيفرةتعبيت

البيضاء أنفا
116/09/99 133 05/09/03أقدمية 16 سنةبرة زينب 01414L)مزدوجأنفا )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - الوفاقإقليم: خنيفرةتاتشا

تمارة
116/09/99 131 04/09/02أقدمية 16 سنةاسفي   صلح الدين 26371Nمزدوجسيدي يحيى زعير

المدرسة الجماعاتية عبدا 

بن ياسين

716/09/02إقليم: الحاجبدار القايد عليإقليم: خنيفرة 131 16/09/02أقدمية 16 سنةاعريضة نعيمة 04205Vمزدوجأيت يعزم

913/09/01إقليم: بني مللمركزية زاوية الشيخإقليم: خنيفرةتاتشا 129 17/09/03أقدمية 16 سنةامرغاضن بوعزة 07377T)مزدوجزاوية الشيخ )البلدية

216/09/99إقليم: خنيفرةسروإقليم: خنيفرةسيدي لمين 127 13/09/17أقدمية 12 سنةلعياطي عبد الرحمان 11756Cمزدوجلهري
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216/09/95إقليم: خنيفرةالوحدةإقليم: خنيفرةالسعادة 114 07/09/05أقدمية 12 سنةوليدي والعيد 18478Jمزدوجتيغسالين

المدرسة الجماعاتية عبدا 

بن ياسين

406/09/00عمالة: مكناسعمر بن عبد العزيز المهايةإقليم: خنيفرة 109 06/09/06أقدمية 12 سنةمعطلوي حميد 21538Kمزدوجمهاية

201/01/06إقليم: القنيطرةالمنفلوطيإقليم: خنيفرةاعوينات 97 02/09/10مراك   سعيد 11094Hمزدوجسوق ثلثاء الغرب

623/09/04إقليم: خنيفرةبومزضاونإقليم: خنيفرةايت عبي 96 06/10/09إلتحاق بالزوجةدرقاوي   عبدالرحيم 11774Xمزدوجموحى أوحمو الزياني

618/09/03إقليم: خنيفرةسروإقليم: خنيفرةاجدير 83 03/09/13سعيد الحرشاوي 11756Cمزدوجلهري

المدرسة الجماعاتية سيدي 

عمرو

906/09/00إقليم: الجديدةمدرسة وادي المخازنإقليم: خنيفرة 75 04/09/18شعبان م 08091U)مزدوجلبير الجديد )البلدية

407/09/04إقليم: خنيفرةالسعادةإقليم: خنيفرةتامحررت 73 26/11/11نــــورة الغـــــزيل 22660Eمزدوجأيت اسحاق

304/10/02إقليم: خنيفرةتالحيانتإقليم: خنيفرةعين عيشة 69 05/09/11طارق تري 11761Hمزدوجلهري

702/09/10إقليم: خنيفرةالمدرسة الجماعاتية تقرموتإقليم: خنيفرةاغبالو نتغريين 67 02/09/10امحزون عائشة 11667Fمزدوجتيغسالين

602/09/10إقليم: خنيفرةاكرض اسديدنإقليم: خنيفرةاغبالو نتغريين 67 02/09/10امحزون بناصر 11646Hمزدوجتيغسالين

عمالة: الصخيرات  - سيدي يحيى زعيرإقليم: خنيفرةاعوينات

تمارة
104/09/02 63 03/09/13بطاش م 01335Aمزدوجسيدي يحيى زعير

904/09/12إقليم: خنيفرةاسولإقليم: خنيفرةامرهان 61 04/09/12هاجر حسينات 11750

W

مزدوجاكلمام ازكزا

805/09/03إقليم: خنيفرةاسولإقليم: خنيفرةبوكدجيك 60 06/09/17حمادى مولود 11750

W

مزدوجاكلمام ازكزا

816/09/98عمالة: الرباطلسان الدين بن الخطيبإقليم: خنيفرةبوكدجيك 59 05/09/11أقياوي هشام 01051S)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

214/09/01إقليم: خنيفرةالهريإقليم: خنيفرةسغنانة 59 04/09/18إلتحاق بالزوجةفنان يونس 11755Bمزدوجلهري

302/09/10إقليم: خنيفرةالزيارإقليم: خنيفرةبواللفت 55 03/09/13أغرمي عزيز 11705Xمزدوجاكلموس

518/02/08إقليم: خنيفرةالمدرسة الجماعاتية بوشبلإقليم: خنيفرةاعباسين 53 03/09/13سيدي احمد العراقي 11829Gمزدوجالحمام

907/09/04إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد اإقليم: خنيفرةايت رحو 52 06/09/17فاتحة غريب 07584Tمزدوجالخالفية
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المدرسة الجماعاتية مولي 

بوعزة

604/09/12إقليم: الرشيديةابن الخطيبإقليم: خنيفرة 52 04/09/12إلتحاق بالزوجمريم العزيزي 09381

W

مزدوجارفود )البلدية(

المدرسة الجماعاتية عبدا 

بن ياسين

904/09/12إقليم: خنيفرةالحمامإقليم: خنيفرة 52 02/09/16إلتحاق بالزوجكعني فاطمة 11826Dمزدوجالحمام

902/09/10إقليم: إفرانم م أضاروش المركزيةإقليم: خنيفرةالمام مالك 50 06/09/17سناء العنسي 10718Zمزدوجتيكريكرة

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامنإقليم: خنيفرةالمام علي

تمارة
307/09/04 47 04/09/18حكى عبد الرحيم 25420E)مزدوجعين العودة )البلدية

116/09/94إقليم: خنيفرةامالوإقليم: خنيفرةالمختار السوسي 46 نعمازيوي لحبيب 04/09/18 22659D)مزدوجخنيفرة )البلدية

مجموعة مدارس دوار إقليم: خنيفرةايت عبي

الجامع المركزية

1105/09/08عمالة: مراكش 45 02/09/14موستني حليمة 02795Mمزدوجأولد دليم

المدرسة الجماعاتية عبدا 

بن ياسين

202/09/10إقليم: خنيفرةالمام مالكإقليم: خنيفرة 44 06/09/17إلتحاق بالزوجنعيمة نصر الدين 11783Gمزدوجأحد بوحسوسن

107/09/04إقليم: خنيفرةالمختار السوسيإقليم: خنيفرةامالو 42 نعمافتاتي ابراهيم 04/09/18 11587U)مزدوجخنيفرة )البلدية

802/09/10إقليم: خنيفرةجنان ماسإقليم: خنيفرةتاسكارت 42 04/09/18غـــاغــا عالي 11780Dمزدوجاكلمام ازكزا

104/09/12إقليم: خنيفرةابن سيناإقليم: خنيفرةالفضية 42 نعمما جدة   بن ظيفي 06/09/17 11622G)مزدوجخنيفرة )البلدية

101/01/10إقليم: بني مللمركزية زاوية الشيخإقليم: خنيفرةالعرفان 40 06/09/17حفيظ فوزي 07377T)مزدوجزاوية الشيخ )البلدية

701/01/10إقليم: خنيفرةاهبارنإقليم: خنيفرةسيدي بوعباد 39 02/09/16بن عزوز بن علي 11701Tمزدوجاكلموس

406/09/00عمالة: مكناسالزوالط الجديدةإقليم: خنيفرةالمدرسة الجماعاتية بوشبل 37 02/09/14إلتحاق بالزوجةالتباع حمزة 26927Tمزدوجالدخيسة

1005/09/03إقليم: خنيفرةكهف النسورإقليم: خنيفرةاوشنين 37 04/09/18سعيدة وردي 11620Eمزدوجسيدي لمين

502/09/14عمالة: مكناسشعبانات المركزإقليم: خنيفرةتاشفشاقت 35 02/09/16سناء عطفي 04061Nمزدوجعين جمعة

المدرسة الجماعاتية عبدا إقليم: خنيفرةتاشفشاقت

بن ياسين

102/09/14إقليم: خنيفرة 35 02/09/16هشام الزائي 11804Eمزدوجسبت ايت رحو

202/09/10إقليم: خنيفرةالوحدةإقليم: خنيفرةايت اسحاق 34 04/09/18إلتحاق بالزوجفوزية العزوزي 18478Jمزدوجتيغسالين

902/09/10إقليم: إفرانم م أضاروش المركزيةإقليم: خنيفرةالمام مالك 34 06/09/17سفيان امعمري 10718Zمزدوجتيكريكرة
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المدرسة الجماعاتية سوق 

الثنين

103/09/13إقليم: خنيفرةالمام مالكإقليم: خنيفرة 34 02/09/16الحاميدي عبد النبي 11783Gمزدوجأحد بوحسوسن

502/09/10إقليم: خنيفرةلندةإقليم: خنيفرةتامحررت 33 04/09/18صادقي فيصل 11645Gمزدوجالقباب

101/01/10إقليم: خنيفرةثلت نتمزينإقليم: خنيفرةبوخلخال 31 02/09/16العباسي نورالدين 11706Yمزدوجاكلموس

801/01/10إقليم: خنيفرةسيدي يحيى وسعدإقليم: خنيفرةبوتغديوت 31 02/09/16عبد اللطيف زلماض 11668Gمزدوجسيدي يحيى أو ساعد

703/09/13إقليم: خنيفرةسغنانةإقليم: خنيفرةعين عيشة 31 02/09/16فاطمة العمراني 11771Uمزدوجموحى أوحمو الزياني

702/09/14إقليم: خنيفرةتاتشاإقليم: خنيفرةعين عيشة 31 02/09/16الحسين بطان 19323Cمزدوجلهري

623/01/17إقليم: خنيفرةتانفنيتإقليم: خنيفرةالمدرسة الجماعاتية ويوان 31 06/09/17عبد ا ايوكو 11809Kمزدوجأم الربيع

623/01/17إقليم: خنيفرةثلت نتمزينإقليم: خنيفرةالمدرسة الجماعاتية ويوان 31 06/09/17عاتقي رضوان 11706Yمزدوجاكلموس

402/09/14إقليم: خنيفرةتيكمنتإقليم: خنيفرةتلت اوديون 28 04/09/18المصطفى هشات 11714Gمزدوجاكلموس

701/01/17إقليم: خنيفرةجنان ماسإقليم: خنيفرةسيدي عثمان 28 06/09/17امزيان المصطفى 11780Dمزدوجاكلمام ازكزا

المدرسة الجماعاتية عبدا 

بن ياسين

223/01/17إقليم: خريبكةم/م البراشوةإقليم: خنيفرة 28 06/09/17سعاد الدقاق 12072

W

مزدوجتشرافت

823/01/17إقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبرإقليم: خنيفرةالنوراغ 28 06/09/17سناء الصغراوي 07361Aمزدوجدار ولد زيدوح

المدرسة الجماعاتسة 

اعروست

923/01/17إقليم: خريبكةم/م أولد عزوزإقليم: خنيفرة 28 06/09/17لبنى شرادي 12159Rمزدوجأولد عزوز

923/01/17إقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوبإقليم: خنيفرةبوتغديوت 28 06/09/17سومية حراز 26883Vمزدوجتانوغة

المدرسة الجماعاتية سوق 

الثنين

م/م اولد فنان الغربية إقليم: خنيفرة

الجماعاتية

109/12/16إقليم: خريبكة 28 06/09/17مكنون هدى 26610Yمزدوجأولد فنان

المدرسة الجماعاتية سوق 

الثنين

623/01/17إقليم: خريبكةم/م سوق التنينإقليم: خنيفرة 28 06/09/17شيماء  العرشي 12179Mمزدوجأولد بوغادي

702/09/14إقليم: خنيفرةاهبارنإقليم: خنيفرةسيدي بوعباد 26 06/09/17مريم العلوي 11701Tمزدوجاكلموس

802/09/14إقليم: خنيفرةايت عبيإقليم: خنيفرةاوشنين 25 02/09/16ميمونة أعدوش 11733Cمزدوجسيدي لمين

417



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

بني ملل - خنيفرة05

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

123/01/17إقليم: خنيفرةسيدي المخفيإقليم: خنيفرةاوراش 25 04/09/18موحى ورحو 19924Fمزدوجأيت اسحاق

423/01/17إقليم: خنيفرةسيدي المخفيإقليم: خنيفرةاوراش 25 04/09/18طويل المصطفى 19924Fمزدوجأيت اسحاق

1001/01/10إقليم: خنيفرةسيدي يحيى وسعدإقليم: خنيفرةتاولي 24 06/09/17بوتكبرت م 11668Gمزدوجسيدي يحيى أو ساعد

803/09/13إقليم: خنيفرةلندةإقليم: خنيفرةتامحررت 24 06/09/17كزيري نورالدين 11645Gمزدوجالقباب

602/09/14إقليم: خنيفرةجنان ماسإقليم: خنيفرةسيدي المخفي 24 06/09/17مولي ادريس بلحسن 11780Dمزدوجاكلمام ازكزا

402/09/14إقليم: خنيفرةاجديرإقليم: خنيفرةاوشنين 24 06/09/17أحمد بنكجان 24469

W

مزدوجاكلمام ازكزا

1002/09/14إقليم: خنيفرةتيمدغاصإقليم: خنيفرةتيفراتين 24 06/09/17م الحرار 11663Bمزدوجتيغسالين

302/09/14إقليم: خنيفرةتامحررتإقليم: خنيفرةامرهان 24 06/09/17مموني مولي لكبير 11653Rمزدوجالقباب

202/09/14إقليم: خنيفرةسيدي لمينإقليم: خنيفرةابرقي 24 02/09/16اعبا سعيدة 21494Mمزدوجسيدي لمين

1023/01/17إقليم: بني مللمركزية تبهيتإقليم: خنيفرةسيدي يحيى وسعد 24 04/09/18فضلي عزيز 07564

W

مزدوجأيت أم البخث

923/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمانإقليم: خنيفرةاوراش 24 04/09/18سومية الخال 07412Fمزدوجدار ولد زيدوح

319/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت واسترإقليم: خنيفرةتاتشا 24 19/09/17ابراهيم  اعطا 06992Z مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

119/09/17إقليم: أزيللمركزية تاكلفتإقليم: خنيفرةتيفراتين 24 19/09/17جباري مليكة 07246Aمزدوجتاكلفت

320/09/17إقليم: أزيللمركزية أشكولإقليم: خنيفرةسيدي يحيى وسعد 24 20/09/17نجمة خويا ابراهيم 06888Lمزدوجأيت ام

119/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت واسترإقليم: خنيفرةتاتشا 24 19/09/17كمال بوالغلت 06992Z مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

102/09/14إقليم: بني مللمركزية زاوية الشيخإقليم: خنيفرةتاولي 23 02/09/16إلتحاق بالزوجفتيحة خالي 07377T)مزدوجزاوية الشيخ )البلدية

116/09/96إقليم: خنيفرةالفضيةإقليم: خنيفرةابن سينا 22 نعمبدرو عبد ا 06/07/17 11610U)مزدوجمريرت )البلدية

903/09/13إقليم: خنيفرةعوامإقليم: خنيفرةقصر عزيزة 22 02/09/16إلتحاق بالزوجةالعزابي م والغازي 11833Lمزدوجالحمام
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902/09/14إقليم: خنيفرةبومزضاونإقليم: خنيفرةعين عيشة 22 02/09/16إلتحاق بالزوجسعدية بورحيم 11774Xمزدوجموحى أوحمو الزياني

602/09/14إقليم: خنيفرةايت رحوإقليم: خنيفرةالمام مالك 22 06/09/17ام سملل 11713Fمزدوجاكلموس

1002/09/14إقليم: خنيفرةسيدي لمينإقليم: خنيفرةسيدي بوعباد 21 04/09/18المصطفى افتاتي 21494Mمزدوجسيدي لمين

المدرسة الجماعاتية مولي 

بوعزة

1119/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماستإقليم: خنيفرة 21 04/09/18احلم فرحان 07417Lمزدوجأحد بوموسى

825/09/17إقليم: أزيللمركزية بوعنترإقليم: خنيفرةالمدرسة الجماعاتية بوشبل 21 04/09/18عبلة اوتدا 07093Jمزدوجواولى

602/09/14إقليم: خنيفرةالعرفانإقليم: خنيفرةتاركة 20 06/09/17حليمة نوا ب 25447Jمزدوجواو مانة

306/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت منصورإقليم: خنيفرةفلت 20 04/09/18حاكم السعيد 07194Uمزدوجسيدي يعقوب

المدرسة الجماعاتية سيدي 

امبارك

723/01/17إقليم: خنيفرةالمام مالكإقليم: خنيفرة 18 06/09/17العيادي أمينة 11783Gمزدوجأحد بوحسوسن

المدرسة الجماعاتية سيدي 

امبارك

823/01/17إقليم: خنيفرةام الربيعإقليم: خنيفرة 18 06/09/17سعاد حمزة 11814Rمزدوجأم الربيع

المدرسة الجماعاتية عبدا 

بن ياسين

523/01/17إقليم: خريبكةم/م بير مزويإقليم: خنيفرة 18 06/09/17إلتحاق بالزوجحسناء الطاوس 12114Sمزدوجبئر مزوي

423/01/17إقليم: خنيفرةبومزضاونإقليم: خنيفرةالزيار 18 06/09/17إلتحاق بالزوجبلحسن حفصة 11774Xمزدوجموحى أوحمو الزياني

305/09/11إقليم: خنيفرةايت قسوإقليم: خنيفرةام الربيع 17 04/09/18عبد الصمد لعزوزي 11709Bمزدوجاكلموس

203/09/13إقليم: خنيفرةتاوليإقليم: خنيفرةمولي يعقوب 17 04/09/18بولحسن م 11669Hمزدوجسيدي يحيى أو ساعد

603/09/13إقليم: خنيفرةتيقليتإقليم: خنيفرةفلت 17 04/09/18سالم زغاري 11811Mمزدوجأم الربيع

المدرسة الجماعاتية مولي 

بوعزة

204/09/18إقليم: خنيفرةتيكمنتإقليم: خنيفرة 17 04/09/18عمرالعمراوي 11714Gمزدوجاكلموس

404/09/18إقليم: خنيفرةتامحررتإقليم: خنيفرةعين عيشة 17 04/09/18رشيد بوخضرا 11653Rمزدوجالقباب

104/09/18إقليم: بني مللمركزية ملويةإقليم: خنيفرةتيفراتين 17 04/09/18الحسين أشلض 07492Tمزدوجاغبالة

123/01/17إقليم: خنيفرةايت اسحاقإقليم: خنيفرةاوراش 16 04/09/18إلتحاق بالزوجميمونة خيطوش 11613Xمزدوجأيت اسحاق
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المدرسة الجماعاتية مولي 

بوعزة

204/09/18إقليم: خنيفرةسيدي عثمانإقليم: خنيفرة 16 04/09/18م تباعي 11717Kمزدوجاكلموس

104/09/18إقليم: خنيفرةالموإقليم: خنيفرةمولي يعقوب 16 04/09/18بوسكور مل تي 24471Yمزدوجواو مانة

402/09/14إقليم: خنيفرةايت رحوإقليم: خنيفرةايت قسو 15 04/09/18م حمداني 11713Fمزدوجاكلموس

116/09/94إقليم: تارودانتم.م تيزي نتاستإقليم: خنيفرةعوام 14 06/09/17م المكاوي 17831Fمزدوجتيزي نتاست

203/09/13إقليم: خنيفرةاغبالو نتغريينإقليم: خنيفرةتيفراتين 14 06/09/17زوهير أورغ 11656Uمزدوجالقباب

902/09/14إقليم: خنيفرةاغبالو نتغريينإقليم: خنيفرةتيفراتين 14 06/09/17عبد الرحيم الفاضلي 11656Uمزدوجالقباب

102/09/14إقليم: النواصرم.م الزاويةإقليم: خنيفرةالمو 14 06/09/17إلتحاق بالزوجهدى  العماري 18170Z)مزدوجالنواصر )البلدية

202/09/14إقليم: خنيفرةتامحررتإقليم: خنيفرةامرهان 14 06/09/17مولي لكبير حميدي 11653Rمزدوجالقباب

702/09/14إقليم: خنيفرةايت رحوإقليم: خنيفرةمولي يعقوب 14 06/09/17مريم نعينعة 11713Fمزدوجاكلموس

421/09/17إقليم: أزيللمركزية اخرخوضنإقليم: خنيفرةجنان ماس 14 21/09/17إلتحاق بالزوجاتغزوت لبنى 06921Xمزدوجاكودي نلخير

319/09/17إقليم: خنيفرةام الربيعإقليم: خنيفرةتاتشا 14 19/09/17حسن عل 11814Rمزدوجأم الربيع

419/09/17إقليم: أزيللمركزية اسكاجنإقليم: خنيفرةالزلقة 14 19/09/17إلتحاق بالزوجفاتحة بن مسعود 07173

W

مزدوجانزو

119/09/17إقليم: الفقيه بن صالحم السعادةإقليم: خنيفرةاعوينات 14 19/09/17إلتحاق بالزوجكوثر مدكور 19574A الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

412/10/17إقليم: الفقيه بن صالحلعدادشةإقليم: خنيفرةاعوينات 14 12/10/17حجيبة بنموسى 07425Vمزدوجأحد بوموسى

507/09/04إقليم: خريبكةم/م الشكرانإقليم: خنيفرةسيدي لمين 12 06/09/17عادل ايت جديد 12061Jمزدوجشكران

502/09/14إقليم: خنيفرةتامحررتإقليم: خنيفرةامرهان 11 04/09/18مولي الحسن فضيلي 11653Rمزدوجالقباب

719/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت حلوانإقليم: خنيفرةابضغيغ 11 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة أشريف 07218Vمزدوجبين الويدان

1119/09/17إقليم: أزيللمركزية زمطإقليم: خنيفرةسيدي عثمان 10 04/09/18عمر لطفي 06882Eمزدوجأيت ام
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604/09/18إقليم: خنيفرةالمدرسة الجماعاتية بوشبلإقليم: خنيفرةبوخلخال 9 04/09/18إلتحاق بالزوجمومو مينة 11829Gمزدوجالحمام

المدرسة الجماعاتية ايت إقليم: خنيفرةبوخلخال

عثمان

704/09/18إقليم: خنيفرة 9 04/09/18إلتحاق بالزوجعتو سرى 11837Rمزدوجالحمام

304/09/18إقليم: خنيفرةالصابراإقليم: خنيفرةتاتشا 9 04/09/18إلتحاق بالزوجفروقي خديجة 11748Uمزدوجالبرج

304/09/12إقليم: خنيفرةبوكدجيكإقليم: خنيفرةالمدرسة الجماعاتية ويوان 7 04/09/18خالد ناجح 11753Zمزدوجاكلمام ازكزا

مجموعة مدارس ايت واحي إقليم: خنيفرةتيقليت

وحقي

902/09/15إقليم: ميدلت 7 04/09/18طاهري م 11907Sمزدوجاغبالو

1001/01/17إقليم: خنيفرةعين عيشةإقليم: خنيفرةتاركة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجحسناء الشراف 11678Tمزدوجأيت سعدلي

101/01/17إقليم: خنيفرةالسعادةإقليم: خنيفرةعين عيشة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجاعطار لبنى 22660Eمزدوجأيت اسحاق

504/09/18إقليم: خنيفرةبواللفتإقليم: خنيفرةاغبالو نتغريين 7 04/09/18صاير ايوب 11648Kمزدوجالقباب

904/09/18إقليم: خنيفرةبوخلخالإقليم: خنيفرةايت خويا 7 04/09/18صلح الدين الحاجي 11719Mمزدوجاكلموس

404/09/18إقليم: خنيفرةالمدرسة الجماعاتية ويوانإقليم: خنيفرةالنوراغ 7 04/09/18فاطمة كرمي 11820Xمزدوجأم الربيع

204/09/18إقليم: خنيفرةاغبالو نتغريينإقليم: خنيفرةتاركة 7 04/09/18إنصار مولي المصطفى 11656Uمزدوجالقباب

704/09/18إقليم: خنيفرةفلتإقليم: خنيفرةمولي يعقوب 7 04/09/18حسناء البوعزواي 11823Aمزدوجأم الربيع

204/09/18إقليم: خنيفرةتيفراتينإقليم: خنيفرةتاشفشاقت 7 04/09/18الحسيني محسين 11659Xمزدوجتيغسالين

104/09/18إقليم: خنيفرةالمام مالكإقليم: خنيفرةتاشفشاقت 7 04/09/18قيبو م 11783Gمزدوجأحد بوحسوسن

604/09/18إقليم: خنيفرةبوكدجيكإقليم: خنيفرةتاشفشاقت 7 04/09/18بومسيس المصطفى 11753Zمزدوجاكلمام ازكزا

204/09/18إقليم: خنيفرةايت رحوإقليم: خنيفرةاعوينات 7 04/09/18مولود شهبون 11713Fمزدوجاكلموس

704/09/18إقليم: خنيفرةبوخلخالإقليم: خنيفرةتسفولة 7 04/09/18بعزاوي نور الدين 11719Mمزدوجاكلموس

1004/09/18إقليم: خنيفرةبوكدجيكإقليم: خنيفرةاغبالو نتغريين 7 04/09/18حيمي مونية 11753Zمزدوجاكلمام ازكزا
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104/09/18إقليم: خنيفرةبن خليلإقليم: خنيفرةبوتغديوت 7 04/09/18حسناء أوباين 11642Dمزدوجأيت اسحاق

404/09/18إقليم: خنيفرةسيدي سعيدإقليم: خنيفرةايت خويا 7 04/09/18أحمد الدياني 11637Yمزدوجأيت اسحاق

104/09/18إقليم: خنيفرةقصر عزيزةإقليم: خنيفرةاوشنين 7 04/09/18عبد الرحمان السعدي 11819

W

مزدوجأم الربيع

المدرسة الجماعاتية ايت 

بوهو

404/09/18إقليم: خنيفرةسيدي عثمانإقليم: خنيفرة 7 04/09/18باشوخ هشام 11717Kمزدوجاكلموس

104/09/18إقليم: خنيفرةاوراشإقليم: خنيفرةبوخللة 7 04/09/18صابر سعيد 11638Zمزدوجواو مانة

904/09/18إقليم: خنيفرةالعرفانإقليم: خنيفرةبوتغديوت 7 04/09/18حفيضة الزيتوني 25447Jمزدوجواو مانة

504/09/18إقليم: خنيفرةاوراشإقليم: خنيفرةاوشنين 7 04/09/18أيوب والغازي 11638Zمزدوجواو مانة

304/09/18إقليم: خنيفرةاوراشإقليم: خنيفرةتاشفشاقت 7 04/09/18النواري اسماعيل 11638Zمزدوجواو مانة

304/09/18إقليم: خنيفرةمولي يعقوبإقليم: خنيفرةتاشفشاقت 7 04/09/18 أشماري أحمد 11673Mمزدوجسيدي يحيى أو ساعد

101/01/17عمالة: طنجة - أصيلعثمان بن عفانإقليم: خنيفرةوادي الدهب 6 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الدريسي 26377V الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/18إقليم: خنيفرةابرقيإقليم: خنيفرةسيدي بوعباد 6 04/09/18إيمان أوشقير 11740Kمزدوجسيدي لمين

204/09/18إقليم: خنيفرةاوراشإقليم: خنيفرةبوخللة 6 04/09/18عطاوي عبدالرحيم 11638Zمزدوجواو مانة

104/09/18إقليم: خنيفرةسيدي المخفيإقليم: خنيفرةتسفولة 6 04/09/18يكو جمال 19924Fمزدوجأيت اسحاق

المدرسة الجماعاتية عبدا إقليم: خنيفرةعين عيشة

بن ياسين

404/09/18إقليم: خنيفرة 6 04/09/18زيدان سلوى 11804Eمزدوجسبت ايت رحو

604/09/18إقليم: خنيفرةاوراشإقليم: خنيفرةعين عيشة 6 04/09/18صفاء اغشي 11638Zمزدوجواو مانة

401/01/17عمالة: مكناسيوسف بن تاشفينإقليم: خنيفرةابن بطوطة 28 01/01/17زردب   حنان 03967L)المازيغيةمكناس )البلدية

301/01/17عمالة: مكناسعبد الكريم الخطابيإقليم: خنيفرةايت اسحاق 18 01/01/17الحسن اوحسو 03959C)المازيغيةمكناس )البلدية

117/09/84عمالة: طنجة - أصيلمعاذ بن جبلإقليم: خريبكةم/م سوق التنين 249 17/09/84أقدمية 16 سنةامشايش مازوز عبد السلم 15149R طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

422



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

بني ملل - خنيفرة05

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

216/09/87إقليم: خريبكةمدرسة النبعاثإقليم: خريبكةم/م شرقاوة 213 16/09/90أقدمية 16 سنةعمر ضعيف 25560G)مزدوجخريبكة )البلدية

117/09/90إقليم: خريبكةمدرسة الفرجإقليم: خريبكةم/م ايت عمار 201 16/09/92أقدمية 16 سنةبدري مجيد 24660D)مزدوجخريبكة )البلدية

216/09/80عمالة: مراكشمدرسة دار السلمإقليم: خريبكةم/م تاشرافت 201 16/10/99أقدمية 16 سنةحمداني عبدالعزيز 26724Xمزدوجسعادة

117/09/90إقليم: خريبكةمدرسة ابن بطوطةإقليم: خريبكةم/م شرقاوة 195 16/09/93أقدمية 16 سنةم اللوسي 11993K)مزدوجخريبكة )البلدية

128/10/93إقليم: خريبكةمدرسة الملإقليم: خريبكةم/م بنشقرى 185 28/10/93أقدمية 16 سنةخصبي مليكة 12018M)مزدوجخريبكة )البلدية

217/09/90إقليم: خريبكةمدرسة أبو ذر الغفاريإقليم: خريبكةم/م شرقاوة 183 16/09/95أقدمية 16 سنةمينة رشدي 12014H)مزدوجخريبكة )البلدية

101/10/83إقليم: خريبكةمدرسة الملإقليم: خريبكةم/م بير مزوي 177 16/09/99أقدمية 16 سنةالمعطي كرامي 12018M)مزدوجخريبكة )البلدية

116/09/89إقليم: خريبكةمدرسة المرابطينإقليم: خريبكةم/م معاذ بن جبل 169 16/09/99أقدمية 16 سنةمينة المازي 11991H)مزدوجخريبكة )البلدية

217/09/84إقليم: خريبكةمدرسة المصلىإقليم: خريبكةم/م الفقراء 167 16/09/96أقدمية 16 سنةم بودخيل 12000T)مزدوجخريبكة )البلدية

116/09/91إقليم: خريبكةمدرسة خديجة بنت خويلدإقليم: خريبكةم/م الكرار 167 16/09/96أقدمية 16 سنةبصيري حكيمة 11995M)مزدوجخريبكة )البلدية

117/09/90إقليم: خريبكةمدرسة ابن بطوطةإقليم: خريبكةم/م أولد عزوز 163 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد الغاني المشتهق 11993K)مزدوجخريبكة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - السلمإقليم: خريبكةم/م سوق التنين

تمارة
116/09/86 159 16/09/99أقدمية 16 سنةبيهي  بوشتى 23104Mمزدوجمرس الخير

مدرسة الشهيدة حادة إقليم: خريبكةم/م سوق التنين

العتاوي

316/09/93إقليم: خريبكة 159 16/09/00أقدمية 16 سنةشوقان عبد الهادي 24059A)مزدوجخريبكة )البلدية

116/09/93إقليم: خريبكةمدرسة ابن الهيثمإقليم: خريبكةم/م  بني يخلف 159 16/09/99أقدمية 16 سنةالدرساوي الزهرة 12016K)مزدوجخريبكة )البلدية

416/09/94إقليم: خريبكةمدرسة البيرونيإقليم: خريبكةم/م سوق الخميس 153 06/09/00أقدمية 16 سنةالحسن حربي 12050Xمزدوجبولنوار

216/09/93إقليم: خريبكةمدرسة الزيتونإقليم: خريبكةم/م معاذ بن جبل 153 06/09/00أقدمية 16 سنةم مبشر 24632Y)مزدوجخريبكة )البلدية

216/09/99إقليم: خريبكةم/م أولد عبدونإقليم: خريبكةم/م الخيارات 153 06/09/00أقدمية 16 سنةدسطوبي م 12142Xمزدوجأولد عبدون

216/09/99إقليم: خريبكةمدرسة النبعاثإقليم: خريبكةم/م أولد اكحيل 153 06/09/00أقدمية 16 سنةسويس بوشتى 25560G)مزدوجخريبكة )البلدية
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606/09/00إقليم: خريبكةمدرسة المقاومةإقليم: خريبكةم/م دشر البراكسة 153 16/09/00أقدمية 16 سنةبونونة م 11994L)مزدوجخريبكة )البلدية

606/09/00إقليم: خريبكةمدرسة النهضةإقليم: خريبكةم/م دشر البراكسة 153 06/09/00أقدمية 16 سنةرتال سعيد 11989F)مزدوجخريبكة )البلدية

316/09/93إقليم: خريبكةمدرسة الزيتونإقليم: خريبكةم/م شرقاوة 151 04/09/02أقدمية 16 سنةعبد الهادي الهران 24632Y)مزدوجخريبكة )البلدية

م/م اولد فنان الغربية 

الجماعاتية

916/09/95إقليم: خريبكةمدرسة موسى ابن نصيرإقليم: خريبكة 149 16/09/99أقدمية 16 سنةحسنة كرمات 12042N)مزدوجبوجنيبة )البلدية

616/09/98إقليم: خريبكةمدرسة المقاومةإقليم: خريبكةم/م أولد عزوز 149 16/09/99أقدمية 16 سنةلطيفة سعيد 11994L)مزدوجخريبكة )البلدية

317/09/90إقليم: خريبكةمدرسة يعقوب المنصورإقليم: خريبكةم/م البيرات 147 06/09/01أقدمية 16 سنةم منوني 12010D)مزدوجخريبكة )البلدية

1016/09/93إقليم: خريبكةمدرسة يعقوب المنصورإقليم: خريبكةم/م عين قيشر 147 06/09/01أقدمية 16 سنةشهاني احمد 12010D)مزدوجخريبكة )البلدية

916/09/97إقليم: خريبكةمدرسة الجاحظإقليم: خريبكةم/م ايت عمار 147 06/09/01أقدمية 16 سنةطلبي ندير 12012F)مزدوجخريبكة )البلدية

121/09/83عمالة: الرباطعلل بن عبد اإقليم: خريبكةمدرسة المتنبي 146 16/09/99أقدمية 16 سنةلعميري حفيظة 01022K)مزدوجحسان )المقاطعة

416/09/95إقليم: خريبكةمدرسة الجاحظإقليم: خريبكةم/م أولد عزوز 145 13/09/00أقدمية 16 سنةدحمان زناري 12012F)مزدوجخريبكة )البلدية

316/09/87إقليم: خريبكةمدرسة التقدمإقليم: خريبكةمدرسة المل 144 نعمأقدمية 16 سنةالسلطان سومية 16/09/96 11997P)مزدوجخريبكة )البلدية

مدرسة المقاوم م إقليم: خريبكةم/م أولد افتاتة

الجوهري

عمالة: الصخيرات  - 

تمارة
116/09/95 143 16/09/00أقدمية 16 سنة عماري الشرقي 26064E)مزدوجعين العودة )البلدية

116/09/94إقليم: خريبكةمدرسة الهمدانيإقليم: خريبكةم/م الكناديز 141 04/09/02أقدمية 16 سنةبرهوم عمر 12043P)مزدوجبوجنيبة )البلدية

116/09/93إقليم: خريبكةمدرسة الزيتونإقليم: خريبكةم/م السماعلة 141 04/09/02أقدمية 16 سنةجبيرة م 24632Y)مزدوجخريبكة )البلدية

804/09/02إقليم: خريبكةم/م الشيخ عليإقليم: خريبكةم/م دشر البراكسة 141 04/09/02أقدمية 16 سنةكرماني منال 12149Eمزدوجأولد عبدون

عمالة: الصخيرات  - الموحدينإقليم: خريبكةمدرسة الشهيد بنداود

تمارة
116/09/89 136 16/09/98أقدمية 16 سنةبوعابيدي خدوج 01307V)مزدوجتمارة )البلدية

116/09/94عمالة: سل مدرسة توبقالإقليم: خريبكةم/م أقشوح 133 03/09/03أقدمية 16 سنةبزاز المصطفى 26180F)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

404/09/02إقليم: خريبكةم/م أولد إبراهيمإقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم 131 04/09/02أقدمية 16 سنةالهاشمي حنان 12109Lمزدوجبولنوار
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717/09/90إقليم: خريبكةم/م بير مزويإقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم 117 07/09/05أقدمية 12 سنةالعرش حسن 12114Sمزدوجبئر مزوي

111/09/00إقليم: خريبكةمدرسة علل بن عبد اإقليم: خريبكةم/م أولد امبارك 105 نعمإلتحاق بالزوجادريسي نجاة 24/11/07 18521F)مزدوجوادي زم )البلدية

216/09/93إقليم: خريبكةمدرسة السعديةإقليم: خريبكةمدرسة التقدم 92 نعمعزيزة السوفي 02/09/16 12019N)مزدوجوادي زم )البلدية

304/09/02إقليم: خريبكةمدرسة البيرونيإقليم: خريبكةمدرسة الهمداني 74 نعمإلتحاق بالزوجةنبيل  السلماوي 04/09/18 12050Xمزدوجبولنوار

116/09/98إقليم: خريبكةم/م أولد امباركإقليم: خريبكةمدرسة علل بن عبد ا 72 نعمخاطب عبد العالي 04/09/18 12201Lمزدوجقصبة  الطرش

116/09/95إقليم: خريبكةم/م بني سميرإقليم: خريبكةمدرسة السعدية 70 04/09/18المنصوري الحسن 12189Yمزدوجبني سمير

216/09/92إقليم: خريبكةم/م عين قيشرإقليم: خريبكةم/م السماعلة 64 04/09/18إلتحاق بالزوجلعراش سعاد 12075Zمزدوجعين قيشر

316/09/99إقليم: خريبكةم/م السماعلةإقليم: خريبكةم/م أولد افتاتة 46 03/09/13إلتحاق بالزوجحياة حسيمي 12197Gمزدوجقصبة  الطرش

906/09/01عمالة: طنجة - أصيل أبو بكر اللمتونيإقليم: خريبكةمدرسة المنفلوطي 45 10/09/15نجية سداسي 15193N الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

707/09/04إقليم: خريبكةم/م البراشوةإقليم: خريبكةم/م ايت عمار 45 02/09/16أغدا رشيد 12072

W

مزدوجتشرافت

1001/01/12إقليم: خريبكةم/م بني ازرنتلإقليم: خريبكةم/م ايت عمار 41 02/09/16بهيجة عزيز 12054Bمزدوجبني زرنتل

مدرسة القاضي عبد 

الرحمان المنصوري

504/09/02إقليم: بنسليمانم/م عين الشكيكة المركزيةإقليم: خريبكة 40 04/09/18السعيدي جبران 07795Xمزدوجزيايدة

216/09/99إقليم: خريبكةم/م  بني يخلفإقليم: خريبكةم/م أولد عزوز 38 16/09/15إلتحاق بالزوجةضراب م 12100Bمزدوجبني يخلف

505/09/07إقليم: خريبكةم/م بنشقرىإقليم: خريبكةم/م الخيارات 31 06/09/17إلتحاق بالزوجفضيلة الزكوري 12125Dمزدوجلكفاف

823/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسىإقليم: خريبكةم/م دشر البراكسة 31 06/09/17فاطمة الزهراء هاشمي 07607Tمزدوجبني شكدال

123/01/17إقليم: خريبكةم/م تاشرافتإقليم: خريبكةم/م المعادنة 31 23/01/17سيدي عبد الله العمراني 12068Sمزدوجتشرافت

923/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الخميسإقليم: خريبكةم/م دشر البراكسة 31 06/09/17فاطمة عسيلي 07613Zمزدوجبني شكدال

123/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهبإقليم: خريبكةم/م بيار الجداد 31 06/09/17هوداني حفيظة 07629Sمزدوجبني وكيل
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103/09/13إقليم: خريبكةمدرسة مولي الحسنإقليم: خريبكةمدرسة خديجة بنت خويلد 30 نعمإبتسام عوان 17/09/18 12021R)مزدوجوادي زم )البلدية

703/09/13إقليم: خريبكةم/م أولد عزوزإقليم: خريبكةم/م الشكران 30 20/09/17فدوى نغراوي 12159Rمزدوجأولد عزوز

116/09/92إقليم: النواصرم. اولد احمدإقليم: خريبكةمدرسة المرابطين 24 09/09/15خدوج ملوكي 18187T)مزدوجدار بوعزة )البلدية

318/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمانإقليم: خريبكةم/م الكناديز 24 18/09/17غزلن الناصري 07412Fمزدوجدار ولد زيدوح

802/09/15إقليم: خريبكةم/م أولد اكحيلإقليم: خريبكةم/م الكناديز 23 04/09/18عبد ا احمد دفة 12182Rمزدوجأولد بوغادي

م/م اولد فنان الغربية 

الجماعاتية

102/09/15إقليم: الرحامنةدار الواسطي المركزيةإقليم: خريبكة 22 06/09/17إلتحاق بالزوجالسعدية الحجكر 09191Pمزدوجسيدي عبد  ا

203/09/13إقليم: خريبكةم/م تاشرافتإقليم: خريبكةم/م دار الشهر 21 04/09/18لمفضل سلم 12068Sمزدوجتشرافت

223/01/17إقليم: خريبكةم/م أقشوحإقليم: خريبكةم/م المعادنة 21 06/09/17صوفية باكي 12193Cمزدوجبني سمير

623/01/17إقليم: خريبكةم/م بني سميرإقليم: خريبكةم/م دشر البراكسة 21 06/09/17إلتحاق بالزوجنادية قنان 12189Yمزدوجبني سمير

م/م اولد فنان الغربية إقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم

الجماعاتية

823/01/17إقليم: خريبكة 21 02/09/17دامي فاطمة الزهراء 26610Yمزدوجأولد فنان

523/01/17إقليم: خريبكةم/م معاذ بن جبلإقليم: خريبكةم/م دشر البراكسة 21 06/09/17إلتحاق بالزوجليلى حيداوي 12052Zمزدوجمفاسيس

123/01/17إقليم: خريبكةم/م بني سميرإقليم: خريبكةم/م المعادنة 21 04/09/18إلتحاق بالزوجنادية الناصيري 12189Yمزدوجبني سمير

123/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهبإقليم: خريبكةم/م بيار الجداد 21 06/09/17الجديد مليكة 07629Sمزدوجبني وكيل

323/01/17إقليم: بني مللمركزية اوصفروإقليم: خريبكةم/م دشر البراكسة 21 04/09/18إلتحاق بالزوجطيوحي سهام 07526Eمزدوجدير القصيبة

123/01/17إقليم: خريبكةم/م دشر البراكسةإقليم: خريبكةم/م بيار الجداد 21 06/09/17سعاد عبقرى 12227Pمزدوجلبراكسة

404/09/12إقليم: خريبكةم/م الكرارإقليم: خريبكةم/م الدشر 19 04/09/18عبد الرحيم بصيري 12090Rمزدوجبني زرنتل

404/09/12إقليم: خريبكةم/م أولد عيسىإقليم: خريبكةم/م الكناديز 19 04/09/18لحمر امال 12230Tمزدوجاولد عيسى

102/09/14إقليم: خريبكةم/م سوق التنينإقليم: خريبكةم/م اولد رحو 19 04/09/18رشيد الشهيبي 12179Mمزدوجأولد بوغادي
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

بني ملل - خنيفرة05

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

1002/09/10إقليم: خريبكةم/م شرقاوةإقليم: خريبكةمدرسة الشهداء 16 04/09/18عبد الكبير تخو 12131Kمزدوجالفقراء

118/09/17إقليم: الفقيه بن صالحم الندلسإقليم: خريبكةم/م الكناديز 16 18/09/17إلتحاق بالزوجحيات الناصري 07324K سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

216/09/96إقليم: خريبكةمدرسة الملإقليم: خريبكةمدرسة السعدية 15 نعمإلتحاق بالزوجةخزافي الحبيب 06/09/17 12018M)مزدوجخريبكة )البلدية

مدرسة الشهيدة عائشة 

البرني

306/09/00إقليم: سطات مركزية النخيلة حمريةإقليم: خريبكة 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةطارق البراكة 14082Fمزدوجانخيلة

120/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الخميسإقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم 14 20/09/17سعد حلوم 07613Zمزدوجبني شكدال

214/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسونإقليم: خريبكةم/م الطبا 14 20/09/17إلتحاق بالزوج  زينب لمي 07589Yمزدوجالخالفية

106/09/00إقليم: خريبكةمدرسة خديجة بنت خويلدإقليم: خريبكةمدرسة مولي الحسن 12 نعمبشرى بلكوزي 06/09/17 11995M)مزدوجخريبكة )البلدية

902/09/15إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمانإقليم: خريبكةمدرسة المتنبي 12 04/09/18اهللي صديقة 07412Fمزدوجدار ولد زيدوح

706/09/00إقليم: الجديدةم/م بير الكوارةإقليم: خريبكةم/م بير الطين 7 04/09/18عبد الغني اجليليم 08552Vمزدوجمتوح

1001/01/17إقليم: سطاتمركزية اولد بوعليإقليم: خريبكةم/م المعادنة 7 04/09/18مساعيد عبد اللطيف 14384Jمزدوجأولد بوعلي النواجة

704/09/18إقليم: خريبكةم/م بوعلىإقليم: خريبكةم/م أولد أحمد 7 04/09/18اسماء القاسمي 19269Uمزدوجبني زرنتل

304/09/18إقليم: خريبكةم/م اولد فنان الشرقيةإقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم 7 04/09/18دنيا ادريسي 12219Fمزدوجأولد فنان

104/09/18إقليم: خريبكةم/م السبتإقليم: خريبكةم/م بيار الجداد 7 04/09/18عبد الصادق الصدقي 12205Rمزدوجلمعادنة

904/09/18إقليم: خريبكةم/م بيار الجدادإقليم: خريبكةم/م أولد عيسى 7 04/09/18حسناء لوح أمود 24364Gمزدوجلبراكسة

104/09/18إقليم: خريبكةم/م دشر البراكسةإقليم: خريبكةم/م بيار الجداد 7 04/09/18حسن مسعدي 12227Pمزدوجلبراكسة

104/09/18إقليم: خريبكةم/م دشر البراكسةإقليم: خريبكةم/م بيار الجداد 7 04/09/18عز الدين المعطاوي 12227Pمزدوجلبراكسة

525/08/18إقليم: خريبكةم/م المعادنةإقليم: خريبكةم/م أولد عيسى 7 04/09/18لعرج لكبير 12209Vمزدوجلمعادنة

307/09/05إقليم: خريبكةمدرسة الهمدانيإقليم: خريبكةمدرسة البيروني 6 نعمنورة ملف 13/09/18 12043P)مزدوجبوجنيبة )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

بني ملل - خنيفرة05

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

06

م/م اولد بن اسماعيل 

المركزية

121/09/83إقليم: بنسليمانم/م أولد علي المركزيةإقليم: بنسليمان 251 16/09/89أقدمية 16 سنةعيد القادرفوزي 07784Kمزدوجالردادنة أولد مالك

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

عمالة: الصخيرات  - عيدالوهاب بنمنصورإقليم: بنسليمان

تمارة
416/09/85 243 16/09/85أقدمية 16 سنةعبد الرحيم ابوبكر 26748Yمزدوجسيدي يحيى زعير

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

121/09/83إقليم: بنسليمانمدرسة النجمةإقليم: بنسليمان 225 17/10/88أقدمية 16 سنةنعيمة الوتري 26923N)مزدوجبنسليمان )البلدية

116/09/86إقليم: بنسليمانمدرسة الفضيلةإقليم: بنسليمانم/م الطوالع المركزية 211 16/09/90أقدمية 16 سنةعبد العزيز  قرقونة 07717M)مزدوجبنسليمان )البلدية

111/10/82عمالة: الميةولدةإقليم: بنسليمانم/م المام مالك المركزية 179 16/09/96أقدمية 16 سنةعبد اللطيف بابني 01894H)مزدوجالمية )البلدية

116/09/98إقليم: بنسليمانمدرسة الرياضإقليم: بنسليمانم/م عين بوشني المركزية 165 16/09/98أقدمية 16 سنةخديجة  قداد 24339E)مزدوجبوزنيقة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - ثريا السقاطإقليم: بنسليمانم/م فوزار المركزية

تمارة
117/09/90 163 16/09/97أقدمية 16 سنةفاطمة مكناني 23493K)مزدوجتمارة )البلدية

م/ م  القائد حمودة مركزية 

اولد بورويس

316/09/93إقليم: بنسليمانمدرسة ابن زيدونإقليم: بنسليمان 163 18/09/99أقدمية 16 سنةم عوام 07714J)مزدوجبنسليمان )البلدية

م/ م  القائد حمودة مركزية 

اولد بورويس

116/09/93إقليم: بنسليمانمدرسة ابن زيدونإقليم: بنسليمان 163 16/09/99أقدمية 16 سنةنور الدين العيادي 07714J)مزدوجبنسليمان )البلدية

م/م سيدي احمد المجدوب 

المركزية

216/09/98إقليم: بنسليمانمدرسة الجولنإقليم: بنسليمان 161 16/09/99أقدمية 16 سنةالفاضل صباح 07716L)مزدوجبنسليمان )البلدية

116/09/85إقليم: بنسليمانمدرسة الفارابيإقليم: بنسليمانم/م عين الشكيكة المركزية 157 06/09/00أقدمية 16 سنةلشقر سي م 07719P)مزدوجبنسليمان )البلدية

116/09/89إقليم: بنسليمانمدرسة الفارابيإقليم: بنسليمانم/م عين الشكيكة المركزية 157 06/09/00أقدمية 16 سنةجميلة اوبلل 07719P)مزدوجبنسليمان )البلدية

216/09/94إقليم: بنسليمانمدرسة ابن زيدونإقليم: بنسليمانم/م النبعات المركزية 155 06/09/00أقدمية 16 سنةم عسال 07714J)مزدوجبنسليمان )البلدية

م/ م  القائد حمودة مركزية 

اولد بورويس

105/10/94عمالة: الميةالفلحإقليم: بنسليمان 153 23/09/03أقدمية 16 سنةعبد الرزاق كدار 01900P)مزدوجالمية )البلدية

م/م اولد بن اسماعيل 

المركزية

المدرسة البتدائية حليمة إقليم: بنسليمان

السعدية

116/09/94إقليم: برشيد 153 06/09/00أقدمية 16 سنةالسعدية بري 14038H)مزدوجالكارة )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الخنساءإقليم: بنسليمانم/م اولد مومن المركزية

البرنوصي
116/09/92 153 06/09/00أقدمية 16 سنةالمصطفى  مراح 24696T)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - امحيجرإقليم: بنسليمانم/م فوزار المركزية

تمارة
216/09/93 153 06/09/00أقدمية 16 سنةعلي بويساعدن 01327S)مزدوجالصخيرات )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات  - عبدالمجيد بنجلونإقليم: بنسليمانم/م فوزار المركزية

تمارة
216/09/96 153 04/09/00أقدمية 16 سنةسعيد شرافي 26330Uمزدوجسيدي يحيى زعير

116/09/96إقليم: بنسليمانمدرسة الرياضإقليم: بنسليمانم/م عين بوشني المركزية 153 06/09/00أقدمية 16 سنة المختار بنوري 24339E)مزدوجبوزنيقة )البلدية

106/09/00إقليم: بنسليمانم/م بني ورة  المركزيةإقليم: بنسليمانم/م سيدي موسى المركزية 153 06/09/00أقدمية 16 سنةخالد الروسي 07813Sمزدوجعين تيزغة

م/م سيدي احمد المجدوب 

المركزية

116/09/94إقليم: بنسليمانم/م المحطة المركزيةإقليم: بنسليمان 152 16/09/99إلتحاق بالزوجةسعيد مسعودي 07728Z)مزدوجبوزنيقة )البلدية

مدرسة الفقيه عبد السلم إقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزية

الزهراوي

116/09/96عمالة: سل 151 16/09/01أقدمية 16 سنةم الشاهدي الوزاني 01181H)مزدوجتابريكت )المقاطعة

416/09/97إقليم: بنسليمانم/م الرازي المركزيةإقليم: بنسليمانم/م الطوالع المركزية 151 11/09/01أقدمية 16 سنةفتيجة جيدال 07715K)مزدوجبنسليمان )البلدية

116/09/99إقليم: بنسليمانمدرسة مطار بنسليمانإقليم: بنسليمانم/م اولد الشاوي المركزية 151 16/09/00أقدمية 16 سنةالمصطفى العسري 25359Nمزدوجعين تيزغة

م/ م  القائد حمودة مركزية 

اولد بورويس

316/09/99إقليم: بنسليمانمدرسة الفارابيإقليم: بنسليمان 151 11/09/01أقدمية 16 سنةهودى بن رغاي 07719P)مزدوجبنسليمان )البلدية

217/09/79إقليم: بنسليمانمدرسة الجولنإقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزية 147 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد المجيد الجاحظ 07716L)مزدوجبنسليمان )البلدية

م/ م  القائد حمودة مركزية 

اولد بورويس

116/09/92عمالة: الميةالنسيمإقليم: بنسليمان 147 26/09/03أقدمية 16 سنةبديعة ايت الغربي 26900N)مزدوجالمية )البلدية

416/09/94إقليم: بنسليمانمدرسة م الزرقطونيإقليم: بنسليمانم/م الوحدة المركزية 145 16/09/02أقدمية 16 سنةحفيظ     جدال 27193G)مزدوجبنسليمان )البلدية

116/09/93إقليم: بنسليمانم/م المحطة المركزيةإقليم: بنسليمانم/م العيون المركزية 145 06/09/00أقدمية 16 سنةزهراء غلمي 07728Z)مزدوجبوزنيقة )البلدية

216/09/94إقليم: بنسليمانمدرسة السلمإقليم: بنسليمانم/م الفداء المركزية 143 16/09/02أقدمية 16 سنةمصطفى  بقري 07721S)مزدوجبنسليمان )البلدية

116/09/87عمالة: الميةالفلحإقليم: بنسليمانم/م الجبوجة 143 06/09/00إلتحاق بالزوجةعلي الدريسي 01900P)مزدوجالمية )البلدية

216/09/95إقليم: بنسليمانمدرسة الجولنإقليم: بنسليمانم/م ثلثاء الزيايدة المركزية 141 04/09/02أقدمية 16 سنةعبد الحفيظ  دوهير 07716L)مزدوجبنسليمان )البلدية

116/09/91إقليم: بنسليمانمدرسة م الزرقطونيإقليم: بنسليمانم/م الوحدة المركزية 141 06/09/02أقدمية 16 سنةعبد ا  شديد 27193G)مزدوجبنسليمان )البلدية

104/09/02إقليم: بنسليمانم/م بني ورة  المركزيةإقليم: بنسليمانم/م سيدي موسى المركزية 141 04/09/02أقدمية 16 سنةسميرة مسرور 07813Sمزدوجعين تيزغة

327/10/93إقليم: بنسليمانمدرسة الرياضإقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزية 139 03/10/03أقدمية 16 سنةالحاير حسن 24339E)مزدوجبوزنيقة )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

416/09/78إقليم: بنسليمانمدرسة الميةإقليم: بنسليمانم/م المام مالك المركزية 135 04/09/12إلتحاق بالزوجةلحسن الصالحي 07722T)مزدوجبوزنيقة )البلدية

116/09/91إقليم: بنسليمانمدرسة م الزرقطونيإقليم: بنسليمانم/م المام مالك المركزية 134 16/09/94أقدمية 16 سنةفاطمة برتول 27193G)مزدوجبنسليمان )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الوفاقإقليم: بنسليمانم/م فوزار المركزية

تمارة
116/09/95 131 04/09/02أقدمية 16 سنةم بورار 26371Nمزدوجسيدي يحيى زعير

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

عمالة: الصخيرات  - عقبة بن نافغإقليم: بنسليمان

تمارة
116/09/97 131 04/09/02أقدمية 16 سنةالشرقاوي كيحل 01332Xمزدوجمرس الخير

116/09/95إقليم: بنسليمانم/م سيدي اخديم المركزيةإقليم: بنسليمانم/م الطوالع المركزية 124 03/09/03إلتحاق بالزوجةيونس الطلبة 07816Vمزدوجالشراط

مجموعة مدارس شجرة 

العزوزي

206/09/00إقليم: بنسليمانم/م أنوال المركزيةإقليم: بنسليمان 120 06/09/07إلتحاق بالزوجفاطمة السمللي 07818Xمزدوجالشراط

306/09/01عمالة: الميةالوحدةإقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزية 117 07/09/05أقدمية 12 سنةسعيدة برييق 07727Yمزدوجبني يخلف

106/09/00إقليم: بنسليمانمدرسة السلمإقليم: بنسليمانم/م اولد الشاوي المركزية 116 07/09/05إلتحاق بالزوجلبنة شطاحي 07721S)مزدوجبنسليمان )البلدية

217/09/84عمالة: الرباطيوسف بن تاشفينإقليم: بنسليمانم/م أنوال المركزية 112 04/09/12إلتحاق بالزوجةمصطفى بنوري 01058Z يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

216/09/96إقليم: بنسليمانمدرسة الفارابيإقليم: بنسليمانم/م اولد الشاوي المركزية 111 24/09/07إلتحاق بالزوجةنورالدين بلكورش 07719P)مزدوجبنسليمان )البلدية

406/09/01إقليم: بنسليمانمدرسة السلمإقليم: بنسليمانم/م اولد الشاوي المركزية 108 07/09/05إلتحاق بالزوجبهيجة الخضر 07721S)مزدوجبنسليمان )البلدية

104/09/02إقليم: مديونةالحنانشةإقليم: بنسليمانم/م اولد مومن المركزية 95 05/09/09سهام حمشوش 01736Lمزدوجسيدي حجاج واد حصار

418/09/02عمالة: الميةام البنينإقليم: بنسليمانم/م أولد يحيى المركزية 93 05/09/08ليلى صياد 26368Kمزدوجبني يخلف

116/09/99إقليم: بنسليمانم/م أنوال المركزيةإقليم: بنسليمانمدرسة المغرب العربي 89 03/09/13إلتحاق بالزوجليلى صدقي 07818Xمزدوجالشراط

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية أم أيمنإقليم: بنسليمانم/م اولد مومن المركزية

البرنوصي
116/09/96 80 10/10/11إلتحاق بالزوجةبوهلل سعيد 21156V)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

116/09/97إقليم: برشيد مركزية بولقنادلإقليم: بنسليمانم/م بني ورة  المركزية 54 06/09/17يوسف عباد 14300Tمزدوجسيدي عبد الخالق

المدرسة البتدائية رابعة إقليم: بنسليمانمدرسة الرياض

العدوية

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
216/09/91 42 06/09/17خدوج وزران 01801G)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

مجموعة مدارس شجرة 

العزوزي

806/09/01عمالة: الميةالبراهمة شرقاوةإقليم: بنسليمان 40 06/09/17فاطمة  ملوش 01745

W

مزدوجبني يخلف
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات  - ادريس بنزكريإقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزية

تمارة
205/09/08 37 02/09/14إلتحاق بالزوجرجاء الحمداوي 24710H)مزدوجتمارة )البلدية

104/09/02إقليم: بنسليمانمدرسة المستقبلإقليم: بنسليمانمدرسة المغرب العربي 34 نعمالكحلي م 04/09/18 07720R)مزدوجبنسليمان )البلدية

104/09/02إقليم: بنسليمانمدرسة المغرب العربيإقليم: بنسليمانمدرسة المستقبل 34 نعمعزيز  كفيل 06/09/17 25003B)مزدوجبوزنيقة )البلدية

302/09/16إقليم: بنسليمانم/م اولد الشاوي المركزيةإقليم: بنسليمانم/م فوزار المركزية 31 02/09/16الحدومي غزلن 07773Yمزدوجمليلة

920/01/17إقليم: بنسليمانم/م بني عامر المركزيةإقليم: بنسليمانم/م بئر النصر المركزية 25 13/02/17إلتحاق بالزوجفاطمة طلحاوي 07827G)مزدوجالمنصورية )البلدية

م/ م  القائد حمودة مركزية 

اولد بورويس

901/02/08عمالة: الميةيوسف بن تاشفينإقليم: بنسليمان 24 06/09/17ليلى زيدور 27099Eمزدوجبني يخلف

502/09/10إقليم: بنسليمانمدرسة م الزرقطونيإقليم: بنسليمانم/م بنابت المركزية 24 04/09/18إلتحاق بالزوجحسناء لمواتي 27193G)مزدوجبنسليمان )البلدية

105/09/11إقليم: سطاتمركزية النخيلة واد النعناعإقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزية 24 04/09/17فاطمة نضيف 14217Cمزدوجواد النعناع

عمالة: الصخيرات  - ابن زيدونإقليم: بنسليمانم/م الفداء المركزية

تمارة
105/09/11 23 02/09/16إلتحاق بالزوجالهام ودحو 23495M)مزدوجالصخيرات )البلدية

401/01/12إقليم: بنسليمانم/م المنصورية المركزيةإقليم: بنسليمانم/م عين الشكيكة المركزية 23 06/09/17إلتحاق بالزوجنزهة الخليلي 07823C)مزدوجالمنصورية )البلدية

102/09/15إقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزيةإقليم: بنسليمانم/م اولد عيسى المركزية 23 04/09/18عبد الحميد البعوي 07767Sمزدوجمليلة

113/09/01إقليم: بنسليمانم/م اولد الشاوي المركزيةإقليم: بنسليمانمدرسة ابن زيدون 22 06/09/17اسكيوال م 07773Yمزدوجمليلة

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

م/ م  القائد حمودة مركزية إقليم: بنسليمان

اولد بورويس

602/09/15إقليم: بنسليمان 22 06/09/17أم كلثوم بدوي 07736Hمزدوجفضالت

مجموعة مدارس شجرة إقليم: بنسليمانم/م  بئر المكي  المركزية

العزوزي

602/09/16إقليم: بنسليمان 21 02/09/16نضال بوضروة 07796Yمزدوجزيايدة

502/09/16إقليم: بنسليمانم/م ثلثاء الزيايدة المركزيةإقليم: بنسليمانم/م سيدي موسى المركزية 21 02/09/16إلهام هلل 07791Tمزدوجزيايدة

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

1013/02/17إقليم: بنسليمانم/م المنصورية المركزيةإقليم: بنسليمان 21 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة طالبي 07823C)مزدوجالمنصورية )البلدية

630/01/17إقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزيةإقليم: بنسليمانم/م بئر النصر المركزية 21 13/02/17بوشرى بن الزوين 07767Sمزدوجمليلة

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

م/ م  القائد حمودة مركزية إقليم: بنسليمان

اولد بورويس

113/02/17إقليم: بنسليمان 20 06/09/17إلتحاق بالزوجةالمصطفى الفجري 07736Hمزدوجفضالت
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

120/02/17إقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزيةإقليم: بنسليمانم/م سيدي موسى المركزية 20 20/02/17إلتحاق بالزوجليلى لغضف 07767Sمزدوجمليلة

820/02/17إقليم: بنسليمانم/م أولد يحيى المركزيةإقليم: بنسليمانم/م الخبيزيين المركزية 20 06/09/17إلتحاق بالزوجحكيمة أقبلي 07738Kمزدوجاولد يحيى لوطا

104/09/12عمالة: الميةمولي رشيدإقليم: بنسليمانم/م المنصورية المركزية 19 نعمأسية حفيدي 04/09/18 07726Xمزدوجبني يخلف

813/02/17إقليم: بنسليمانم/م أولد يحيى المركزيةإقليم: بنسليمانم/م الخبيزيين المركزية 19 06/09/17إلتحاق بالزوجسلوى أبو القمح 07738Kمزدوجاولد يحيى لوطا

م/م سيدي احمد المجدوب 

المركزية

المدرسة الجماعاتية ابن إقليم: بنسليمان

طفيل المركزية

413/02/17إقليم: بنسليمان 18 06/09/17الحمراني ابتسام 07820Zمزدوجسيدي بطاش

1025/02/17إقليم: بنسليمانم/م الطوالع المركزيةإقليم: بنسليمانم/م اولد مومن المركزية 18 06/09/17نادية الزاكي 07779Eمزدوجاولد علي الطوالع

110/04/17إقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزيةإقليم: بنسليمانم/م القائد المكي المركزية 18 06/09/17كوثر الطرفاوي 07767Sمزدوجمليلة

م/ م  القائد حمودة مركزية إقليم: بنسليمانم/م فوزار المركزية

اولد بورويس

724/02/17إقليم: بنسليمان 18 06/09/17رجاء المسكيني 07736Hمزدوجفضالت

113/02/17إقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزيةإقليم: بنسليمانم/م القائد المكي المركزية 18 06/09/17فاطمة بنطالبة 07767Sمزدوجمليلة

413/02/17إقليم: بنسليمانم/م ثلثاء الزيايدة المركزيةإقليم: بنسليمانم/م الخبيزيين المركزية 18 06/09/17إلتحاق بالزوجرجاء كدالي 07791Tمزدوجزيايدة

113/02/17إقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزيةإقليم: بنسليمانم/م اولد عيسى المركزية 18 06/09/17الزياني نجوى 07767Sمزدوجمليلة

113/02/17إقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزيةإقليم: بنسليمانم/م اولد عيسى المركزية 18 06/09/17الصالحي شيماء 07767Sمزدوجمليلة

1010/04/17إقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزيةإقليم: بنسليمانم/م اولد عيسى المركزية 18 06/09/17ليلى الزعاتري 07767Sمزدوجمليلة

113/02/17إقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزيةإقليم: بنسليمانم/م اولد عيسى المركزية 18 06/09/17الكرواني زينب 07767Sمزدوجمليلة

513/02/17إقليم: بنسليمانم/م المام مالك المركزيةإقليم: بنسليمانم/م فوزار المركزية 18 06/09/17إلتحاق بالزوجصمعي نسرين 07743Rمزدوجاولد يحيى لوطا

مجموعة مدارس شجرة إقليم: بنسليمانم/م ثلثاء الزيايدة المركزية

العزوزي

102/09/14إقليم: بنسليمان 17 04/09/18السعودي رشيد 07796Yمزدوجزيايدة

مجموعة مدارس شجرة إقليم: بنسليمانم/م عين الشكيكة المركزية

العزوزي

102/09/14إقليم: بنسليمان 17 04/09/18إلهام مجاهد 07796Yمزدوجزيايدة

902/09/15عمالة: الميةيوسف بن تاشفينإقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزية 17 04/09/18خديجة  امهول 27099Eمزدوجبني يخلف
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

513/02/17إقليم: سطاتمركزية ايت هاشمإقليم: بنسليمانم/م اولد عيسى المركزية 17 06/09/17نعيمة بن السحلي 14405Gمزدوجاولد عامر

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

104/09/18إقليم: بنسليمانم/م اولد الشاوي المركزيةإقليم: بنسليمان 17 04/09/18الهام الحدومي 07773Yمزدوجمليلة

404/09/18عمالة: الميةبدرإقليم: بنسليمانم/م النبعات المركزية 17 04/09/18سعيدة زوان 26370Mمزدوجالشللت

م/م دار الشيخ حجاج 

المركزية

804/09/18عمالة: الميةالشريف الدريسيإقليم: بنسليمان 17 04/09/18ليلى الكاوي 27100Fمزدوجبني يخلف

م/م سيدي احمد المجدوب 

المركزية

104/09/18إقليم: بنسليمانم/م الطوالع المركزيةإقليم: بنسليمان 17 04/09/18فاطمة بالرحمون 07779Eمزدوجاولد علي الطوالع

م/م دار الشيخ حجاج 

المركزية

1104/09/18عمالة: الميةالشريف الدريسيإقليم: بنسليمان 17 04/09/18عنبري مريم 27100Fمزدوجبني يخلف

104/09/18إقليم: بنسليمانم/م اولد الشاوي المركزيةإقليم: بنسليمانم/م سيدي موسى المركزية 17 04/09/18عثمان اطليك 07773Yمزدوجمليلة

104/09/18عمالة: الميةالزرقطونيإقليم: بنسليمانم/م أولد علي المركزية 17 04/09/18م براوي 26620Jمزدوجالشللت

204/09/18إقليم: بنسليمانم/م النبعات المركزيةإقليم: بنسليمانم/م أولد علي المركزية 17 04/09/18خالد لهبي 07782Hمزدوجاولد علي الطوالع

م/م أحد أولد زيان  

المركزية

المدرسة الجماعاتية ابن إقليم: بنسليمان

طفيل المركزية

804/09/18إقليم: بنسليمان 16 04/09/18دريدر السعدية 07820Zمزدوجسيدي بطاش

206/09/17إقليم: بنسليمانم/م أولد يحيى المركزيةإقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزية 12 04/09/18إلتحاق بالزوجمحساني فاطمة 07738Kمزدوجاولد يحيى لوطا

م/ م  القائد حمودة مركزية إقليم: بنسليمانم/م الطوالع المركزية

اولد بورويس

406/09/17إقليم: بنسليمان 11 04/09/18إلتحاق بالزوجفدوى كمال الدريسي 07736Hمزدوجفضالت

304/09/18إقليم: بنسليمانم/م الوحدة المركزيةإقليم: بنسليمانم/م اولد عيسى المركزية 10 04/09/18إلتحاق بالزوجبهيجة بنعمر 07739Lمزدوجاولد يحيى لوطا

عمالة: الصخيرات  - الفتحإقليم: بنسليمانم/م فوزار المركزية

تمارة
102/09/10 9 03/09/18إلتحاق بالزوجةيونس لغميري 01355X)مزدوجالصخيرات )البلدية

204/09/18إقليم: بنسليمانم/م العيون المركزيةإقليم: بنسليمانم/م الخبيزيين المركزية 9 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة بدراوي 07810Nمزدوجعين تيزغة

م/م سيدي احمد المجدوب 

المركزية

304/09/18إقليم: بنسليمانم/م الوحدة المركزيةإقليم: بنسليمان 9 04/09/18إلتحاق بالزوجكوثر الشفاع 07739Lمزدوجاولد يحيى لوطا

604/09/18إقليم: بنسليمانم/م العيون المركزيةإقليم: بنسليمانم/م أولد علي المركزية 9 04/09/18إلتحاق بالزوجةرضوان قريب 07810Nمزدوجعين تيزغة

704/09/18إقليم: بنسليمانم/م المجد المركزيةإقليم: بنسليمانم/م النبعات المركزية 8 04/09/18إلتحاق بالزوجسهام الحرشاني 07811Pمزدوجعين تيزغة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 
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الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/ م  القائد حمودة مركزية إقليم: بنسليمانم/م الخبيزيين المركزية

اولد بورويس

204/09/18إقليم: بنسليمان 8 04/09/18إلتحاق بالزوجسناء سراجي 07736Hمزدوجفضالت

م/م أحد أولد زيان  

المركزية

604/09/18إقليم: بنسليمانم/م العيون المركزيةإقليم: بنسليمان 8 04/09/18إلتحاق بالزوجفتيحة كعابي 07810Nمزدوجعين تيزغة

804/09/18إقليم: بنسليمانم/م المام مالك المركزيةإقليم: بنسليمانم/م اولد مومن المركزية 8 04/09/18إلتحاق بالزوججهان كمو 07743Rمزدوجاولد يحيى لوطا

204/09/18إقليم: بنسليمانم/م اولد الشاوي المركزيةإقليم: بنسليمانم/م اولد عيسى المركزية 7 04/09/18فدوى الراشيدي 07773Yمزدوجمليلة

مجموعة مدارس شجرة إقليم: بنسليمانم/م أولد علي المركزية

العزوزي

204/09/18إقليم: بنسليمان 7 04/09/18إلتحاق بالزوجزينب برهومي 07796Yمزدوجزيايدة

204/09/18عمالة: الميةسيدي العربيإقليم: بنسليمانم/م بئر النصر المركزية 7 04/09/18عثمان خيار 07835Rمزدوجسيدي موسى بن علي

104/09/18إقليم: بنسليمانم/م اولد الشاوي المركزيةإقليم: بنسليمانم/م اولد عيسى المركزية 7 04/09/18علية الغريبي 07773Yمزدوجمليلة

م/م سيدي احمد المجدوب 

المركزية

304/09/18إقليم: بنسليمانم/م عين الشكيكة المركزيةإقليم: بنسليمان 7 04/09/18فتيحة السليماني 07795Xمزدوجزيايدة

م/م دار الشيخ حجاج 

المركزية

204/09/18إقليم: بنسليمانم/م النبعات المركزيةإقليم: بنسليمان 7 04/09/18خديجة لوزي 07782Hمزدوجاولد علي الطوالع

204/09/18إقليم: بنسليمانم/م الخبيزيين المركزيةإقليم: بنسليمانمجموعة مدارس تفرانت 7 04/09/18رضا العباسي 07774Zمزدوجمليلة

م/م سيدي احمد المجدوب 

المركزية

م/ م  القائد حمودة مركزية إقليم: بنسليمان

اولد بورويس

304/09/18إقليم: بنسليمان 7 04/09/18إلتحاق بالزوجإلهام زيدان 07736Hمزدوجفضالت

304/09/18إقليم: بنسليمانم/م الفداء المركزيةإقليم: بنسليمانم/م بئر النصر المركزية 7 04/09/18أسماء العيد 07800Cمزدوجزيايدة

م/م دار الشيخ حجاج 

المركزية

204/09/18إقليم: بنسليمانم/م اولد مومن المركزيةإقليم: بنسليمان 7 04/09/18هدى القاسمي 07747Vمزدوجموالين الواد

104/09/18إقليم: بنسليمانم/م الطوالع المركزيةإقليم: بنسليمانم/م بئر النصر المركزية 7 04/09/18سميرة الصديقي 07779Eمزدوجاولد علي الطوالع

104/09/18إقليم: بنسليمانم/م القائد المكي المركزيةإقليم: بنسليمانم/م بئر قطارة المركزية 7 04/09/18صوفيا مساعد 07756Eمزدوجاحلف

904/09/18إقليم: بنسليمانم/م اولد الشاوي المركزيةإقليم: بنسليمانم/م سيدي موسى المركزية 7 04/09/18م الحبيب الدريسي 07773Yمزدوجمليلة

504/09/18عمالة: الميةسيدي العربيإقليم: بنسليمانم/م القائد المكي المركزية 7 20/09/18عبد الكريم الجلبي 07835Rمزدوجسيدي موسى بن علي

204/09/18إقليم: بنسليمانم/م الخبيزيين المركزيةإقليم: بنسليمانمجموعة مدارس تفرانت 7 04/09/18يوسف العسولي 07774Zمزدوجمليلة
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الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة
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للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

104/09/18إقليم: بنسليمانم/م الطوالع المركزيةإقليم: بنسليمانم/م بئر النصر المركزية 7 04/09/18بهيجة شاقور 07779Eمزدوجاولد علي الطوالع

704/09/18إقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزيةإقليم: بنسليمانم/م عين بوشني المركزية 7 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء غزال 07731Cمزدوجفضالت

904/09/18إقليم: بنسليمانم/م عين الشكيكة المركزيةإقليم: بنسليمانم/م بئر قطارة المركزية 7 04/09/18الشعيبية المباركي 07795Xمزدوجزيايدة

المدرسة الجماعاتية ابن إقليم: بنسليمانم/م سيدي موسى المركزية

طفيل المركزية

704/09/18إقليم: بنسليمان 7 04/09/18برشيش نضال 07820Zمزدوجسيدي بطاش

المدرسة الجماعاتية ابن إقليم: بنسليمانم/م سيدي موسى المركزية

طفيل المركزية

204/09/18إقليم: بنسليمان 7 04/09/18حمزة طياب 07820Zمزدوجسيدي بطاش

م/ م  القائد حمودة مركزية إقليم: بنسليمانم/م أولد علي المركزية

اولد بورويس

504/09/18إقليم: بنسليمان 7 04/09/18إلتحاق بالزوجسكينة امعيط 07736Hمزدوجفضالت

304/09/18إقليم: بنسليمانم/م الخبيزيين المركزيةإقليم: بنسليمانم/م بئر قطارة المركزية 7 04/09/18عفاف عبيد 07774Zمزدوجمليلة

104/09/18إقليم: بنسليمانم/م الخبيزيين المركزيةإقليم: بنسليمانم/م عين بوشني المركزية 7 04/09/18م عرعاري 07774Zمزدوجمليلة

804/09/18إقليم: بنسليمانم/م اولد مومن المركزيةإقليم: بنسليمانمجموعة مدارس تفرانت 7 04/09/18م الزاكي 07747Vمزدوجموالين الواد

704/09/18إقليم: بنسليمانم/م الخبيزيين المركزيةإقليم: بنسليمانمجموعة مدارس تفرانت 7 04/09/18عثمان قاسمي 07774Zمزدوجمليلة

304/09/18إقليم: بنسليمانم/م الفداء المركزيةإقليم: بنسليمانمجموعة مدارس تفرانت 7 04/09/18ياسين حدو 07800Cمزدوجزيايدة

404/09/18إقليم: بنسليمانم/م النبعات المركزيةإقليم: بنسليمانم/م بئر النصر المركزية 7 04/09/18غزلن شهبون 07782Hمزدوجاولد علي الطوالع

104/09/18إقليم: بنسليمانم/م اولد الشاوي المركزيةإقليم: بنسليمانم/م عين بوشني المركزية 7 04/09/18خديجة مساعف 07773Yمزدوجمليلة

804/09/18إقليم: بنسليمانم/م المام مالك المركزيةإقليم: بنسليمانم/م عين بوشني المركزية 7 04/09/18إلتحاق بالزوجنزهة عركام 07743Rمزدوجاولد يحيى لوطا

904/09/18إقليم: بنسليمانم/م الخبيزيين المركزيةإقليم: بنسليمانم/م عين بوشني المركزية 7 04/09/18سلمى المستور 07774Zمزدوجمليلة

204/09/18إقليم: بنسليمانم/م الفداء المركزيةإقليم: بنسليمانمجموعة مدارس تفرانت 7 04/09/18عزيز شاقور 07800Cمزدوجزيايدة

المدرسة الجماعاتية ابن إقليم: بنسليمانم/م فوزار المركزية

طفيل المركزية

1004/09/18إقليم: بنسليمان 7 04/09/18غمار يونس 07820Zمزدوجسيدي بطاش

504/09/18إقليم: بنسليمانم/م اولد عيسى المركزيةإقليم: بنسليمانم/م  بئر المكي  المركزية 7 04/09/18عصام الصفر 07769Uمزدوجمليلة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

204/09/18إقليم: بنسليمانم/م الفداء المركزيةإقليم: بنسليمانم/م  بئر المكي  المركزية 7 04/09/18رضوان نوري 07800Cمزدوجزيايدة

104/09/18إقليم: بنسليمانم/م اولد عيسى المركزيةإقليم: بنسليمانم/م  بئر المكي  المركزية 7 04/09/18إدريس عماروش 07769Uمزدوجمليلة

904/09/18إقليم: بنسليمانم/م اولد مومن المركزيةإقليم: بنسليمانم/م  بئر المكي  المركزية 7 04/09/18كريم الكسالي 07747Vمزدوجموالين الواد

مدرسة رحال المسكيني إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة1

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
117/09/84 197 16/09/93أقدمية 16 سنةم حفص 01497B)مزدوجالفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي زليخة نصريإقليم: برشيد مركزية الشرفاء

الحسني
121/09/83 191 16/09/92أقدمية 16 سنةمصطفى أسكور 26819A الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي زليخة نصريإقليم: برشيدمركزية تعاونية العيون

الحسني
516/09/94 189 16/09/94أقدمية 16 سنةمريم بوجمل 26819A الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

217/09/90عمالة: طنجة - أصيلالبوغازإقليم: برشيدمركزية القصبة 181 16/09/96أقدمية 16 سنةكنزة بلخدير 15163F الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/89إقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزيةإقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيش 173 16/09/98أقدمية 16 سنةعبدا لفريقي 07731Cمزدوجفضالت

216/09/93إقليم: سطاتمدرسة البلديةإقليم: برشيدمركزية سيدي عبد الخالق 171 16/09/97أقدمية 16 سنةعبد الله موفتاحي 18639J)مزدوجسطات )البلدية

المدرسة البتدائية مولي إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2

الحسن

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
316/09/91 171 16/09/97أقدمية 16 سنةالهابش نعيمة 01827K)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

116/09/92عمالة: الميةالقدسإقليم: برشيدمركزية اولد سلطانة 171 16/09/97أقدمية 16 سنةالعربي الجليدي 01892F)مزدوجالمية )البلدية

مدرسة الشهيدة حادة إقليم: برشيدمركزية شرقاوة

العتاوي

216/09/93إقليم: خريبكة 169 16/09/98أقدمية 16 سنةشافيق م 24059A)مزدوجخريبكة )البلدية

عمالة مقاطعة عين الحديويينإقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2

الشق
117/09/90 167 16/09/96أقدمية 16 سنةشفاعة مصطفى 23704P)مزدوجعين الشق )المقاطعة

117/09/90إقليم: برشيدمركزية الخليفإقليم: برشيدمركزية السوالم 161 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد الواحد سايح 14369Tمزدوجالسوالم-الطريفية

عمالة مقاطعة عين م البقالإقليم: برشيدمركزية الخليف

الشق
217/09/90 161 16/09/98أقدمية 16 سنةعبدا اللب 18118T)مزدوجعين الشق )المقاطعة

116/09/95إقليم: برشيدالمدرسة ال بتدائية القدسإقليم: برشيدمركزية سيدي قاسم الساحل 159 16/09/99أقدمية 16 سنةم الركيك 27005C)مزدوجحد السوالم )البلدية

المدرسة البتدائية اولد 

احريز 1

816/09/92إقليم: سطاتمدرسة معاد بن جبلإقليم: برشيد 159 16/09/97أقدمية 16 سنةعبدالعزيز الصمغون 25822S)مزدوجسطات )البلدية

عمالة مقاطعة الحي ابن تومرتإقليم: برشيدمركزية الخيايطة

الحسني
116/09/93 157 06/09/01أقدمية 16 سنةالناشد عبدالفتاح 18570J الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج
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ترتيب
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إنتقال
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة مقاطعة الحي ابن تومرتإقليم: برشيدمركزية الخيايطة

الحسني
116/09/96 157 30/10/01أقدمية 16 سنةالبرداوي خدوج 18570J الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية سكينة 

بنت الحسين

117/09/84عمالة: الميةالبيرونيإقليم: برشيد 156 16/09/93أقدمية 16 سنةحكيمة عراش 18532T)مزدوجالمية )البلدية

216/09/92عمالة: الرباطالمختار السوسيإقليم: برشيدمركزية الخدارة 153 06/09/00أقدمية 16 سنةشكيب بنبريك 01078

W

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

مزدوج

216/09/92عمالة: الرباطالمختار السوسيإقليم: برشيدمركزية الخدارة 153 06/09/00أقدمية 16 سنةنعيمة وعزيز 01078

W

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النصرإقليم: برشيدمركزية السوالم

البرنوصي
116/09/95 151 04/09/02أقدمية 16 سنةحميد ملبي 01631X)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

117/09/90إقليم: برشيدمركزية الخدارةإقليم: برشيدمركزية الدوار الجديد 151 21/09/02أقدمية 16 سنةالمصطفى مزيان 14351Yمزدوجالساحل اولد احريز

116/09/95إقليم: مديونةالهللت 2إقليم: برشيدمركزية اولد الباشا 149 16/09/99أقدمية 16 سنةبشرى الجاوهاري 01841Aمزدوجالمجاطية أولد الطالب

عمالة مقاطعة الحي زليخة نصريإقليم: برشيد مركزية الشرفاء

الحسني
116/09/92 149 16/09/99أقدمية 16 سنةمليكة العسري 26819A الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة عين ياسمينةإقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2

الشق
716/09/86 149 18/09/01أقدمية 16 سنةجميلة صبري 18119U)مزدوجعين الشق )المقاطعة

116/09/91إقليم: برشيدالمدرسة ال بتدائية القدسإقليم: برشيد مركزية الشرفاء 147 16/09/01أقدمية 16 سنةالمصطفى التاكي 27005C)مزدوجحد السوالم )البلدية

المدرسة البتدائية مولي إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2

الحسن

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
316/09/92 141 14/09/02أقدمية 16 سنةالزهري خالد 01827K)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

316/09/98إقليم: الجديدةمدرسة التهديبإقليم: برشيدمركزية بئر خريص 133 05/09/03أقدمية 16 سنةمينة أبكارة 08095Y)مزدوجلبير الجديد )البلدية

106/09/01إقليم: برشيدالمدرسة ال بتدائية القدسإقليم: برشيدمركزية اولد مسعود 125 29/09/04أقدمية 12 سنةلمسري ابتسام 27005C)مزدوجحد السوالم )البلدية

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية بدرإقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2

مسيك
217/09/90 123 05/09/03أقدمية 16 سنةسعيدة ملوك 01830N)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

المدرسة البتدائية الدروة 

الجديدة

المدرسة البتدائية النجمة إقليم: برشيد

البيضاء

116/09/88إقليم: برشيد 118 03/09/13هروال حميد 25684S)مزدوجالدروة )البلدية

116/09/94إقليم: برشيدالمدرسة ال بتدائية القدسإقليم: برشيدمركزية الخيايطة 109 16/09/06أقدمية 12 سنةصدقوني المهدي 27005C)مزدوجحد السوالم )البلدية

المدرسة البتدائية عبد إقليم: برشيدمركزية الزبيرات

الرحمان لمخنث

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
116/09/95 109 07/09/05إلتحاق بالزوجةعزيز ضريح 01789U)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية اولد 

احريز 1

117/09/84إقليم: برشيدالمدرسة ال بتدائية القدسإقليم: برشيد 105 04/09/18عبد ا مفيد 27005C)مزدوجحد السوالم )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

216/09/98إقليم: برشيدمركزية القصبةإقليم: برشيدمركزية بوطرة 99 05/09/11إلتحاق بالزوجةصالح زراري 14245Hمزدوجسيدي المكي

المدرسة البتدائية اولد 

احريز 1

عمالة مقاطعة الحي الزوهرة الحداويإقليم: برشيد

الحسني
216/09/94 87 06/09/17 دن كريم 25765E الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/97إقليم: برشيدالمدرسة ال بتدائية القدسإقليم: برشيدمركزية الشكة 87 04/09/11ايمان المتقي 27005C)مزدوجحد السوالم )البلدية

المدرسة البتدائية النجمة 

البيضاء

116/09/89إقليم: مديونةعين الحلوفإقليم: برشيد 64 04/09/12فتيحة حمدو 01842Bمزدوجالمجاطية أولد الطالب

217/09/01إقليم: برشيدالمدرسة ال بتدائية القدسإقليم: برشيدمركزية القصبة 57 23/09/13حفيظة فسوس 27005C)مزدوجحد السوالم )البلدية

المدرسة البتدائية الدروة 

الجديدة

 المدرسة البتدائية جوهرة إقليم: برشيد

الدروة

116/09/90إقليم: برشيد 56 02/09/16فريك مصطفى 26767U)مزدوجالدروة )البلدية

المدرسة البتدائية ديار 

المنصور

116/09/80إقليم: برشيدالمدرسة ال بتدائية القدسإقليم: برشيد 56 02/09/16بسة م 27005C)مزدوجحد السوالم )البلدية

المدرسة البتدائية المام 

الشافعي

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: برشيد

النواصر

116/09/94إقليم: برشيد 49 04/09/18عمر لوات 14060G)مزدوجالدروة )البلدية

205/09/03إقليم: مديونةلبقاقشةإقليم: برشيدمركزية اولد الباشا 48 06/09/17منضور هشام 19717Fمزدوجالمجاطية أولد الطالب

عمالة مقاطعة الحي عبد ا إبراهيمإقليم: برشيد مركزية الشرفاء

الحسني
416/09/94 46 07/09/17الحسين قرش 25767G الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

201/01/10إقليم: برشيدمركزية القصبةإقليم: برشيدمركزية اولد احريز 2 46 10/09/13إلتحاق بالزوجةعبدالرحمان    عبدالكامل 14245Hمزدوجسيدي المكي

201/01/10عمالة: الميةالفلحإقليم: برشيد مركزية الربعاء الجديدة 46 06/09/13إلتحاق بالزوجليلة حسين 01900P)مزدوجالمية )البلدية

المدرسة البتدائية حد 

السوالم

عمالة مقاطعات عين المام مسلمإقليم: برشيد

السبع الحي الم
105/09/03 45 03/09/12إلتحاق بالزوجنعيمة جيدور 01584

W

مزدوجالحي المي )المقاطعة(

المدرسة البتدائية النجمة 

البيضاء

106/09/00عمالة: الميةاولد سيدي عبد النبيإقليم: برشيد 42 06/09/17زهير ارغايبي 01738Nمزدوجالشللت

المدرسة البتدائية الدروة 

الجديدة

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: برشيد

النواصر

105/09/08إقليم: برشيد 42 04/09/12حمدان مريم 14060G)مزدوجالدروة )البلدية

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: برشيدمركزية شرقاوة

النواصر

204/09/02إقليم: برشيد 41 02/09/16مينة  لعوين 14060G)مزدوجالدروة )البلدية

المدرسة البتدائية الدروة 

النواصر

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: برشيد

الجديدة

116/09/97إقليم: برشيد 40 03/09/13حنان برقوق 25685T)مزدوجالدروة )البلدية

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

116/09/95إقليم: برشيدمركزية اولد الطبيبإقليم: برشيد 38 نعمخالد قني 04/09/18 14259Yمزدوجأولد صباح
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية حد 

السوالم

المدرسة البتدائية اولد إقليم: برشيد

احريز 1

207/09/04إقليم: برشيد 38 04/09/18الهدهودي عادل 14363L)مزدوجحد السوالم )البلدية

المدرسة البتدائية حد 

السوالم

المدرسة البتدائية اولد إقليم: برشيد

احريز 1

216/09/96إقليم: برشيد 36 04/09/18عبد الواحد الزهراوي 14363L)مزدوجحد السوالم )البلدية

المدرسة البتدائية حليمة إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة1

السعدية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
206/09/00 33 04/09/18وفاء الزعري 20469Y)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية الدروة 

الجديدة

807/09/04إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية الكرارصةإقليم: برشيد 31 04/09/18ايت الحاج م 14309C)مزدوجالدروة )البلدية

المدرسة البتدائية حد 

السوالم

330/01/17إقليم: النواصرم. المام البخاريإقليم: برشيد 28 13/02/17ادعدي ليلى 24636C)مزدوجبوسكورة )البلدية

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة1

الجديدة

313/02/17إقليم: برشيد 28 06/09/17مصطفى القاضي 25685T)مزدوجالدروة )البلدية

213/02/17إقليم: سطاتمركزية بوعتروسإقليم: برشيدمركزية اولد بلحسن 28 06/09/17اسماء صابر 14142

W

مزدوجبوكركوح

المدرسة البتدائية حد 

السوالم

عمالة مقاطعات الدار عمر بن عبد العزيزإقليم: برشيد

البيضاء أنفا
1213/02/17 26 05/09/17اسماء العتاب 01400

W

مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة(

المدرسة البتدائية النجمة 

البيضاء

 المدرسة البتدائية جوهرة إقليم: برشيد

الدروة

116/09/03إقليم: برشيد 24 06/09/17البراهيمي سهام 26767U)مزدوجالدروة )البلدية

المدرسة البتدائية ديار إقليم: برشيدمركزية الخيايطة

المنصور

205/09/07إقليم: برشيد 24 06/09/17معاد حبابز 26613B)مزدوجحد السوالم )البلدية

المدرسة البتدائية اولد 

احريز 1

104/09/12إقليم: برشيد مركزية جوالةإقليم: برشيد 24 04/09/18م  إفتاح 14364M)مزدوجحد السوالم )البلدية

403/09/13إقليم: برشيدمركزية اولد مسعودإقليم: برشيدمركزية الدوار الجديد 24 07/09/17عبد النبي هنوي 14372

W

مزدوجالسوالم-الطريفية

203/09/13إقليم: برشيدفرعية بامإقليم: برشيدمركزية الموشمة 24 06/09/17الحبيب كروم 24139M)مزدوجاولد عبو )البلدية

506/09/17إقليم: برشيدمركزية اولد بلحسنإقليم: برشيدمركزية الغنيميين 24 06/09/17ايمان الشح 14243Fمزدوجلحساسنة

المدرسة البتدائية حليمة إقليم: برشيد مركزية الشرفاء

السعدية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
706/09/17 24 04/09/18نعيمة لكريش 20469Y)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطونيإقليم: برشيدمركزية الخيايطة

الحسني
206/09/17 24 07/09/17ثورية  عامر 18165U الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة لل حسناء البتدائيةإقليم: برشيدمركزية السوالم

مرس السلطان
1006/09/17 24 06/09/17ياسمين مولي 01509P)مزدوجالفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية ابن دريدإقليم: برشيدفرعية بام

مولي رشيد
606/09/17 24 06/09/17خديجة جغلف 01763R سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج
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907/09/17إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة1إقليم: برشيدمركزية الدوار الجديد 24 07/09/17لكبيرة الطاهري 14307Aمزدوجاولد زيان

806/09/17إقليم: برشيد مركزية الربعاء الجديدةإقليم: برشيدمركزية لمباركيين 24 نعمبسل لحسن 06/09/17 14320Pمزدوججاقمة

عمالة مقاطعة الحي الزوهرة الحداويإقليم: برشيدمركزية اولد مسعود

الحسني
506/09/17 24 06/09/17إلهام مبتسم 25765E الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

606/09/17إقليم: برشيدمركزية اولد الباشاإقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيش 24 06/09/17مينة الزين 14310Dمزدوجقصبة بن مشيش

 المدرسة البتدائية جوهرة إقليم: برشيدمركزية اولد القرة

الدروة

402/09/17إقليم: برشيد 24 02/09/17موحسين نعيمة 26767U)مزدوجالدروة )البلدية

 المدرسة البتدائية جمال إقليم: برشيدمركزية مداحة

الدين الفغاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
106/09/17 24 07/09/17الجعفري مروى 01630

W

مزدوجسيدي مومن )المقاطعة(

306/09/17إقليم: برشيدمركزية اولد بلحسنإقليم: برشيدمركزية الغنيميين 24 06/09/17خليل حسنة 14243Fمزدوجلحساسنة

406/09/17إقليم: النواصرم. النخيلإقليم: برشيدمركزية اولد سلطانة 24 06/09/17اسماء ساسيوي 24705C)مزدوجالنواصر )البلدية

506/09/17إقليم: برشيدمركزية اولد بلحسنإقليم: برشيدمركزية الغنيميين 24 06/09/17عبد الصمد اسماعيلي 14243Fمزدوجلحساسنة

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: برشيدمركزية اولد سلطانة

النواصر

102/09/09إقليم: برشيد 23 02/09/16إلتحاق بالزوجةحسن كداري 14060G)مزدوجالدروة )البلدية

عمالة مقاطعات الدار البكريإقليم: برشيدمركزية السوالم

البيضاء أنفا
105/09/11 23 02/09/16إلتحاق بالزوجفتيحة فرضي 01430D)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

المدرسة البتدائية حد 

السوالم

المدرسة البتدائية اولد إقليم: برشيد

احريز 1

301/01/10إقليم: برشيد 22 06/09/17كمال الغيام 14363L)مزدوجحد السوالم )البلدية

المدرسة البتدائية ديار 

المنصور

المدرسة البتدائية حد إقليم: برشيد

السوالم

102/09/10إقليم: برشيد 22 07/09/17منى خريبش 20861Z)مزدوجحد السوالم )البلدية

204/09/12إقليم: برشيدفرعية بامإقليم: برشيدمركزية سيدي عبد الخالق 22 06/09/16إلتحاق بالزوجحليمة     بالمهيدي 24139M)مزدوجاولد عبو )البلدية

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية مبادراتإقليم: برشيدمركزية لمباركيين

مولي رشيد
113/02/17 22 06/09/17إلتحاق بالزوجحسناء بكاش 26615D سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

606/09/17إقليم: برشيدمركزية اولد الباشاإقليم: برشيد مركزية الربعاء الجديدة 21 04/09/18إيمان سامي عبدالعليم 14310Dمزدوجقصبة بن مشيش

104/09/02إقليم: خريبكةم/م حمرينإقليم: برشيد مركزية جوالة 20 04/09/18خالد لوضفة 12062Kمزدوجشكران

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: برشيدالمدرسة ال بتدائية القدس

الخضراء

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
406/09/17 20 04/09/18وفاء بوضهر 19706U)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة
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313/02/17إقليم: مديونةالفاسين الغربيةإقليم: برشيدمركزية اولد زيدان 18 07/09/17عمار يونس 01729Dمزدوجسيدي حجاج واد حصار

مدرسة أبي ذر الغفاري إقليم: برشيدمركزية الخدارة

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
1113/02/17 18 06/09/17هشام ريحان 01538

W

مرس السلطان 

)المقاطعة(

مزدوج

   المدرسة البتدائية لل إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2

مريم

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
1018/02/17 18 06/09/17شكير اجبيلو 01777F سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية معاذ بن إقليم: برشيدمركزية السوالم

جبل

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
106/09/17 17 06/09/17إلتحاق بالزوجمنوار خديجة 01694R سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

406/09/18إقليم: برشيدمركزية اولد الباشاإقليم: برشيدمركزية شرقاوة 17 06/09/18م الغزالي 14310Dمزدوجقصبة بن مشيش

1004/09/18إقليم: برشيدمركزية اولد الباشاإقليم: برشيدمركزية الخيايطة 17 04/09/18ءامنة  اغيغاي 14310Dمزدوجقصبة بن مشيش

704/09/18عمالة: الميةالرازيإقليم: برشيدمركزية المعاشات 17 04/09/18لبنى سدير 21255Cمزدوجالشللت

1004/09/18إقليم: برشيدمركزية اولد الباشاإقليم: برشيدمركزية اولد الطبيب 17 04/09/18فاطمة الزهراء ايمان 14310Dمزدوجقصبة بن مشيش

المدرسة البتدائية حليمة إقليم: برشيدمركزية اولد الطبيب

السعدية

304/09/18إقليم: برشيد 17 نعمرجاء الشهري 04/10/18 14038H)مزدوجالكارة )البلدية

104/09/18إقليم: برشيدمركزية الفقرة اولد لحسنإقليم: برشيدمركزية الغنيميين 17 04/09/18الهايلي م 14340Lمزدوجالفقراء أولد عامر

1004/09/18إقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيشإقليم: برشيدمركزية الزمامرة 17 04/09/18السعدية ابو الوفاء 14313Gمزدوجقصبة بن مشيش

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: برشيدمركزية اولد القرة

الجديدة

404/09/18إقليم: برشيد 17 04/09/18مريم حرمان 25685T)مزدوجالدروة )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الجاحظإقليم: برشيدمركزية الموشمة

البرنوصي
1104/09/18 17 04/09/18يونس رجراجي 06523P)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد إقليم: برشيدمركزية تعاونية العيون

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
104/09/18 17 04/09/18عائشة انحيلي 01627T)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

1004/09/18عمالة: الميةاولد معزةإقليم: برشيدمركزية تعاونية العيون 17 04/09/18نهيزاد حسب ا 01744Vمزدوجالشللت

504/09/18إقليم: برشيدمركزية اولد الباشاإقليم: برشيدمركزية اولد القرة 17 04/09/18لبنى ألحو 14310Dمزدوجقصبة بن مشيش

104/09/18إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2إقليم: برشيدمركزية الموشمة 17 04/09/18ياسين صدق 14304Xمزدوجاولد زيان

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الجاحظإقليم: برشيدمركزية بئر خريص

البرنوصي
1104/09/18 17 04/09/18البوعناني ليلى 06523P)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

904/09/18إقليم: برشيدمركزية اولد بلحسنإقليم: برشيدمركزية الزمامرة 17 04/09/18رقية ابراهيمي 14243Fمزدوجلحساسنة

406/09/17إقليم: برشيدمركزية الحساسنةإقليم: برشيدمركزية المعاشات 16 06/09/17إلتحاق بالزوجةعلي عرود 14239Bمزدوجلحساسنة

1004/09/18إقليم: بنسليمانم/م النبعات المركزيةإقليم: برشيدمركزية سيدي بنحمدون 16 04/09/18الهام الحفصي 07782Hمزدوجاولد علي الطوالع

604/09/12إقليم: برشيدمركزية الدوار الجديدإقليم: برشيدمركزية موالين الدروة1 14 06/09/17مرية لحميدي 22331Xمزدوجالسوالم-الطريفية

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيش

الجديدة

104/09/12إقليم: برشيد 14 06/09/17سباعي ياسين 25685T)مزدوجالدروة )البلدية

103/09/13إقليم: مديونةعمر الخيامإقليم: برشيدمركزية اولد مسعود 14 06/09/17بوشعيب بورشيم 26897Kمزدوجالمجاطية أولد الطالب

907/09/17إقليم: برشيدمركزية اولد سلطانةإقليم: برشيد مركزية بولقنادل 14 07/09/17ياسين المعوش 14354Bمزدوجالساحل اولد احريز

106/09/17إقليم: مديونةالفارابيإقليم: برشيدمركزية بن معاشو 2 14 06/09/17الحداوي عبد ا 25666X)مزدوجالهراويين )البلدية

506/09/17إقليم: برشيدمركزية الغنيميينإقليم: برشيدمركزية موالين الدروة1 14 04/09/18ليلة منقور 14283Zمزدوجلغنيميين

506/09/17إقليم: برشيدمركزية لمباركيينإقليم: برشيد مركزية الربعاء الجديدة 14 نعمسارة الخلف 06/09/17 14328Yمزدوجلمباركيين

207/09/17إقليم: برشيدمركزية السوالمإقليم: برشيدمركزية الدوار الجديد 14 07/09/17سومية عزيز 14375Z سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

مزدوج

206/09/17إقليم: مديونةرحمة أم الشهداءإقليم: برشيد مركزية الربعاء الجديدة 14 06/09/17إيمان مرزوك 26024L)مزدوجمديونة )البلدية

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: برشيد مركزية الربعاء الجديدة

الجديدة

706/09/17إقليم: برشيد 14 06/09/17منال الحضري 25685T)مزدوجالدروة )البلدية

506/09/17إقليم: برشيدمركزية اولد الباشاإقليم: برشيدمركزية الموشمة 14 06/09/17مساوي رشيد 14310Dمزدوجقصبة بن مشيش

207/09/17إقليم: برشيدمركزية السوالمإقليم: برشيدمركزية الدوار الجديد 14 07/09/17خديجة بمليك 14375Z سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

مزدوج

106/09/17إقليم: برشيدمركزية اولد مسعودإقليم: برشيدمركزية بئر خريص 14 06/09/17م ظابث 14372

W

مزدوجالسوالم-الطريفية

1006/09/17إقليم: برشيد مركزية الشرفاءإقليم: برشيدمركزية الشكة 14 06/09/17جيهان الزياني 14376A سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

مزدوج

606/09/17إقليم: برشيد مركزية الشرفاءإقليم: برشيدمركزية الشكة 14 06/09/17ليلى أسليك 14376A سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

مزدوج
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: برشيدمركزية سيدي قاسم الساحل

الجديدة

406/09/17إقليم: برشيد 14 06/09/17زكية لكديش 25685T)مزدوجالدروة )البلدية

106/09/17عمالة: الميةالفاربيإقليم: برشيدمركزية بن معاشو 2 14 06/09/17أبوالحسن مراد 27200P)مزدوجعين حرودة )البلدية

806/09/17إقليم: برشيدمركزية الشكةإقليم: برشيدمركزية سيدي قاسم الساحل 14 06/09/17فدوى حفاضي 14347Uمزدوجالساحل اولد احريز

606/09/17إقليم: برشيد مركزية الشرفاءإقليم: برشيدمركزية سيدي قاسم الساحل 14 06/09/17مروى الرضواني 14376A سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

مزدوج

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: برشيدمركزية سيدي قاسم الساحل

الجديدة

506/09/17إقليم: برشيد 14 06/09/17امال محسين 25685T)مزدوجالدروة )البلدية

106/09/17إقليم: برشيدمركزية مولي التهاميإقليم: برشيدمركزية بئر خريص 14 06/09/17حسن ابا 14367Rمزدوجالسوالم-الطريفية

606/09/17إقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيشإقليم: برشيدمركزية تعاونية العيون 14 06/09/17إلهام عبدالباقي 14313Gمزدوجقصبة بن مشيش

1006/09/17إقليم: برشيدمركزية الخدارةإقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1 14 06/09/17قديري فؤاد 14351Yمزدوجالساحل اولد احريز

المدرسة البتدائية حد إقليم: برشيدمركزية السوالم

السوالم

506/09/17إقليم: برشيد 14 04/09/18شروق نصر ا 20861Z)مزدوجحد السوالم )البلدية

307/09/17إقليم: برشيدمركزية اولد سلطانةإقليم: برشيد مركزية بولقنادل 14 07/09/17عبد المنعم عليلو 14354Bمزدوجالساحل اولد احريز

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: برشيدمركزية اولد القرة

الجديدة

204/09/18إقليم: برشيد 13 04/09/18إلتحاق بالزوجهند العثماني 25685T)مزدوجالدروة )البلدية

المدرسة البتدائية مركزية 

اولد عبو

806/09/17إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2إقليم: برشيد 12 06/09/18اشلحي م 14304Xمزدوجاولد زيان

المدرسة البتدائية مركزية 

اولد عبو

306/09/17إقليم: برشيدمركزية كريكيحإقليم: برشيد 10 04/09/18إلتحاق بالزوجزينب مكرود 14247Kمزدوجسيدي المكي

المدرسة البتدائية النجمة إقليم: برشيدمركزية الزبيرات

البيضاء

404/09/18إقليم: برشيد 9 04/09/18إلتحاق بالزوجلمياء نجم 25684S)مزدوجالدروة )البلدية

المدرسة البتدائية سكينة إقليم: برشيدمركزية اولد القرة

بنت الحسين

404/09/18إقليم: برشيد 9 04/09/18إلتحاق بالزوجنادية خلوفي 14039J)مزدوجالكارة )البلدية

604/09/18عمالة: الميةسهام 1إقليم: برشيدمركزية البراهمة 8 04/09/18إلتحاق بالزوجوئام شباني 01718S)مزدوجعين حرودة )البلدية

104/09/18إقليم: النواصرم. النخيلإقليم: برشيدمركزية الزمامرة 8 04/09/18إلتحاق بالزوجحسناء شهيد 24705C)مزدوجالنواصر )البلدية

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: برشيدمركزية بئر خريص

الجديدة

702/09/16إقليم: برشيد 7 04/09/18زينب بن الدوش 25685T)مزدوجالدروة )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية سكينة 

بنت الحسين

102/09/16إقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانتإقليم: برشيد 7 04/09/18إلتحاق بالزوجزينب حلوفي 15652Mمزدوجتافرانت

904/09/18إقليم: برشيدمركزية الخدارةإقليم: برشيدمركزية الشكة 7 04/09/18نجوى خمارت 14351Yمزدوجالساحل اولد احريز

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: برشيد مركزية جوالة

الجديدة

504/09/18إقليم: برشيد 7 04/09/18بيروك الحسين 25685T)مزدوجالدروة )البلدية

504/09/18إقليم: برشيد مركزية الربعاء الجديدةإقليم: برشيدمركزية الخيايطة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجحسناء زيتونة 14320Pمزدوججاقمة

1004/09/18إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2إقليم: برشيدمركزية الخدارة 7 04/09/18نزهة الحضراوي 14304Xمزدوجاولد زيان

704/09/18إقليم: برشيدمركزية سيدي بنحمدونإقليم: برشيدفرعية بام 7 04/09/18رشيدة الخراز 14275Rمزدوجزاوية سيدي بنحمدون

404/09/18إقليم: برشيدمركزية الدوار الجديدإقليم: برشيدمركزية سيدي عبد الخالق 7 04/09/18حمزة الكرد 22331Xمزدوجالسوالم-الطريفية

604/09/18إقليم: النواصرم.م دار الصحراويإقليم: برشيدمركزية مولي التهامي 7 04/09/18يسرا المجيد 18199Fمزدوجأولد صالح

304/09/18إقليم: برشيدمركزية الشكةإقليم: برشيدمركزية سيدي بنحمدون 7 04/09/18عثمان الخلفي 14347Uمزدوجالساحل اولد احريز

204/09/18إقليم: برشيدمركزية الشكةإقليم: برشيدمركزية الموشمة 7 04/09/18عادل حفيظ 14347Uمزدوجالساحل اولد احريز

المدرسة البتدائية حد إقليم: برشيدمركزية اولد القرة

السوالم

504/09/18إقليم: برشيد 7 04/09/18ابن ادربس مريم 20861Z)مزدوجحد السوالم )البلدية

304/09/18إقليم: بنسليمانم/م القائد المكي المركزيةإقليم: برشيدمركزية اولد القرة 7 04/09/18الرسامي عزيزة 07756Eمزدوجاحلف

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن رشدإقليم: برشيدفرعية بام

البرنوصي
304/09/18 7 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم الدغري 25773N)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

304/09/18إقليم: برشيدمركزية اولد القرةإقليم: برشيدمركزية اولد سليمان 7 04/09/18عبد ا اعراب 14263Cمزدوجأولد زيدان

المدرسة البتدائية حد إقليم: برشيدمركزية سيدي عبد الخالق

السوالم

104/09/18إقليم: برشيد 7 ياسيـــــــــــــــــــــــــــــن 

شمـــــــــــــــــام

04/09/18 20861Z)مزدوجحد السوالم )البلدية

204/09/18إقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراءإقليم: برشيدمركزية مداحة 7 04/09/18زينب الغانمي 18191X)مزدوجدار بوعزة )البلدية

604/09/18إقليم: برشيدمركزية سيدي بنحمدونإقليم: برشيدفرعية بام 7 04/09/18أمال موجاهيد 14275Rمزدوجزاوية سيدي بنحمدون

104/09/18إقليم: برشيدمركزية الخيايطةإقليم: برشيدمركزية اولد سليمان 7 04/09/18عمر ابا 14350Xمزدوجالساحل اولد احريز
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

104/09/18إقليم: برشيدمركزية اولد القرةإقليم: برشيدمركزية الموشمة 7 04/09/18م العمري 14263Cمزدوجأولد زيدان

504/09/18إقليم: برشيدمركزية اولد سلطانةإقليم: برشيدمركزية الموشمة 7 04/09/18منعم بن الرفاس 14354Bمزدوجالساحل اولد احريز

804/09/18إقليم: برشيدمركزية اولد القرةإقليم: برشيدمركزية سيدي قاسم الساحل 7 04/09/18العمراوي مريم 14263Cمزدوجأولد زيدان

604/09/18إقليم: برشيدمركزية مداحةإقليم: برشيدمركزية اولد سليمان 7 04/09/18فدوى بن حدو 14272Mمزدوجزاوية سيدي بنحمدون

304/09/18إقليم: برشيدمركزية اولد القرةإقليم: برشيدمركزية تعاونية العيون 7 04/09/18غزلن أزهري 14263Cمزدوجأولد زيدان

304/09/18إقليم: برشيدمركزية الدوار الجديدإقليم: برشيدمركزية الموشمة 7 04/09/18نوح جدور 22331Xمزدوجالسوالم-الطريفية

904/09/18إقليم: برشيدمركزية الشكةإقليم: برشيدمركزية بن معاشو 2 7 04/09/18اسعد احميمصة 14347Uمزدوجالساحل اولد احريز

704/09/18إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2إقليم: برشيدمركزية الغنيميين 7 04/09/18هاجر الناجي 14304Xمزدوجاولد زيان

304/09/18إقليم: برشيدمركزية اولد زيدانإقليم: برشيدمركزية الغنيميين 7 04/09/18حليمة وحيدي 14262Bمزدوجأولد زيدان

604/09/18إقليم: برشيدمركزية الزمامرةإقليم: برشيدمركزية الموشمة 7 04/09/18المهدي الرحالي 14282Yمزدوجلغنيميين

1004/09/18إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2إقليم: برشيدمركزية الموشمة 7 04/09/18عبد الرحمان داوو 14304Xمزدوجاولد زيان

104/09/18إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2إقليم: برشيدمركزية بن معاشو 2 7 04/09/18زهير بن التومي 14304Xمزدوجاولد زيان

204/09/18إقليم: برشيدمركزية الزمامرةإقليم: برشيدمركزية الموشمة 7 04/09/18شرف الدين صبران 14282Yمزدوجلغنيميين

504/09/18إقليم: برشيدمركزية الدوار الجديدإقليم: برشيدمركزية سيدي عبد الخالق 7 حميـــــــــــــــــــــــد 

نعينيــــــــــــعة

04/09/18 22331Xمزدوجالسوالم-الطريفية

104/09/18إقليم: برشيدمركزية الخدارةإقليم: برشيدمركزية بئر خريص 7 04/09/18صابر خديجة 14351Yمزدوجالساحل اولد احريز

104/09/18إقليم: برشيدمركزية الدوار الجديدإقليم: برشيدمركزية سيدي عبد الخالق 7 04/09/18العزيزي الغليمي 22331Xمزدوجالسوالم-الطريفية

1004/09/18إقليم: برشيدمركزية اولد سليمانإقليم: برشيد مركزية بولقنادل 7 يوســــــــــــف 

المعطــــــــــــــــــــاوي

04/09/18 14266Fمزدوجزاوية سيدي بنحمدون

904/09/18إقليم: برشيدمركزية سيدي عبد الخالقإقليم: برشيد مركزية بولقنادل 7 04/09/18المهدي المغيلي 14299Sمزدوجسيدي عبد الخالق
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

1004/09/18إقليم: برشيدمركزية اولد القرةإقليم: برشيدمركزية بئر خريص 7 04/09/18بساس سكينة 14263Cمزدوجأولد زيدان

104/09/18إقليم: سطاتمركزية الزوايرإقليم: برشيد مركزية بولقنادل 7 اســــــــــــــــــــــــــامة 

حنيـــــــــــــــــن

04/09/18 14151Fمزدوجسيدي عبد الكريم

404/09/18إقليم: برشيدمركزية سيدي قاسم الساحلإقليم: برشيد مركزية بولقنادل 7 امـيــــــــــــــــــــــن 

قــــــــــاديـــــــــــــري

04/09/18 14359Gمزدوجالساحل اولد احريز

304/09/18إقليم: برشيدمركزية الخيايطةإقليم: برشيد مركزية بولقنادل 7 04/09/18عبد اللطيف لمعفــــــــــــــــــر 14350Xمزدوجالساحل اولد احريز

404/09/18إقليم: برشيدمركزية بوطرةإقليم: برشيدمركزية اولد القرة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجليلى الكحل 14339Kمزدوجالفقراء أولد عامر

104/09/18إقليم: برشيدمركزية اولد سليمانإقليم: برشيدمركزية سيدي بنحمدون 7 04/09/18اسماء الصوصي العلوي 14266Fمزدوجزاوية سيدي بنحمدون

904/09/18إقليم: برشيدمركزية الغنيميينإقليم: برشيدمركزية سيدي بنحمدون 7 04/09/18عائشة الحوزي 14283Zمزدوجلغنيميين

عمالة مقاطعة الحي فاطمة الفهريةإقليم: برشيدالمدرسة البتدائية النور

الحسني
804/09/18 6 نعمرشيد العسري 04/09/18 26384C الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

604/09/18إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2إقليم: برشيد 6 04/09/18امينة جغنان الدريسي 14304Xمزدوجاولد زيان

المدرسة البتدائية ابن 

خلدون

604/09/18إقليم: برشيد مركزية الربعاء الجديدةإقليم: برشيد 6 04/09/18إلتحاق بالزوج  حسنا  كدامي 14320Pمزدوججاقمة

304/09/18إقليم: برشيدمركزية الخيايطةإقليم: برشيدمركزية سيدي بنحمدون 6 04/09/18هاجر فقيهي 14350Xمزدوجالساحل اولد احريز

المدرسة البتدائية المام 

الشافعي

المدرسة البتدائية عمر إقليم: برشيد

الخيام

305/09/14إقليم: سيدي افني 30 05/09/14إلتحاق بالزوجةبن المختار عبد الرحمان 16826Nالمازيغيةمير لفت

عمالة مقاطعات الدار عمر بن عبد العزيز

البيضاء أنفا

117/09/90إقليم: برشيد مركزية جوالة 110 21/09/00أقدمية 16 سنةمينة قيسون 14364M)مزدوجحد السوالم )البلدية

عمالة مقاطعات الدار سكينة بنت الحسين

البيضاء أنفا

1116/09/91عمالة: الرباطعمر بن عبد العزيز 88 08/09/17نجية  بن المليح 01049P)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

المنظمة العلوية لرعاية 

المكفوفين بالمغرب

عمالة مقاطعات الدار 

البيضاء أنفا

1101/01/10إقليم: تارودانتم.م الهوزالي 58 16/01/12الذهبي عبدالهادي 17315V)مزدوجايغرم )البلدية

عمالة مقاطعات الدار الدريسي بنات

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الفجر

البرنوصي
816/09/96 46 14/10/16حركات نجيب 25377H)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار ابن الرومي

البيضاء أنفا

116/09/95إقليم: مديونةعلل بن عبد ا 38 16/09/15اسليمان إخلف 26871G)مزدوجتيط مليل )البلدية

عمالة مقاطعات الدار ابن الرومي

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات عين الحسن اليوسي

السبع الحي الم
205/09/08 34 16/09/15اخلف امين 01583V)مزدوجالحي المي )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات الدار خالد بن الوليد

البيضاء أنفا

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1209/02/17 28 09/02/17سمية نفعي 01826J)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار فاطمة الفهرية

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات عين غزة

السبع الحي الم
113/09/01 26 06/09/17إلتحاق بالزوجبنمنصور سناء 25383P)مزدوجعين السبع )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار عبد ا كنون

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة الحي علي بن أبي طالب

الحسني
103/09/13 26 04/09/18الفلح الغنيمي عزيزة 26002M الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الدار سيدي م بن عبد ا

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة المقديسي البتدائية

مرس السلطان
713/01/17 26 06/09/17اعريكة نجاة 01504J)مزدوجالفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار عمر بن عبد العزيز

البيضاء أنفا

مدرسة جميلة القيروانية 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
321/02/17 26 06/09/17الكريم ربيعة 01539X مرس السلطان

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الدار ابن البيطار

البيضاء أنفا

105/09/08إقليم: النواصرم. إدريس بن زكري 16 04/09/18اوبقلة منعم 25969B)مزدوجدار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعات الدار سكينة بنت الحسين

البيضاء أنفا

104/09/12إقليم: النواصرم. الندلس 13 17/10/18إلتحاق بالزوجزكردح سعاد 26706C)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعات الدار ابن حزم بنات

البيضاء أنفا

905/09/11عمالة: الميةالقاضي عياض 11 04/09/18إلتحاق بالزوجرجاء الهللي 24455Fمزدوجبني يخلف

عمالة مقاطعات الدار الفقيه الزويتن

البيضاء أنفا

المدرسة البتدائية موسى بن 

نصير

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
105/09/11 10 04/09/18إلتحاق بالزوجسهام أيت ويعشة 01622M)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار الطبري

البيضاء أنفا

116/09/92إقليم: الرشيديةاجبيل 9 04/09/18إلتحاق بالزوجةسراوي رؤوف 09534Mمزدوجبني ام سجلماسة

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة سبـــأ البتدائية

مرس السلطان

عمالة مقاطعة عين ابن عاشر

الشق
117/09/90 142 22/10/92أقدمية 16 سنةعبد المنعم الفضيل الدريسي 18122X)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة الفداء البتدائية

مرس السلطان

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة إبن بطوطة البتدائية

مرس السلطان
116/09/91 138 06/10/93أقدمية 16 سنةفرودي  امينة 01517Y)مزدوجالفداء )المقاطعة

مدرسة أبي ذر الغفاري 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعات الدار عبد المومن

البيضاء أنفا
217/09/90 122 13/09/00أقدمية 16 سنةهناء جودي 01405B)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

مدرسة أبي ذر الغفاري 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعات عين ابن سعيد المغربي

السبع الحي الم
116/09/89 60 09/02/16رضوان واسمي 01595H الصخور السوداء

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة ساحة دمشق 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

916/09/96إقليم: النواصرم.م الضرابنة 52 06/09/17عبد الغني التاوني 18176F)مزدوجبوسكورة )البلدية

مدرسة عبد الرحمان بن 

هشام البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

116/09/82إقليم: الجديدةمدرسة وادي المخازن 48 04/09/18م بو طالب 08091U)مزدوجلبير الجديد )البلدية

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة المقديسي البتدائية

مرس السلطان

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة ابن سينا البتدائية

مرس السلطان
116/09/92 46 20/01/17كمال الخدالي 01499D)مزدوجالفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة لل حسناء البتدائية

مرس السلطان

المدرسة البتدائية رابعة 

العدوية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
216/09/99 46 06/09/17منير بشار 25774P)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة
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الجهة الصلية : 
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة المقديسي البتدائية

مرس السلطان

المدرسة البتدائية إخوان 

الصفا

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
416/09/99 40 06/09/17حسناء التاكي 01818A)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

مدرسة عبد الرحمان بن 

هشام البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

المدرسة البتدائية الدروة 

الجديدة

116/09/87إقليم: برشيد 38 04/09/18امان عبدالحق 25685T)مزدوجالدروة )البلدية

مدرسة الفقيه الكانوني 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

مدرسة علل بن عبد ا 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
116/09/99 34 06/09/17خديجة المريزق 01501F)مزدوجالفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة ابن سينا البتدائية

مرس السلطان

المدرسة البتدائية عبدا 

كنون

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
205/09/03 25 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم الحبشي 01701Y سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة معاوية بن أبي 

سفيان البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

205/09/07إقليم: مديونةطارق بن زياد 20 06/09/17مزوزي  غيثة 26381Zمزدوجالمجاطية أولد الطالب

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة لل حسناء البتدائية

مرس السلطان

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة ابن عربي البتدائية

مرس السلطان
202/02/17 16 06/09/17اوعبدا فاطمة 01532P مرس السلطان

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة الفقيه الكانوني 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

المدرسة البتدائية م 

الوديع السفي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
228/04/17 16 06/09/17سارة لبحيري 24942K)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

مدرسة المنصور الذهبي 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الخنساء

البرنوصي
105/09/07 7 04/09/18إلتحاق بالزوجبهيجة فضل ا 24696T)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

مدرسة المنصور الذهبي 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعة الحي أحد

الحسني
1106/09/01 6 نعمالخليفة رشيد 04/09/18 18146Y الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات عين السبع ابن قتيبة

الحي الم

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية أبي عنان

البرنوصي
217/09/92 148 06/10/94أقدمية 16 سنةنجاة شهابي 01700X سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات عين السبع ابن سعيد المغربي

الحي الم

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة سبـــأ البتدائية

مرس السلطان
316/09/98 116 25/09/04أقدمية 12 سنةأسية اجضايري 01527J مرس السلطان

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات عين السبع ابن سعيد المغربي

الحي الم

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الفجر

البرنوصي
116/09/89 92 02/09/15عبد العزيز منيب 25377H)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين السبع شوقي الجيللي

الحي الم

عمالة مقاطعات عين ابن سعيد المغربي

السبع الحي الم
516/09/92 38 01/09/18زبيدة جبري 01595H الصخور السوداء

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات عين السبع ابن سعيد المغربي

الحي الم

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية ابن دريد

مولي رشيد
305/09/11 22 06/09/17الوشان سعاد 01763R سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات عين السبع الشفشاوني

الحي الم

805/09/11إقليم: النواصرم. لحفاية 20 04/09/18ضامن فاطمة 18181L)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعات عين السبع عقبة بن نافع

الحي الم

705/09/03عمالة: الميةالصفا 18 16/09/17إلتحاق بالزوجسماح الرتبي 26619Hمزدوجالشللت

عمالة مقاطعات عين السبع عقبة بن نافع

الحي الم

406/09/00إقليم: النواصرم.م دار الصحراوي 16 07/09/17غزلن الختاري 18199Fمزدوجأولد صالح

عمالة مقاطعات عين السبع أبو علي القالي

الحي الم

119/09/02إقليم: النواصرم. حمان الفطواكي 16 01/09/18هند  معتصم 26461L)مزدوجدار بوعزة )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات عين السبع النابغة

الحي الم

عمالة مقاطعة عين م البقال

الشق
503/09/13 6 04/09/18إلتحاق بالزوجنزهة   عرود 18118T)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين التحاد الفريقيعمالة مقاطعة عين الشقابن خلدون

الشق
216/09/81 154 16/09/96أقدمية 16 سنةلودني سعاد 26929V)مزدوجعين الشق )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد عمالة مقاطعة عين الشقيعقوب المنصور

الرحمان الناصر

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
207/09/05 24 02/09/16مريم ايت امغار 01786R)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية الدروة عمالة مقاطعة عين الشقياسمينة

الجديدة

201/01/10إقليم: برشيد 20 06/09/17سعيدة اضاها 25685T)مزدوجالدروة )البلدية

113/02/17إقليم: مديونةابن باجةعمالة مقاطعة عين الشقابن عاشر 19 13/02/17إلتحاق بالزوجسكينة فيضي 26687Gمزدوجالمجاطية أولد الطالب

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطوني

الحسني

عمالة مقاطعة الحي ابن تومرت

الحسني
121/09/83 138 01/10/93أقدمية 16 سنةم  شهور 18570J الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطوني

الحسني

عمالة مقاطعة الحي عبد ا ابن ياسين

الحسني
316/09/93 138 16/09/93أقدمية 16 سنةعائشة رفيق 18144

W

الحي الحسني 

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي واد المخازن

الحسني

عمالة مقاطعة الحي غاندي

الحسني
116/09/89 114 18/09/99أقدمية 16 سنةعبدالحق لعجيلي 18140S الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطوني

الحسني

عمالة مقاطعة الحي أنوال

الحسني
116/09/92 114 16/09/99أقدمية 16 سنةنادية أولد بن مسعود 18167

W

الحي الحسني 

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطوني

الحسني

عمالة مقاطعة الحي الوفاق

الحسني
416/09/92 114 07/10/99أقدمية 16 سنةمليكة حليل 18157K الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الوئام

الحسني

عمالة مقاطعات الدار المتنبي

البيضاء أنفا
217/09/90 112 17/10/02أقدمية 16 سنةفاطمة سهمي 01402Y)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي عثمان بن عفان

الحسني

عمالة مقاطعة عين التحاد الفريقي

الشق
116/09/98 78 14/09/15أقدمية 12 سنةفتاح مريم 26929V)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي عثمان بن عفان

الحسني

عمالة مقاطعة الحي أنوال

الحسني
216/09/99 70 04/09/18أقدمية 16 سنةنــورة جـفـان 18167

W

الحي الحسني 

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي أحد

الحسني

416/09/95إقليم: سيدي بنورالطويلعات 48 04/09/18عبد المجيد  امياقم 08298Uمزدوجالمشرك

عمالة مقاطعة الحي عبد الرحيم الهروشي

الحسني

مدرسة أبي ذر الغفاري 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
116/09/92 42 06/09/17فجري عائشة 01538

W

مرس السلطان 

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبي

الحسني

عمالة مقاطعات عين ابن قتيبة

السبع الحي الم
1121/02/17 28 06/09/17احميدوش عزيزة 01585X)مزدوجالحي المي )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي فاطمة الفهرية

الحسني

220/01/17إقليم: النواصرم. اولد عبو 28 20/01/17اميمة لحباس 18194Aمزدوجاولد عزوز

عمالة مقاطعة الحي الوئام

الحسني

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية 3 مارس

البرنوصي
130/01/17 26 07/09/17نجيب ناباء 01628U)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة مقاطعة الحي رياض اللفة

الحسني

316/09/98إقليم: طاطاالزاوية 16 04/09/18عبد الدائم عبد الدائم 16080Cمزدوجتيسينت

عمالة مقاطعة الحي مليكة الفاسي

الحسني

120/01/17إقليم: النواصرم. سعيد المانوزي 15 07/09/17إلتحاق بالزوجاسنيدر نزهة 25542M)مزدوجدار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي فاطمة الفهرية

الحسني

116/06/17إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية النور 14 نعمم الجوهاري 06/09/17 26477D)مزدوجحد السوالم )البلدية

عمالة مقاطعة الحي مليكة الفاسي

الحسني

120/01/17إقليم: النواصرم. اولد احمد 12 07/09/17سكينة أفل 18187T)مزدوجدار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي أم الربيع

الحسني

906/09/00إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية مرتشيكا 6 04/09/18إلتحاق بالزوجةالطهري    عمر 25185Z)مزدوجالناضور )البلدية

عمالة مقاطعة الحي أحد

الحسني

مدرسة المنصور الذهبي 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
604/09/12 6 نعمزكايوا لطيفة 04/09/18 01512T)مزدوجالفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي الزوهرة الحداوي

الحسني

104/09/18إقليم: النواصرم. عقبة بن نافع 6 04/09/18فاطم الزهراء محفوظ 25341U)مزدوجدار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي الزوهرة الحداوي

الحسني

204/09/18إقليم: النواصرم. م البارودي 6 04/09/18زكرياء تراني 25544P)مزدوجدار بوعزة )البلدية

المدرسة البتدائية الميرة عمالة مقاطعات ابن مسيكالمدرسة البتدائية أنوال

لل أمينة

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
116/09/94 84 نعملطيفة الصفر 02/09/14 01802H)مزدوجسباتة )المقاطعة

المدرسة البتدائية حمان 

الفطواكي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية  بدرعمالة مقاطعات ابن مسيك

مولي رشيد
116/12/93 84 05/12/09فاطمة الزبير 25321X سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

العميد

المدرسة البتدائية أبو عمالة مقاطعات ابن مسيك

القاسم الشابي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
612/10/02 48 10/07/17لبنى المولوي 01828L)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

المدرسة البتدائية الحسن 

الول

416/09/95إقليم: النواصرم. اولد بنعمرعمالة مقاطعات ابن مسيك 42 06/09/17رقية  جلولي 23801V)مزدوجبوسكورة )البلدية

المدرسة البتدائية أبو 

القاسم الشابي

المدرسة البتدائية أحمد عمالة مقاطعات ابن مسيك

الراشدي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
316/09/84 38 04/09/18عبد العزيز مستعد 01833S)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

المدرسة البتدائية الحسن 

الول

المدرسة البتدائية أبو عمالة مقاطعات ابن مسيك

القاسم الشابي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
327/11/90 38 04/09/18سعيد والي 01828L)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

المدرسة البتدائية ابن 

العميد

عمالة مقاطعات عين الكواكبيعمالة مقاطعات ابن مسيك

السبع الحي الم
106/09/00 38 18/01/17إيمان عطارد 01614D)مزدوجعين السبع )المقاطعة

المدرسة البتدائية مولي 

الحسن

المدرسة البتدائية رابعة عمالة مقاطعات ابن مسيك

العدوية

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
206/09/00 38 11/07/18لــــل وفـــاء  مــزيـــــــال 01801G)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية علي بن 

أبي طالب

المدرسة البتدائية ابن عمالة مقاطعات ابن مسيك

الونان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
106/09/01 32 04/09/18اركيك رشيدة 19715D)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية ابن 

العميد

عمالة مقاطعات عين المام مسلمعمالة مقاطعات ابن مسيك

السبع الحي الم
116/09/98 30 18/01/17إلتحاق بالزوجكلتوم النضيفي 01584

W

مزدوجالحي المي )المقاطعة(

451



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية إخوان 

الصفا

عمالة مقاطعة الحي رياض اللفةعمالة مقاطعات ابن مسيك

الحسني
520/02/17 28 21/02/17ابتسام بودار 23804Y الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية إدريس 

الحريزي

المدرسة البتدائية المام عمالة مقاطعات ابن مسيك

البخاري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
202/09/10 24 11/07/18العصبي كنزة 25771L)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية الميرة 

لل أمينة

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية أنوالعمالة مقاطعات ابن مسيك

مسيك
316/09/98 23 نعمعبد العزيز عياش 04/09/18 01805L)مزدوجسباتة )المقاطعة

المدرسة البتدائية علي بن 

أبي طالب

706/09/01إقليم: آسفيم/م الشعاعلةعمالة مقاطعات ابن مسيك 8 04/09/18إلتحاق بالزوجنبيلة الغنيمي 13814Pمزدوجمول البركي

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الترمذي

رشيد

عمالة مقاطعة عين الدارسة

الشق
121/09/83 170 11/09/15أقدمية 16 سنةنادية متوكل 18137N)مزدوجعين الشق )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

216/09/82إقليم: مديونةابن رشيق 154 24/09/93أقدمية 16 سنةخدوج كراي 01710H)مزدوجتيط مليل )البلدية

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية العقاد

رشيد

عمالة مقاطعات الدار الدريسي بنات

البيضاء أنفا
116/09/87 154 16/09/89أقدمية 16 سنةبشرى علم 01417P)مزدوجأنفا )المقاطعة

   المدرسة البتدائية لل 

مريم

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة عين التحاد الفريقي

الشق
309/10/90 148 21/09/91أقدمية 16 سنةعلي بنونة 26929V)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية ابن طفيل

رشيد

عمالة مقاطعة عين النهضة

الشق
117/09/90 146 16/09/97أقدمية 16 سنةفاطمة الرقاني 18163S)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية لل أسماء

رشيد

مدرسة القاضي عياض 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
116/09/91 146 16/09/91أقدمية 16 سنةالشعيبية جاعة 01518Z)مزدوجالفداء )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية ابن 

الونان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
117/09/90 136 02/10/96أقدمية 16 سنةحليمة        زفودي 19715D)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الركيبي

رشيد

عمالة مقاطعات الدار سكينة بنت الحسين

البيضاء أنفا
216/09/92 136 19/09/16أقدمية 16 سنةالسرابي  نعيمة 01443T)مزدوجالمعاريف )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية  بدر

رشيد

المدرسة البتدائية 

عبدالرحيم بوعبيد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
116/09/99 129 04/09/12أقدمية 16 سنةبختي نوال 24174A)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية  بدر

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية ابن تيمية

مولي رشيد
116/09/99 129 04/09/12أقدمية 16 سنةفراح بهيجة 01770Y سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الداخل

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن طفيل

البرنوصي
116/09/94 128 13/10/98أقدمية 16 سنةمكوكي نادية 01625R)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الداخل

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية حمان 

الفطواكي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
317/09/90 126 17/09/98أقدمية 16 سنةأكوجيم مليكة 01825H)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

المدرسة البتدائية م 

بلعربي العلوي

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة الوحدة البتدائية

مرس السلطان
216/09/92 126 08/01/01أقدمية 16 سنةلطيفة حيال 01525G مرس السلطان

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية مصعب  

بن عمير

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية النجمة 

البيضاء

213/09/00إقليم: برشيد 125 21/09/00أقدمية 16 سنةالدهبي عزيز 25684S)مزدوجالدروة )البلدية

452



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية رابعة 

العدوية

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

مدرسة عبد الرحمان بن 

هشام البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
216/09/89 122 17/09/97أقدمية 16 سنةرشيد  ولد الياقوت 01496A)مزدوجالفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية العقاد

رشيد

116/09/91إقليم: مديونةابن رشيق 122 16/09/97أقدمية 16 سنةمريم عزال 01710H)مزدوجتيط مليل )البلدية

المدرسة البتدائية عبدالجليل 

بنحيدة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية مولي 

الحسن

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
316/09/87 120 04/01/99أقدمية 16 سنةحيد خدوج 01827K)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

المدرسة البتدائية رابعة 

العدوية

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية علي بن 

أبي طالب

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
816/09/99 120 20/09/00أقدمية 16 سنةحسن  الكــافــي 01811T)مزدوجسباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية المسجد

رشيد

116/09/85عمالة: الميةعين حرودة 1 118 08/10/98أقدمية 16 سنةحميدو قاسم 01715N)مزدوجعين حرودة )البلدية

المدرسة البتدائية عقبة بن 

نافع

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة عين م البقال

الشق
516/09/88 116 06/09/99أقدمية 16 سنةعبد الكريم نبيه 18118T)مزدوجعين الشق )المقاطعة

   المدرسة البتدائية لل 

مريم

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية بدر

مسيك
316/09/99 116 11/09/15أقدمية 16 سنةمصطفئ مومن 01830N)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

المدرسة البتدائية عقبة بن 

نافع

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الوحدة

البرنوصي
116/09/85 114 16/09/99أقدمية 16 سنةابراهيم نقاش 22958D)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية للالياقوت

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية العقاد

مولي رشيد
116/09/89 114 16/09/99أقدمية 16 سنةنعيمة المكشط 01773B سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

الونان

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الدار سيدي م بن عبد ا

البيضاء أنفا
216/09/91 114 16/09/99أقدمية 16 سنةموعافي جميلة 01436K)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبدالجليل 

بنحيدة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية عقبة بن 

نافع

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
116/09/91 114 16/09/99أقدمية 16 سنةكرام عبد الرحمان 01791

W

مزدوجمولي رشيد )المقاطعة(

المدرسة البتدائية أبو 

القاسم  الزياني

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الدار عمر بن عبد العزيز

البيضاء أنفا
116/09/89 108 15/09/01أقدمية 16 سنةعمر فتيحة 01400

W

مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة(

المدرسة البتدائية عبدالجليل 

بنحيدة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الداخل

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
116/09/91 108 13/09/01أقدمية 16 سنةالزيتوني فاطمة 01792X)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الفضل

رشيد

216/09/92إقليم: مديونةابن رشيق 106 04/09/15السعدية لعبي 01710H)مزدوجتيط مليل )البلدية

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الداخل

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية المسيرة 

الخضراء

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
116/09/95 104 15/09/04أقدمية 12 سنةرجاء  احليمة 01787S)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية للالياقوت

رشيد

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النصر

البرنوصي
117/12/93 102 23/10/02أقدمية 16 سنةجميلة مرزيق 01631X)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية مبادرات

رشيد

 المدرسة البتدائية جوهرة 

الدروة

104/09/02إقليم: برشيد 100 09/09/15أقدمية 16 سنةأميني سعيدة 26767U)مزدوجالدروة )البلدية

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الركيبي

رشيد

عمالة مقاطعات عين لل الياقوت

السبع الحي الم
116/09/92 92 14/09/15حداد فاطمة 01580S)مزدوجالحي المي )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية ابن تيمية

رشيد

116/09/85إقليم: تارودانتم.م يعقوب المنصور 90 07/09/05أقدمية 12 سنةبقاس حسن 17896Bمزدوجالفيض

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية مبادرات

رشيد

المدرسة البتدائية 

عبدالرحيم بوعبيد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
106/09/01 90 09/09/15أقدمية 12 سنةناصيري هند 24174A)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية مصعب  

بن عمير

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات عين الحسن اليوسي

السبع الحي الم
204/09/02 85 05/09/07أقدمية 12 سنةبودني خديجة 01583V)مزدوجالحي المي )المقاطعة

المدرسة البتدائية رابعة 

العدوية

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة الدريسية البتدائية

مرس السلطان
116/09/91 84 25/09/09نابا م 01506L)مزدوجالفداء )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية ابن 

الونان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
116/09/93 84 21/10/06أقدمية 12 سنةالسعدية       الدراجي 19715D)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الترمذي

رشيد

104/09/02إقليم: مديونةعبد الكريم الخطابي 83 06/09/13إلتحاق بالزوجأشفار خديجة 26684D)مزدوجتيط مليل )البلدية

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الواحد العلوي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
116/09/99 78 08/10/09أمينة  بوتشيش 26465R)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية عثمان 

ابن عفان

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الداخل

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
116/09/85 68 04/09/18م شمس الدين 01792X)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية طارق بن 

زياد

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية م القري

مولي رشيد
301/05/97 66 16/09/16عفيف مليكة 01800F)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الداخل

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الترمذي

مولي رشيد
116/09/98 64 02/09/16حسناء  شاطلخير 24900P)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الداخل

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية م القري

مولي رشيد
216/09/99 64 06/09/17بشرى بنفر 01800F)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية المسيرة 

الخضراء

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن هشام

البرنوصي
117/09/90 60 02/09/15نورالدين بنطالب 26796A)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية أبو 

القاسم  الزياني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
116/09/95 54 02/09/16أمينة  مومان 19714C)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان بن زيدان

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الترمذي

مولي رشيد
117/09/90 52 06/09/17لمغارطي عبد ا 24900P)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

 المدرسة البتدائية جمال 

الدين الفغاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
216/09/92 48 05/09/11السعدية ايت مولي 01630

W

مزدوجسيدي مومن )المقاطعة(

المدرسة البتدائية علي بن 

أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية للالياقوت

مولي رشيد
216/09/97 48 04/09/18م عيار 01768

W

سيدي عثمان 

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية مصعب  

بن عمير

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية 

عبدالرحيم بوعبيد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
104/09/02 42 06/09/17للة كفيلة ابو الرجاء 24174A)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الكويرة

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الناصر

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
306/09/00 36 07/09/17سمير امربي 01786R)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الفضل

رشيد

المدرسة البتدائية 

عبدالرحيم بوعبيد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
126/11/08 30 06/09/17عبد المجيد شباب 24174A)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية المسيرة 

الخضراء

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية العقاد

مولي رشيد
116/09/95 28 06/09/17م صابر 01773B سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الترمذي

رشيد

205/09/03إقليم: مديونةقاسم أمين 28 07/07/17إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء بن الشويخ 25999Jمزدوجسيدي حجاج واد حصار

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية ابن طفيل

رشيد

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة ابن خلدون البتدائية

مرس السلطان
516/02/17 28 20/02/17بشرى غلب 01515

W

مزدوجالفداء )المقاطعة(

المدرسة البتدائية المام 

مالك

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبي

الحسني
720/02/17 28 20/02/17خديجة شوكدال 24704B الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات عين أبوبكر الصديق

السبع الحي الم
520/02/17 28 20/02/17فاطنة مستقيم 01581T)مزدوجالحي المي )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الهراويين

رشيد

المدرسة البتدائية م 

بلحسن الوزاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
117/02/17 28 17/02/17سناء كندوز 01633Z)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية مبادرات

رشيد

المدرسة البتدائية ابن 

الونان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
227/01/17 28 27/01/17الزعكوني عزيزة 19715D)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية علي بن 

أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة المقديسي البتدائية

مرس السلطان
313/02/17 28 13/02/17زينب مفكر 01504J)مزدوجالفداء )المقاطعة

المدرسة البتدائية عثمان 

ابن عفان

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية الحسن 

الول

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1013/02/17 28 13/02/17القوطبي سهام 01815X)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية  بدر

رشيد

المدرسة البتدائية وادي 

المخازن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
113/02/17 28 13/02/17المرابط حبيبة 01623N)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الفضل

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية لل نزهة

مولي رشيد
316/02/17 28 20/02/17رضوان فيتوري 01772A سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية مصعب  

بن عمير

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الرحامنة

البرنوصي
101/02/17 28 01/02/17كوثر رشاد 01621L)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية العقاد

رشيد

620/02/17إقليم: سطاتمركزية اولد عمرو 28 20/02/17مول ربيعة 14134Mمزدوجعين الضربان-لحلف

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الخليل

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية لل أسماء

مولي رشيد
802/01/17 28 23/03/17عبير تيفليلة 01779H سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الفضل

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الداخل

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
210/04/17 28 10/04/17عصام شنتوف 01792X)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

   المدرسة البتدائية لل 

مريم

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الركيبي

مولي رشيد
115/10/02 26 17/02/17لحبل نورى 01774C سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الترمذي

رشيد

205/09/11إقليم: مديونةالشهيد عبد ا الحداوي 26 07/07/17الوركة رجاء 01731Fمزدوجسيدي حجاج واد حصار
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

120/02/17إقليم: مديونةعمر الخيام 26 06/09/17سناء صادق 26897Kمزدوجالمجاطية أولد الطالب

المدرسة البتدائية المام 

مالك

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

 المدرسة البتدائية جمال 

الدين الفغاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
216/02/17 26 06/09/17اسماء الزاهي 01630

W

مزدوجسيدي مومن )المقاطعة(

المدرسة البتدائية رابعة 

العدوية

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

 المدرسة البتدائية جمال 

الدين الفغاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
103/09/13 24 06/09/17شيماء بوكنصة 01630

W

مزدوجسيدي مومن )المقاطعة(

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الداخل

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية رابعة 

العدوية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
204/09/12 22 06/09/17المسكين امان 25774P)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية مبادرات

رشيد

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن طفيل

البرنوصي
106/09/17 22 06/09/17وفاء بندولة 01625R)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية مولي 

هشام

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطوني

الحسني
1106/09/17 22 06/09/17سكينة شوقي 18165U الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الخليل

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية العقاد

مولي رشيد
106/09/17 22 06/09/17فاطمة الزهراء ضعيف 01773B سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الكويرة

رشيد

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة ابن زيدون البتدائية

مرس السلطان
103/09/13 18 02/09/16نادية شاغل 01514V)مزدوجالفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية مبادرات

رشيد

المدرسة البتدائية ديار 

المنصور

227/01/17إقليم: برشيد 18 27/01/17وكريان ثورية 26613B)مزدوجحد السوالم )البلدية

المدرسة البتدائية عبدالجليل 

بنحيدة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية القدس

مولي رشيد
120/02/17 18 20/02/17حليمة مرزوق 01788T)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية العقاد

رشيد

المدرسة البتدائية م عابد 

الجابري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
113/02/17 18 13/02/17الباز عائشة 26798C)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية  بدر

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية ابن دريد

مولي رشيد
413/02/17 18 13/02/17نبيلة العوج 01763R سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية 3 مارس

البرنوصي
907/09/04 16 04/09/18خديجة نظيف 01628U)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية ابن 

الونان

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية الجنرال 

الكتاني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
202/09/15 16 04/09/18علي اعبيدات 01798D)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية المام 

مالك

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
313/02/17 16 06/09/17سعاد قنديل 20469Y)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية علي بن 

أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

104/09/18إقليم: النواصرم. النخيل 16 04/09/18رجاء السكوري 24705C)مزدوجالنواصر )البلدية

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الخليل

رشيد

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
104/09/18 16 04/09/18ايمان أحويدش 20469Y)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية ابن دريد

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية المسجد

مولي رشيد
216/09/96 14 04/09/18عبد الله كوردوني 01765T سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية مصعب  

بن عمير

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الطلس

مولي رشيد
806/09/17 12 06/09/17العلوي الحنافي هشام 22269E)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية طارق بن 

زياد

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية رابعة 

العدوية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
306/09/17 12 06/09/17مينة عبدالنور 25774P)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية مبادرات

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الركيبي

مولي رشيد
106/09/17 12 06/09/17وفاء بندحمان 01774C سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية عبدالجليل 

بنحيدة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

106/09/17إقليم: النواصرم. لحفاية 12 06/09/17أمين تويراس 18181L)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية  بدر

رشيد

106/09/17إقليم: النواصرم. رمل لهلل 12 06/09/17إلتحاق بالزوجخلدون إلهام 18174D)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الخليل

رشيد

102/09/15إقليم: مديونةأبي بكر الصديق 6 04/09/18رشيدة الكرش 01727B)مزدوجالهراويين )البلدية

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية ابن طفيل

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الكويرة

مولي رشيد
202/09/15 6 04/09/18زينب خليل 01769X سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الفضل

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
302/09/16 6 04/09/18عزيزة وكيت 01793Y)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الفضل

رشيد

المدرسة البتدائية مولي 

هشام

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
702/09/16 6 04/09/18ابتسام بناجي 01776E سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الخليل

رشيد

102/09/16عمالة: الميةالنهضة 6 04/09/18إلتحاق بالزوجلبنى العلمي 24687H)مزدوجالمية )البلدية

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الفضل

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية إسلي

مولي رشيد
102/09/16 6 04/09/18سميرة سيري 01794Z)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الناصر

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة الحي أبو بكر الصديق

الحسني
404/09/18 6 04/09/18إلتحاق بالزوجسعيدة عطواني 26001L الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية علي بن 

أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الداخل

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
404/09/18 6 04/09/18خولة الجهاد 01792X)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبدالجليل 

بنحيدة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية سكينة 

بنت الحسين

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
504/09/18 6 04/09/18نفاع مصطفى 01782L سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية علي بن 

أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
204/09/18 6 04/09/18نعيمة بنشرقي 01793Y)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الفضل

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية المسجد

مولي رشيد
204/09/18 6 04/09/18اسماء موساوي 01765T سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الفضل

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الكويرة

مولي رشيد
104/09/18 6 04/09/18حسناء حباتي 01769X سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الهراويين

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الكويرة

مولي رشيد
604/09/18 6 04/09/18الشافعي مريم 01769X سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الخليل

رشيد

المدرسة البتدائية عثمان 

ابن عفان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
204/09/18 6 04/09/18حنان  منياني 24454E)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبدالجليل 

بنحيدة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية لل أسماء

مولي رشيد
104/09/18 6 04/09/18منعم ملل 01779H سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الفضل

رشيد

المدرسة البتدائية طارق بن 

زياد

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
404/09/18 6 04/09/18أسماء عقبة 01790V)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبدالجليل 

بنحيدة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
104/09/18 6 04/09/18صبونجي خالد 01793Y)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الجاحظ

البرنوصي

المدرسة البتدائية القاضي 

عياض

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
121/09/83 140 19/09/03أقدمية 16 سنةحميد احزوم 01624P)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية البصيري

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية أبي عنان

البرنوصي
116/09/92 138 16/09/93أقدمية 16 سنةمينة الكنوني 01700X سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية موسى بن 

نصير

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الرحامنة

البرنوصي
130/11/93 134 16/09/94أقدمية 16 سنةالسعدية الحبشي 01621L)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية أم سلمة

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية أبي عنان

البرنوصي
117/09/90 132 01/10/09أقدمية 16 سنةعباري فتيحة 01700X سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية أم سلمة

البرنوصي

المدرسة البتدائية ابي العلء 

المعري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
316/09/95 126 01/10/09أقدمية 16 سنةليلى الصالح 22004S سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

زيدون

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية ابن 

باديس

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
116/09/82 126 16/09/96أقدمية 16 سنةالمصطفى زهران 01619J)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الرحامنة

البرنوصي

المدرسة البتدائية أحمد 

شوقي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
116/09/85 120 06/09/00أقدمية 16 سنةبوشعيب ناصح 26504H)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الجاحظ

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين الشفشاوني

السبع الحي الم
212/09/00 120 12/09/00أقدمية 16 سنةبهيجة ميسيوي 01603S)مزدوجعين السبع )المقاطعة

المدرسة البتدائية رابعة 

العدوية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

المنفلوطي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
216/09/96 118 14/09/15أقدمية 16 سنةعنوز بشرى 01703A سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين ابن قتيبة

السبع الحي الم
116/09/95 110 06/09/00أقدمية 16 سنةإمجان بشرى 01585X)مزدوجالحي المي )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الجاحظ

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين شوقي الجيللي

السبع الحي الم
116/09/91 110 19/09/03أقدمية 16 سنةالسعدية ايت منصور 01582U)مزدوجالحي المي )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الجاحظ

البرنوصي

المدرسة البتدائية ابن 

زيدون

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
112/09/00 110 12/09/00أقدمية 16 سنةفتيحة حيموش 01632Y)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين عقبة بن نافع

السبع الحي الم
316/09/89 106 01/10/01أقدمية 16 سنةفتيحة الزعيم الساسي 01590C الصخور السوداء

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية 

عبدالرحيم بوعبيد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الجولن

البرنوصي
116/09/98 98 04/12/09بشرى حسوني 01629V)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية رابعة 

العدوية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية موسى بن 

نصير

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
117/09/84 96 02/09/15تزلفت عبد العزيز 01622M)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

عبدالرحيم بوعبيد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية المرابطين

البرنوصي
516/09/89 96 23/09/09مليكة الحبشي 01690L سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

106/09/01إقليم: مديونةالشهيد عبد ا الحداوي 94 19/10/04أقدمية 12 سنةالخاوي م 01731Fمزدوجسيدي حجاج واد حصار

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية أبي عنان

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية المل

البرنوصي
316/09/89 84 18/09/15نجاة حمدي 01707E سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية عبد 

الواحد العلوي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية النجمة 

البيضاء

217/09/90إقليم: برشيد 84 19/12/17فاطنة  غريب 25684S)مزدوجالدروة )البلدية

المدرسة البتدائية م 

الزرقطوني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الخنساء

البرنوصي
515/09/90 82 02/09/15نادية بوعلي 24696T)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

عبدالرحيم بوعبيد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية م 

بلحسن الوزاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
116/09/98 82 04/09/12حسناء فايدي 01633Z)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية ابن 

زيدون

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
117/09/84 78 16/09/15نور الدين ازوي 01632Y)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية أم أيمن

البرنوصي

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
117/09/90 78 06/09/17الزهرة يزيدي 20469Y)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية م 

الزرقطوني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النسيم

البرنوصي
116/09/93 78 02/09/15الحسن الهادي 26896J)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية م 

الزرقطوني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الكسائي

البرنوصي
316/09/99 70 28/09/10إلتحاق بالزوجأمنية أمين 01704B سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية القاضي 

عياض

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية المسجد

مولي رشيد
116/09/86 56 02/09/16عبد المولى مودن 01765T سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الفجر

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الوحدة

البرنوصي
116/09/92 56 مزدوجسيدي مومن )المقاطعة(22958Dحميد وحيدي

المدرسة البتدائية م 

الزرقطوني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الفجر

البرنوصي
214/09/02 54 31/10/14حنان الحاجي 25377H)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الفجر

البرنوصي
516/09/91 46 02/09/16ميلودي مبصوط 25377H)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية 11 يناير

البرنوصي
317/09/90 46 02/09/16خد يجة  حاسبي 19705T)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية رابعة 

العدوية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية المل

البرنوصي
106/09/01 46 12/10/16الهام حرتان 01707E سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الجولن

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين ابن عبد ربه

السبع الحي الم
506/09/01 44 06/09/17حنان أبوالنهي 01601P)مزدوجعين السبع )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن هانئ

البرنوصي

المدرسة البتدائية أسامة بن 

زيد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
316/09/99 42 04/09/12حداني       اصفهان 01705C سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية السمارة

البرنوصي

المدرسة البتدائية معاذ بن 

جبل

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
616/09/90 38 20/09/18سلكي الكبيرة 01694R سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية معاذ بن 

جبل

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النسيم

البرنوصي
104/09/02 38 25/10/17برشيدى مولي علي 26896J)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية الحي 

الصناعي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية م 

الوديع السفي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
516/09/95 36 06/09/17ادريس الرامي 24942K)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية المرابطين

البرنوصي

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية الرافعي

مسيك
202/09/10 36 06/09/17أسامة مريم 01819B)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الرحامنة

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين النابغة

السبع الحي الم
604/09/02 34 06/09/17عزيزة امدال 01604T)مزدوجعين السبع )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيم

البرنوصي

105/09/07إقليم: مديونةابن حزم 30 04/09/18نورالدين     بورزكي 26685Eمزدوجسيدي حجاج واد حصار

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الجولن

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية القدس

البرنوصي
216/09/91 28 02/09/16مصطفى الخطري 23765F)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية ابن 

باديس

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
116/09/96 28 06/09/17ربيع نادري 01619J)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين ابن ثابت

السبع الحي الم
104/10/02 28 06/09/17م سياف 01594G الصخور السوداء

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية موسى بن 

نصير

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية أم سلمة

البرنوصي
104/09/12 28 04/09/18مريم لعيون 24941J)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية أهل الغلم 

الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

130/01/17عمالة: الميةحي المسجد 28 04/09/18رشيد  خروبي 19863P)مزدوجعين حرودة )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية 3 مارس

البرنوصي

113/02/17عمالة: الميةبدر 28 14/09/17العسري أحلم 26370Mمزدوجالشللت

المدرسة البتدائية م عابد 

الجابري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهراوي

البرنوصي
713/02/17 28 04/09/18مصطفى شفيق 01712K)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية م 

بلحسن الوزاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية أهل الغلم 

الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
116/02/17 28 06/09/17سميرة طه 01722

W

مزدوجسيدي مومن )المقاطعة(

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن رشد

البرنوصي

120/01/17إقليم: مديونةالنجاح 28 04/09/18ليلى سعيف 27096Bمزدوجسيدي حجاج واد حصار

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن هانئ

البرنوصي

113/02/17عمالة: الميةبدر 28 04/09/18فاطمة الزهراء العمراني 26370Mمزدوجالشللت

المدرسة البتدائية م 

الوديع السفي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الوحدة

البرنوصي
109/02/17 28 03/09/18عزيز بلخير 22958D)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

 المدرسة البتدائية جمال 

الدين الفغاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
103/05/17 28 06/09/17سناء النقاش 01793Y)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الجاحظ

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين ابن قتيبة

السبع الحي الم
616/09/95 26 04/09/18عبد الكريم اتشيكو 01585X)مزدوجالحي المي )المقاطعة

المدرسة البتدائية يعقوب 

المنصور

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

104/09/02عمالة: الميةالزرقطوني 22 18/07/17أبلوشي م 26620Jمزدوجالشللت

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الجاحظ

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية 3 مارس

البرنوصي
107/09/05 22 06/09/17عزيزة بقاديري 01628U)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية موسى بن 

نصير

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية المل

البرنوصي
113/02/17 21 04/09/18إلتحاق بالزوجأحلم حسون 01707E سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية السمارة

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

المنفلوطي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
413/02/17 20 04/09/18إلتحاق بالزوجسكينة أفغار 01703A سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية م 

الوديع السفي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية أسامة بن 

زيد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
120/02/17 20 03/08/18إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الهشامي 01705C سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية وادي 

الذهب

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية يوسف 

بن تاشفين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
320/01/17 19 04/09/18إلتحاق بالزوجأوراغ لطيفة 01692N سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهار

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية السمارة

البرنوصي
104/09/12 18 04/09/18ابتسام البوعيشي 20399X)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن طفيل

البرنوصي

المدرسة البتدائية أبي 

ذرالغفاري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
807/02/17 18 13/02/17إلتحاق بالزوجكوثر بولخضرت 01708F سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية وادي 

الذهب

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
720/01/17 18 07/09/17سناء  حنين 19865S)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية وادي 

المخازن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهراوي

البرنوصي
404/09/02 16 04/09/18رضوان محراش 01712K)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية الحي 

الصناعي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية السمارة

البرنوصي
602/09/10 16 04/09/18روقي أحمد 20399X)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الجاحظ

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النجمة

البرنوصي
202/09/14 16 04/09/18علي ايت الشريف 26466S)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية ابن 

خلدون

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية وادي 

الذهب

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
207/09/16 16 04/09/18رشيد عاطفي 19865S)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية القدس

البرنوصي

المدرسة البتدائية وادي 

الذهب

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
404/09/18 16 04/09/18نعيمة قربال 19865S)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية م ماء 

العينين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية عبد 

الواحد العلوي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
504/09/18 16 04/09/18اجعيط رضوان 26465R)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهراوي

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن رشد

البرنوصي
404/09/18 16 04/09/18وفاء بن الطالب 25773N)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة
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عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهراوي

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن رشد

البرنوصي
404/09/18 16 04/09/18مريم واباب 25773N)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية م 

بلحسن الوزاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
604/09/18 16 04/09/18ايمان بخوت 01627T)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية ابن 

زيدون

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية أم سلمة

البرنوصي
603/09/18 16 04/09/18قنبر فاطمة الزهراء 24941J)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الكسائي

البرنوصي

502/09/10عمالة: الميةأولد حميمون 1 13 06/09/17إلتحاق بالزوجلحمامي جميلة 01902S)مزدوجالمية )البلدية

المدرسة البتدائية الحي 

الصناعي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيم

البرنوصي
103/09/13 13 06/09/17إلتحاق بالزوجرضواني عتيقة 26098S)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النجمة

البرنوصي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية أمغالة

مولي رشيد
104/09/02 12 06/09/17سعيدة طاهري 01780J سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية م 

الزرقطوني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية عبد 

الواحد العلوي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
105/09/08 12 06/09/17الشرقاوي شامة 26465R)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية معاذ بن 

جبل

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية وادي 

المخازن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
101/01/12 12 07/07/17اكنيش ربيعة 01623N)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية 3 مارس

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الجولن

البرنوصي
106/09/17 12 04/09/18شيبوب صفاء 01629V)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيم

البرنوصي

206/09/17عمالة: الميةالزرقطوني 12 06/09/17ايوب السام 26620Jمزدوجالشللت

المدرسة البتدائية م ماء 

العينين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية أهل الغلم 

الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
202/09/14 6 04/09/18عائشة جعوين 01722

W

مزدوجسيدي مومن )المقاطعة(

المدرسة البتدائية م ماء 

العينين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
502/09/14 6 04/09/18مروان جلل حسن آدم 20469Y)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية أسامة بن 

زيد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية أهل الغلم 

الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
102/09/15 6 03/09/18عزيزالدين بن ياسين 01722

W

مزدوجسيدي مومن )المقاطعة(

المدرسة البتدائية أبي 

ذرالغفاري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة: الصخيرات  - عمر بن الخطاب

تمارة
702/09/15 6 04/09/18إلتحاق بالزوجخديـــــجة  العامــــري 01311Z)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهراوي

البرنوصي

المدرسة البتدائية م 

الزرقطوني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
904/09/18 6 04/09/18عبد الحق لبدوري 24698V)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية القدس

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهراوي

البرنوصي
504/09/18 6 نعمتوان صفية 04/09/18 01712K)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن رشد

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية القدس

البرنوصي
204/09/18 6 نعمتباعي عزيزة 04/09/18 23765F)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية م ماء 

العينين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية م 

الزرقطوني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
204/09/18 6 04/09/18بازيري فاطمة الزهراء 24698V)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

462



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الجاحظ

البرنوصي
104/09/18 6 04/09/18سعيدة الجناتي 06523P)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

عبدالرحيم بوعبيد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
504/09/18 6 04/09/18مسوسي دلل 20469Y)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية م ماء 

العينين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية م 

الزرقطوني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
804/09/18 6 04/09/18نجاح منى 24698V)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية القاضي 

عياض

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهراوي

البرنوصي
1004/09/18 6 نعمشيماء العياشي 04/09/18 01712K)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن هانئ

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الجاحظ

البرنوصي
1004/09/18 6 04/09/18مليكة امي 06523P)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهراوي

البرنوصي

المدرسة البتدائية المام 

البخاري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
704/09/18 6 04/09/18وجدان  لغلغ 25771L)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية م ماء 

العينين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية م 

الزرقطوني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
604/09/18 6 04/09/18بناي خديجة 24698V)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية أهل الغلم 

الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

1104/09/18عمالة: الميةالفاربي 6 04/09/18إلهام حجي 27200P)مزدوجعين حرودة )البلدية

المدرسة البتدائية القاضي 

عياض

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية 3 مارس

البرنوصي
104/09/18 6 04/09/18م كرطومي الدريسي 01628U)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهراوي

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن رشد

البرنوصي
704/09/18 6 نعمجهان علمي 04/09/18 25773N)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية م عابد 

الجابري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
904/09/18 6 04/09/18نجوى فكاك 26798C)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهراوي

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن هشام

البرنوصي
104/09/18 6 04/09/18وردي صابرين 26796A)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية م ماء 

العينين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية م عابد 

الجابري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
304/09/18 6 04/09/18الوالدي كوثر 26798C)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهراوي

البرنوصي

المدرسة البتدائية القاضي 

عياض

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
304/09/18 6 نعملمين ابراهيم 04/09/18 01624P)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية م ماء 

العينين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الجاحظ

البرنوصي
304/09/18 6 04/09/18شيهوب وجدان 06523P)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية 3 مارس

البرنوصي

المدرسة البتدائية طارق بن 

زياد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
304/09/18 16 04/09/18الصالحي أسماء 01695S سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

المازيغية

121/09/83إقليم: الجديدةمدرسة إبن طفيلإقليم: الجديدةم/م صبير الفاطمي 203 16/09/96أقدمية 16 سنةم اوزيو 27147Gمزدوجمولي عبد ا

116/09/88إقليم: الجديدة مدرسة الفقيه الراضيإقليم: الجديدةم/م المجاهدين 199 14/10/92أقدمية 16 سنةحليمة الترجمان 08059J)مزدوجأزمور )البلدية

463



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط
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ترتيب
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121/09/84إقليم: الجديدةمدرسة المحيطإقليم: الجديدةم/م الكنادلة 195 15/10/10أقدمية 16 سنةم كريدو 26681Aمزدوجمولي عبد ا

117/09/84إقليم: الجديدةمدرسة م الهنيويإقليم: الجديدةم/م السلم 195 16/09/95أقدمية 16 سنةاحمد بوخليفي 27004B)مزدوجالجديدة )البلدية

116/09/93إقليم: الجديدةمدرسة لل سلمىإقليم: الجديدةم/م سيدي فارس 195 16/09/93أقدمية 16 سنةخديجة مفيد 26670N)مزدوجالجديدة )البلدية

316/09/87إقليم: الجديدةمدرسة لل سلمىإقليم: الجديدةم/م المريشات 185 25/09/93أقدمية 16 سنةالحامدي خديجة 26670N)مزدوجالجديدة )البلدية

117/09/84إقليم: الجديدةمدرسة ابن حمديسإقليم: الجديدةم/م اثنين هشتوكة 179 16/09/00أقدمية 16 سنةالمصطفى مدرير 08056F)مزدوجأزمور )البلدية

116/09/81إقليم: الجديدة مدرسة الفقيه الراضيإقليم: الجديدةم/م سيدي فارس 177 02/10/01أقدمية 16 سنةعلل زاد 08059J)مزدوجأزمور )البلدية

616/09/85إقليم: الجديدةمدرسة ابن رشيق القيروانيإقليم: الجديدةم/م دار بلكندولية 177 16/09/99أقدمية 16 سنةرضوان الحسن 08076C)مزدوجالجديدة )البلدية

216/09/92إقليم: الجديدةمدرسة البحابحةإقليم: الجديدةم/م الخريطات 177 16/09/96أقدمية 16 سنةم حسيني 08184Vمزدوجحوزية

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

216/09/93إقليم: خريبكةمدرسة ابن بطوطةإقليم: الجديدة 177 16/09/96أقدمية 16 سنةصلح مرساوي 11993K)مزدوجخريبكة )البلدية

217/09/90إقليم: الجديدةمدرسة لل عائشة البحريةإقليم: الجديدةم/م بوسدرة 175 16/09/97أقدمية 16 سنةعبدا بلقاسم 08057G)مزدوجأزمور )البلدية

116/09/92إقليم: الجديدةمدرسة التهديبإقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكة 167 16/09/99أقدمية 16 سنةالمصطفى هتوف 08095Y)مزدوجلبير الجديد )البلدية

516/09/89إقليم: الجديدةمدرسة م الهنيويإقليم: الجديدةم/م الكريطات: المعادكة 166 06/09/02إلتحاق بالزوجرقية رفاعي 27004B)مزدوجالجديدة )البلدية

116/09/91إقليم: الجديدةمدرسة إبن طفيلإقليم: الجديدةم/م صبير الفاطمي 166 16/09/97إلتحاق بالزوج صباح المتمسك 27147Gمزدوجمولي عبد ا

216/09/93إقليم: الجديدةمدرسة التريعي بناتإقليم: الجديدةم/م غيلس 165 16/09/99أقدمية 16 سنةبوشعيب المزالي 08062M)مزدوجالجديدة )البلدية

116/09/93إقليم: بنسليمانم/م المحطة المركزيةإقليم: الجديدةم/م زاوية سايس 165 16/09/96أقدمية 16 سنةحسن بونحو 07728Z)مزدوجبوزنيقة )البلدية

116/09/91إقليم: الجديدةمدرسة إبراهيم الرودانيإقليم: الجديدةم/م المريشات 165 10/09/99أقدمية 16 سنةفاطمة كسى 23361S)مزدوجالجديدة )البلدية

116/09/93إقليم: الجديدةمدرسة المهدي بن تومرتإقليم: الجديدةم/م امهيولة 161 18/09/00أقدمية 16 سنةحسن سلهامن 08058H)مزدوجأزمور )البلدية

116/09/89إقليم: سيدي بنورابن الهيثمإقليم: الجديدةم/م بولعوان 159 16/09/99أقدمية 16 سنةرضوان الكندزي 08102Fمزدوجالعونات

464



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 
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1016/09/96إقليم: الجديدة م/م البحابحة أولد الحاجإقليم: الجديدةم/م الطايشة 159 16/09/99أقدمية 16 سنةالمصطفى بوجيدي 08187Yمزدوجحوزية

عمالة مقاطعة الحي أكنسوسإقليم: الجديدةمدرسة التهديب

الحسني
116/09/81 156 16/09/93أقدمية 16 سنةسعيد الببصيري 18152E الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

216/09/93إقليم: الجديدة م/م البحابحة أولد الحاجإقليم: الجديدةم/م قاسم الزهيري 155 16/09/00أقدمية 16 سنةبنيزة فاطمة الزهراء 08187Yمزدوجحوزية

116/09/95إقليم: الجديدةم/م خمليشإقليم: الجديدةم/م سيدي ام موسى 153 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد العالي ابن الزين 08201Nمزدوجأولد رحمون

616/09/98إقليم: الجديدةم/م القريةإقليم: الجديدةم/م لكراربة 153 13/09/00أقدمية 16 سنةالزوهرة خساشي 08207Vمزدوجمولي عبد ا

117/09/84إقليم: الجديدةم/م القريةإقليم: الجديدة م/م أولد بن حمو 152 16/09/99إلتحاق بالزوجةبنسعيد السعيد 08207Vمزدوجمولي عبد ا

416/09/97إقليم: الجديدةم/م المريشاتإقليم: الجديدةم/م زاوية سايس 151 16/09/99إلتحاق بالزوجفاطمة بلمعلم 08214Cمزدوجمولي عبد ا

116/09/96إقليم: الجديدةم/م السلطنةإقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكة 149 23/10/02أقدمية 16 سنةرضوان هندالي 08133Pمزدوجلغديرة

616/09/97إقليم: الجديدةم/م الكريطات: المعادكةإقليم: الجديدةم/م الحيرش 149 16/09/99أقدمية 16 سنةسناء الشرايبي 08203Rمزدوجأولد رحمون

719/09/01إقليم: الجديدةم/م المجاهدينإقليم: الجديدةم/م بئر الببوش 147 19/09/01أقدمية 16 سنةربيع قشاني 08176Lمزدوجحوزية

716/09/97إقليم: الجديدةم/م الدحامنةإقليم: الجديدةم/م المساعدة 143 14/09/02أقدمية 16 سنةمنير حمدوشي 08180Rمزدوجحوزية

916/09/98إقليم: الجديدةم/م الدحامنةإقليم: الجديدةم/م بئر الببوش 139 03/09/03أقدمية 16 سنةبوهراوة حسن 08180Rمزدوجحوزية

217/09/90إقليم: النواصرم. 6 نونبرإقليم: الجديدةم/م السعادة 137 05/09/08سلطانة أزادو 18188U)مزدوجدار بوعزة )البلدية

106/09/01إقليم: الجديدةم/م أولد احسينإقليم: الجديدةم/م الصمامدة 137 06/09/03أقدمية 16 سنةببحنيني سعيد 08225Pمزدوجأولد احسين

716/09/98إقليم: الجديدة م/م أولد بن حموإقليم: الجديدةم/م غيلس 135 06/09/04أقدمية 12 سنةنجيب بلغاشي 08252Uمزدوجسيدي عابد

عمالة مقاطعة الحي التعاونإقليم: الجديدةم/م السعادة

الحسني
816/09/98 129 18/10/04أقدمية 12 سنةسهام زهوري 18150C الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/80إقليم: الجديدةم/م الخرارزةإقليم: الجديدة مدرسة الفقيه الراضي 128 02/09/16بنعالية مصطفى 08538Eمزدوجأولد حمدان

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية ابن العميدإقليم: الجديدةم/م بوخنين

مسيك
121/09/83 125 05/09/07أقدمية 12 سنةحلباوي عبد الرحيم 01781K)مزدوجسباتة )المقاطعة
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عمالة مقاطعة عين ابن كثيرإقليم: الجديدةم/م القيايلة

الشق
216/09/03 121 05/09/05أقدمية 12 سنةنسرين الزويتني 18160N)مزدوجعين الشق )المقاطعة

المدرسة البتدائية طارق بن إقليم: الجديدةمدرسة لل عائشة البحرية

زياد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
116/09/87 118 16/09/98أقدمية 16 سنةميلودة حاي 01695S سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

316/09/95إقليم: الجديدةم/م قاسم الزهيريإقليم: الجديدةمدرسة الوحدة 112 19/09/01أقدمية 16 سنةحنان حجيرة 08245Lمزدوجسيدي عابد

717/09/01إقليم: تازةالمهدي بن تومرت المركزإقليم: الجديدةم/م الشروقة 109 03/09/08القندوسي حسنة 16401Bمزدوجالصميعة

المدرسة البتدائية معركة إقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن داود

الدشيرة

216/09/85إقليم: العيون 104 02/09/15الحسين معتز 25877B)مزدوجالعيون )البلدية

130/09/02إقليم: الجديدةم/م أولد داوودإقليم: الجديدةمدرسة وادي المخازن 102 27/11/07أقدمية 12 سنةسهام حدومي 08124Eمزدوجلغديرة

904/09/02إقليم: الجديدةم/م لخماملةإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 99 06/09/06أقدمية 12 سنةعليطي سميرة 08267Kمزدوجأولد عيسى

616/09/92إقليم: الجديدةمدرسة المقاومةإقليم: الجديدةمدرسة التريعي مختلطة 97 نعمبوشعيب قيموسي 04/09/18 08070

W

مزدوجالجديدة )البلدية(

816/09/96إقليم: الجديدةمدرسة التريعي مختلطةإقليم: الجديدةمدرسة تكني 94 نعمالبياض عبدالحق 03/09/13 08061L)مزدوجالجديدة )البلدية

عمالة مقاطعات الدار خالد بن الوليدإقليم: الجديدةم/م لكراربة

البيضاء أنفا
406/09/01 93 07/09/08بن الطالب وائل 01454E)مزدوجالمعاريف )المقاطعة

504/09/02إقليم: سطاتمركزية المسيعداتإقليم: الجديدةم/م بير الكوارة 89 02/09/09الشهلي م 14209Uمزدوجاولد شبانة

116/09/93إقليم: الجديدةمدرسة السنابلإقليم: الجديدةم/م الولجة 87 05/09/11عبد اللطيف حباري 08093

W

مزدوجلبير الجديد )البلدية(

عمالة مقاطعات عين ابن ثابتإقليم: الجديدةم/م السعادة

السبع الحي الم
616/09/91 87 05/09/11فاطمة  الزهرة الهاشمي 01594G الصخور السوداء

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/91إقليم: الجديدةمدرسة تكنيإقليم: الجديدةمدرسة المقاومة 86 نعمزهرة بحليق 06/09/17 08099Cمزدوجحوزية

807/09/04إقليم: الجديدةم/م أولد احسينإقليم: الجديدةم/م أولد زيد 86 16/09/08إلتحاق بالزوجنوال البوعزيزي 08225Pمزدوجأولد احسين

316/09/97عمالة: مكناساعرب الصباحإقليم: الجديدةم/م العقاد 77 01/09/10مصطفى بوطيبي 03910Zمزدوجمهاية

112/09/02إقليم: الجديدةم/م الحوزيةإقليم: الجديدةم/م الصمامدة 77 30/11/11إلتحاق بالزوجامال الياسسيني 08189Aمزدوجأولد رحمون

1016/09/02إقليم: الجديدةم/م خمليشإقليم: الجديدةم/م علي السبيطي 73 04/09/18إلتحاق بالزوجةهشام كنتور 08201Nمزدوجأولد رحمون
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605/09/03إقليم: الجديدةم/م القيايلةإقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكامل 73 03/09/12الوراري ابراهيم 08599

W

مزدوجمكرس

318/09/02إقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن داودإقليم: الجديدةم/م بني سبع 72 18/09/10إلتحاق بالزوجةبوشعيب داكي 08243Jمزدوجسيدي عابد

عمالة: الصخيرات  - ابي بكر بن زهرإقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن مبارك

تمارة
1104/09/02 69 05/09/11داهي فريد 01350Sمزدوجصباح

904/09/02إقليم: الجديدةم/م سيدي بونعايمإقليم: الجديدةم/م سوق سبت سايس 69 06/09/11ابها هناء 08163Xمزدوجشتوكة

607/09/04إقليم: الجديدةم/م المساعدةإقليم: الجديدةم/م الكدارة 69 07/09/11نبيلة رزوقي 08596Tمزدوجمكرس

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة أم هانئ البتدائيةإقليم: الجديدةم/م قاسم الزهيري

مرس السلطان
1006/09/00 67 05/09/11سميرة  بنخويا 01505K)مزدوجالفداء )المقاطعة

518/09/02إقليم: الجديدةم/م الولجةإقليم: الجديدةم/م سوق سبت سايس 67 02/09/10خالد بوعلي 08160Uمزدوجشتوكة

918/09/02إقليم: النواصرم. ابن تومرتإقليم: الجديدةم/م القواسم 66 28/09/15عبد المجيد بركاوي 26707Dمزدوجأولد صالح

116/09/85إقليم: الجديدةم/م السلطنةإقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكة 61 04/09/12أحمد سكتني 08133Pمزدوجلغديرة

106/09/00إقليم: الجديدةمدرسة التهديبإقليم: الجديدةم/م الحويرة 61 04/09/12عبدالله الدهبي 08095Y)مزدوجلبير الجديد )البلدية

105/09/07عمالة: الميةللخديجةإقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن مبارك 61 02/09/12ايت جبار ابراهيم 26175A)مزدوجعين حرودة )البلدية

511/02/08إقليم: الجديدةم/م اثنين هشتوكةإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 61 04/09/12المنصوري قدور 08154Mمزدوجشتوكة

305/09/08عمالة: الميةسهام 1إقليم: الجديدةم/م لكراربة 61 04/09/12دامية لغويبة 01718S)مزدوجعين حرودة )البلدية

117/09/90إقليم: سيدي بنورماء العينينإقليم: الجديدةم/م أولد غانم 59 05/09/11جمال عماني 08109Nمزدوجالوليدية

117/09/04إقليم: الجديدةم/م أولد الضاليإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 59 05/09/11السائح م 08578Yمزدوجسبت سايس

1020/09/05إقليم: الجديدةم/م الشروقةإقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن مبارك 59 05/09/11أحلم كبوس 08264Gمزدوجأولد عيسى

عمالة مقاطعة الحي الحاج قاسمإقليم: الجديدةم/م العتايت

الحسني
105/09/07 59 05/09/11لطيفة  عبد  النعيم 18189V الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة عبد الكبير الخطيبي 

الجماعاتية

المدرسة البتدائية معاذ بن إقليم: الجديدة

جبل

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
106/09/00 57 24/12/11إلتحاق بالزوجةبوسلمة رضوان 01694R سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج
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ترتيب
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات  - ابي بكر بن زهرإقليم: الجديدةم/م أولد غانم

تمارة
1104/09/02 54 02/09/15أسماء الرشيد 01350Sمزدوجصباح

907/09/05إقليم: النواصرم. ابن تومرتإقليم: الجديدةم/م سيدي ابهيليل 54 02/09/15لطيفة مجيد 26707Dمزدوجأولد صالح

106/09/00إقليم: الجديدةمدرسة التهديبإقليم: الجديدةمدرسة الفتح 52 03/09/13حكيمة الريشي 08095Y)مزدوجلبير الجديد )البلدية

905/09/07إقليم: الجديدةم/م الشروقةإقليم: الجديدةم/م زاوية سايس 51 04/09/12مريم سبيعة 08264Gمزدوجأولد عيسى

612/09/02إقليم: الجديدةم/م أولد سي حمدونإقليم: الجديدةم/م العقاد 50 18/09/15شرفي هشام 08529Vمزدوجشعيبات

307/09/04إقليم: سيدي بنوراولد احمدإقليم: الجديدةم/م امهيولة 49 04/09/18صابر  فيصل 08461

W

مزدوجبوحمام

307/09/05إقليم: سيدي بنوراولد احمدإقليم: الجديدةم/م امهيولة 49 04/09/18ليلى الحضري 08461

W

مزدوجبوحمام

عمالة مقاطعات عين ابن سعيد المغربيإقليم: الجديدةم/م الحويرة

السبع الحي الم
104/09/12 49 02/09/14فاطمة   الزهراء   بوفتيني 01595H الصخور السوداء

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية زيري بن إقليم: الجديدةم/م بني سبع

عطية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
207/09/05 46 03/09/13إلتحاق بالزوجةالمهدي مرير 01696T سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

1004/09/12إقليم: الجديدةم/م لوهاهسةإقليم: الجديدةم/م السواهلة 46 03/09/13إلتحاق بالزوجالبكراوي سهام 08536Cمزدوجأولد حمدان

207/09/04إقليم: الجديدةم/م الحوزيةإقليم: الجديدةم/م بوسدرة 45 03/09/13إلتحاق بالزوجمنى الشدلي 08189Aمزدوجأولد رحمون

505/09/08إقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن داودإقليم: الجديدةم/م العقاد 45 03/09/13إلتحاق بالزوجكلثومة الضريف 08243Jمزدوجسيدي عابد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية ابن دريدإقليم: الجديدةم/م بوملحة

مولي رشيد
107/09/04 40 06/09/17إلتحاق بالزوجدشري مريم 01763R سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

307/09/04إقليم: خريبكةم/م تاشرافتإقليم: الجديدةمدرسة وادي المخازن 40 06/09/17نور الدين توفيق 12068Sمزدوجتشرافت

405/09/11إقليم: الجديدةم/م السلمإقليم: الجديدةم/م السعادة 40 02/09/14إلتحاق بالزوجحفيظة ايت احميدة 08148Fمزدوجسيدي علي بن حمدوش

202/09/14إقليم: الجديدةم/م السلطنةإقليم: الجديدةم/م بولعوان 40 02/09/15السعدية نورين 08133Pمزدوجلغديرة

905/09/03عمالة: الميةالصفاإقليم: الجديدة م/م البحابحة أولد الحاج 38 06/09/17غرنيط عبد الصمد 26619Hمزدوجالشللت

905/09/03عمالة: الميةالصفاإقليم: الجديدةم/م أولد المقدم 38 06/09/17سعدني إلهام 26619Hمزدوجالشللت
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804/09/12إقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن داودإقليم: الجديدةم/م أولد غانم 36 02/09/15إلتحاق بالزوجصباح الرشيدي 08243Jمزدوجسيدي عابد

706/09/01إقليم: النواصرم. اولد مالكإقليم: الجديدةم/م بوخنين 35 04/09/18م زناوي 18177G)مزدوجبوسكورة )البلدية

105/09/03إقليم: الجديدةم/م الطايشةإقليم: الجديدةم/م البللت 34 04/09/18إلتحاق بالزوجفاضمة أومالك 08547Pمزدوجأولد حمدان

807/09/05إقليم: سيدي بنورمدرسة 20 غشتإقليم: الجديدةمدرسة مولي احفيظ 34 06/09/17أسماء بوكرمة 08475L)مزدوجسيدي بنور )البلدية

305/09/11إقليم: الجديدةم/م الحوزيةإقليم: الجديدةم/م المساعدة 34 02/09/17إلتحاق بالزوجالصاديقي فاطمة الزهراء 08189Aمزدوجأولد رحمون

المدرسة البتدائية عبدا إقليم: الجديدةم/م المنفلوطي

كنون

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
207/09/05 33 06/09/17إلتحاق بالزوجزكية الغزايل 01701Y سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس السبت إقليم: الجديدةم/م العطاعطة

القديم

601/01/10عمالة: سل 32 06/09/17سميرة المبطول 01226Gمزدوجالسهول

405/09/16إقليم: الجديدةم/م صبير الفاطميإقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسى 31 05/09/16يونس المالكي 08157Rمزدوجشتوكة

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

120/02/17إقليم: سيدي بنوربدرإقليم: الجديدة 31 04/09/18الزوهرة رمزي 08623Xمزدوجالغربية

413/02/17عمالة: الميةحي المسجدإقليم: الجديدةم/م أولد زيد 31 06/09/17سكينة غاليمي 19863P)مزدوجعين حرودة )البلدية

213/02/17إقليم: الجديدةم/م أولد غانمإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي 31 04/09/18كريمة والضحى 08282Bمزدوجأولد غانم

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

520/02/17إقليم: سيدي بنورالرشادإقليم: الجديدة 31 04/09/18الهلم غالمي 08640Rمزدوجأولد سبيطة

121/02/17إقليم: الجديدةم/م الكدارةإقليم: الجديدةم/م العتايت 31 04/09/18حسن بن خديم 08610Hمزدوجسيدي اسماعيل

المدرسة البتدائية ديار إقليم: الجديدةم/م السلطنة

المنصور

213/02/17إقليم: برشيد 31 04/09/18أيوب فتوخ 26613B)مزدوجحد السوالم )البلدية

330/06/17عمالة: الميةعين حرودة 1إقليم: الجديدةم/م العوجات 31 04/09/18سناء الزايدي 01715N)مزدوجعين حرودة )البلدية

828/03/17إقليم: الجديدةم/م صبير الفاطميإقليم: الجديدةم/م المخاطرة 30 04/09/18جمال الدين فيكري 08157Rمزدوجشتوكة

503/09/12إقليم: الجديدةم/م الحوزيةإقليم: الجديدةم/م لوهاهسة 30 04/09/18إلتحاق بالزوجماعزي نضال 08189Aمزدوجأولد رحمون

120/02/17إقليم: الجديدةمدرسة التهديبإقليم: الجديدةم/م السعادة 30 04/09/18نوال كبيري 08095Y)مزدوجلبير الجديد )البلدية
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المدرسة البتدائية وادي إقليم: الجديدةم/م القواسم

المخازن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
113/02/17 30 05/09/18مروة العثماني 01623N)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

105/09/11إقليم: الجديدةمدرسة التهديبإقليم: الجديدةم/م السعادة 29 02/09/15إلتحاق بالزوجسلطانة الدريسي 08095Y)مزدوجلبير الجديد )البلدية

803/09/13إقليم: الجديدةم/م الحوزيةإقليم: الجديدةم/م البللت 28 02/09/16إلتحاق بالزوجسعاد الجازي 08189Aمزدوجأولد رحمون

207/09/04عمالة: الميةالوحدةإقليم: الجديدةم/م السلم 27 06/09/17إلتحاق بالزوجةحسني يونس 07727Yمزدوجبني يخلف

1006/09/06إقليم: الجديدةم/م الحوزيةإقليم: الجديدةم/م الطايشة 27 06/09/17إلتحاق بالزوجحنان برامو 08189Aمزدوجأولد رحمون

902/09/10إقليم: الجديدةم/م قاسم الزهيريإقليم: الجديدةم/م الولجة 27 06/09/17إلتحاق بالزوجالمغراوي حنان 08245Lمزدوجسيدي عابد

902/09/14إقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن داودإقليم: الجديدةم/م سيدي بوعلم 27 06/09/17إلتحاق بالزوجبوشرة بومارت 08243Jمزدوجسيدي عابد

701/01/17إقليم: الجديدةم/م أولد سي حمدونإقليم: الجديدةم/م بوخنين 25 04/09/18هدى الدريسي التويري 08529Vمزدوجشعيبات

801/01/10إقليم: الجديدةم/م المعاشاتإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي 24 02/09/16إلتحاق بالزوجةحسن الدريجي 08238Dمزدوجأولد احسين

1004/09/12إقليم: الجديدةم/م امهيولةإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 24 02/09/16إلتحاق بالزوجةبن الطاهر علء 08540Gمزدوجأولد رحمون

1004/09/12إقليم: الجديدةم/م المعاشاتإقليم: الجديدةم/م سيدي ابهيليل 24 06/09/17إلتحاق بالزوجخديجة البياني 08238Dمزدوجأولد احسين

906/09/17إقليم: الجديدةم/م الكدارةإقليم: الجديدةم/م أولد عبد ا بن مسعود 24 04/09/18مليكة لقويري 08610Hمزدوجسيدي اسماعيل

906/09/17إقليم: الجديدةم/م بوخنينإقليم: الجديدةم/م الخريطات 24 04/09/18السليت خولة 08517Gمزدوجزاوية لقواسم

620/10/17إقليم: الجديدةم/م سيدي ام موسىإقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكة 24 04/09/18شعيب التازي 08165Zمزدوجشتوكة

105/09/08إقليم: الجديدةم/م الحوزيةإقليم: الجديدةم/م سيدي احميدة 23 06/09/17إلتحاق بالزوجشكرناه فاطمة الزهراء 08189Aمزدوجأولد رحمون

505/09/11إقليم: الجديدةم/م السلمإقليم: الجديدةم/م آيت حام 23 02/09/16إلتحاق بالزوجبولخلخل رجاء 08148Fمزدوجسيدي علي بن حمدوش

105/09/16إقليم: الجديدةم/م علي السبيطيإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 23 05/09/16إلتحاق بالزوجدنيا الحيكوني 08235Aمزدوجأولد احسين

713/02/17إقليم: الجديدةم/م سيدي فارسإقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكة 23 04/09/18إلتحاق بالزوجحنان بوعامين 08151Jمزدوجسيدي علي بن حمدوش
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113/02/17إقليم: الجديدةم/م الحوزيةإقليم: الجديدةم/م بئر الببوش 23 04/09/18إلتحاق بالزوجعواطف   عبدالله 08189Aمزدوجأولد رحمون

413/02/17إقليم: الجديدةم/م الحوزيةإقليم: الجديدةم/م سيدي بوعلم 23 04/09/18إلتحاق بالزوجةمصطفى المهيلي 08189Aمزدوجأولد رحمون

113/02/17إقليم: الجديدةم/م الحوزيةإقليم: الجديدةم/م بئر الببوش 23 04/09/18إلتحاق بالزوجمتوكل ايمان 08189Aمزدوجأولد رحمون

914/02/17إقليم: الجديدةم/م المنفلوطيإقليم: الجديدةم/م السواهلة 23 04/09/18إلتحاق بالزوجلبنى بومديان 08229Uمزدوجأولد احسين

عمالة مقاطعات عين المام البخاريإقليم: الجديدةمدرسة الفتح

السبع الحي الم
116/09/99 22 06/09/17إلتحاق بالزوجنعيمة كصاب 01607

W

مزدوجعين السبع )المقاطعة(

1003/09/13إقليم: الجديدةم/م علي السبيطيإقليم: الجديدةم/م السواهلة 22 06/09/17إلتحاق بالزوجحنان المناري 08235Aمزدوجأولد احسين

102/09/15عمالة: طنجة - أصيلالمتنبيإقليم: الجديدةمدرسة التريعي بنات 22 نعمحياة اجوامعي 06/09/17 26571F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

713/02/17إقليم: الجديدةم/م المعاشاتإقليم: الجديدةم/م المساعدة 22 04/09/18إلتحاق بالزوجهداني مريم 08238Dمزدوجأولد احسين

313/02/17إقليم: الجديدةم/م الحوزيةإقليم: الجديدةم/م صقر 22 04/09/18إلتحاق بالزوجفتيحة خيالي 08189Aمزدوجأولد رحمون

214/02/17إقليم: الجديدةم/م المعاشاتإقليم: الجديدةم/م صقر 22 04/09/18إلتحاق بالزوجعائشة تحنين 08238Dمزدوجأولد احسين

313/02/17إقليم: الجديدةم/م الشروقةإقليم: الجديدةم/م العزيزات 22 04/09/18إلتحاق بالزوجسكور ابتسام 08264Gمزدوجأولد عيسى

414/02/17إقليم: الجديدةم/م المنفلوطيإقليم: الجديدةم/م صقر 22 04/09/18إلتحاق بالزوجاسماء تقة 08229Uمزدوجأولد احسين

706/09/06إقليم: الجديدةم/م صبير الفاطميإقليم: الجديدةم/م بوخنين 21 02/09/16ليلى اجرادة 08157Rمزدوجشتوكة

105/09/11إقليم: برشيد مركزية الشرفاءإقليم: الجديدةم/م أولد داوود 21 04/09/18اسامة خالص 14376A سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

مزدوج

620/02/17إقليم: الجديدةم/م القيايلةإقليم: الجديدةم/م الصمامدة 21 04/09/18سعد وقاص 08599

W

مزدوجمكرس

113/02/17إقليم: سطاتمدرسة سيدي ناصرإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 21 06/09/17خليل لشكر 14054A)مزدوجالبروج )البلدية

125/02/17إقليم: الجديدةم/م لكراربةإقليم: الجديدةم/م بني سبع 21 04/09/18كوثر القدي 08294Pمزدوجأولد غانم

113/02/17إقليم: الجديدةم/م الغنيدراتإقليم: الجديدةم/م زاوية سايس 21 06/09/17سعيدة الغنبوري 08276Vمزدوجسيدي ام اخديم
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924/02/17إقليم: الجديدةم/م بئر الببوشإقليم: الجديدةم/م صقر 21 04/09/18سميرة حداد 08503S سي احساين بن عبد

الرحمان

مزدوج

216/02/17إقليم: الجديدةم/م الحويرةإقليم: الجديدةم/م غيلس 21 04/09/18محب عبدالرحمان 08117Xمزدوجلمهارزة الساحل

513/02/17إقليم: الجديدة م/م أولد بن حموإقليم: الجديدةم/م المساعدة 21 04/09/18إلتحاق بالزوجخشاب سناء 08252Uمزدوجسيدي عابد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية القدسإقليم: الجديدةم/م العزيزات

مولي رشيد
109/02/17 21 04/09/18أيوب جاع 01788T)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

413/02/17إقليم: الجديدةم/م الرواحلةإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 21 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة البدوي 08255Xمزدوجسيدي عابد

413/02/17إقليم: الجديدةم/م المخاطرةإقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكة 21 04/09/18برجة سناء 08115Vمزدوجلمهارزة الساحل

114/02/17إقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسىإقليم: الجديدةم/م صقر 21 04/09/18أمينة الكودري 08257Zمزدوجأولد عيسى

613/02/17إقليم: الجديدةم/م بئر الببوشإقليم: الجديدةم/م أولد زيد 21 04/09/18لطفي سعيد 08503S سي احساين بن عبد

الرحمان

مزدوج

713/02/17إقليم: الجديدةم/م بئر الببوشإقليم: الجديدةم/م أولد زيد 21 04/09/18سكينة بلحداد 08503S سي احساين بن عبد

الرحمان

مزدوج

509/02/17إقليم: الجديدةم/م سيدي فارسإقليم: الجديدةم/م بئر الببوش 21 04/09/18إلتحاق بالزوجيامنة وكورام 08151Jمزدوجسيدي علي بن حمدوش

114/02/17إقليم: الجديدةم/م سيدي ام موسىإقليم: الجديدةم/م السعادة 21 04/09/18عبد ا العباسي 08165Zمزدوجشتوكة

113/02/17إقليم: الجديدةم/م السلطنةإقليم: الجديدةم/م السعادة 21 04/09/18الجرديني م 08133Pمزدوجلغديرة

1013/02/17إقليم: الجديدةم/م الشروقةإقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن مبارك 21 04/09/18شرف مخفي 08264Gمزدوجأولد عيسى

513/02/17إقليم: الجديدةم/م بئر الببوشإقليم: الجديدةم/م زاوية سايس 21 04/09/18فاطمة الزهراء المجيد 08503S سي احساين بن عبد

الرحمان

مزدوج

1013/02/17إقليم: الجديدةم/م القيايلةإقليم: الجديدةم/م بوعللة 21 04/09/18شيماء  هنان 08599

W

مزدوجمكرس

313/02/17إقليم: سيدي بنورمدرسة 20 غشتإقليم: الجديدةم/م بني سبع 21 04/09/18إلتحاق بالزوجلكريثي إيمان 08475L)مزدوجسيدي بنور )البلدية

109/02/17إقليم: الجديدةم/م صبير الفاطميإقليم: الجديدةم/م السعادة 21 04/09/18أمين ابرال 08157Rمزدوجشتوكة

713/02/17إقليم: سطاتمركزية بئر بوكصيعةإقليم: الجديدةم/م سوق سبت سايس 21 04/09/18إلتحاق بالزوجحنان القضيوي الدريسي 14225Lمزدوجرأس العين الشاوية
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121/02/17إقليم: الجديدةم/م بوشعيب الحريريإقليم: الجديدةم/م المخاطرة 21 21/02/17سارة مزوز 08129Kمزدوجلغديرة

521/02/17إقليم: الجديدةم/م سيدي ام موسىإقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكة 21 04/09/18عبد اللطيف الدياني 08165Zمزدوجشتوكة

1002/02/17إقليم: الجديدةم/م الشروقةإقليم: الجديدةم/م العزيزات 21 04/09/18ابراهيم بلحساين 08264Gمزدوجأولد عيسى

813/02/17إقليم: الجديدةم/م الكدارةإقليم: الجديدةم/م بني سبع 21 04/09/18العدناني خديجة 08610Hمزدوجسيدي اسماعيل

314/02/17إقليم: الجديدةم/م بوشعيب الحريريإقليم: الجديدةم/م أولد زيد 21 04/09/18خديجة الصالحي 08129Kمزدوجلغديرة

413/02/17إقليم: الجديدةم/م لوهاهسةإقليم: الجديدةم/م السواهلة 21 04/09/18إلتحاق بالزوجسومية بندلح 08536Cمزدوجأولد حمدان

610/04/17إقليم: الجديدةم/م المنفلوطيإقليم: الجديدةم/م الكدارة 21 04/09/18إلتحاق بالزوجبشرى وكال 08229Uمزدوجأولد احسين

114/02/17إقليم: الجديدةم/م بئر الببوشإقليم: الجديدةم/م العتايت 21 04/09/18سلمى برنيشة 08503S سي احساين بن عبد

الرحمان

مزدوج

813/02/17إقليم: الجديدةم/م الكدارةإقليم: الجديدةم/م بني سبع 21 04/09/18نصير نعيمة 08610Hمزدوجسيدي اسماعيل

813/02/17إقليم: الجديدةم/م سيدي ام موسىإقليم: الجديدةم/م أولد زيد 21 04/09/18عزيزة الحسني 08165Zمزدوجشتوكة

413/02/17إقليم: الجديدةم/م بئر الببوشإقليم: الجديدةم/م صقر 21 04/09/18فطيمة ناجي 08503S سي احساين بن عبد

الرحمان

مزدوج

105/04/17إقليم: مديونةعمر ابن عبد العزيزإقليم: الجديدةم/م السعادة 21 04/09/18إلتحاق بالزوجفتيحة الخضار 25211C)مزدوجالهراويين )البلدية

211/04/17إقليم: الجديدةم/م العزيزاتإقليم: الجديدةم/م صقر 21 04/09/18ايمان بوعسرية 08290Kمزدوجأولد غانم

128/05/17إقليم: الجديدةمدرسة التهديبإقليم: الجديدةم/م السعادة 21 04/09/18إلتحاق بالزوجغفار او جنان 08095Y)مزدوجلبير الجديد )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النجمةإقليم: الجديدةمدرسة ابن حمديس

البرنوصي
119/09/05 20 06/09/17شاشة لبنى 26466S)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

201/01/12إقليم: الجديدةمدرسة الداخلةإقليم: الجديدةم/م السعادة 20 04/09/18عبد العزيز الصابري 08092V)مزدوجلبير الجديد )البلدية

913/02/17إقليم: الجديدةم/م بوخنينإقليم: الجديدةمدرسة خميس متوح 20 04/09/18عبد الله  هرمومي 08517Gمزدوجزاوية لقواسم

913/02/17إقليم: الجديدةم/م الطايشةإقليم: الجديدةمدرسة خميس متوح 19 06/09/17إلتحاق بالزوجفيروز سلمان 08547Pمزدوجأولد حمدان

473



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

913/02/17إقليم: الجديدةم/م بوخنينإقليم: الجديدةمدرسة خميس متوح 19 04/09/18عبد الرحمان  قشاش 08517Gمزدوجزاوية لقواسم

704/09/12إقليم: الجديدةم/م بني سبعإقليم: الجديدةم/م زاوية سايس 17 04/09/18فاطمة الزهراء هيللي 08605Cمزدوجسيدي اسماعيل

402/09/14إقليم: الجديدةم/م لحميداتإقليم: الجديدةم/م العرابطة 17 04/09/18المصطفى امين 08557Aمزدوجمتوح

201/01/17إقليم: الجديدةم/م بوشعيب الحريريإقليم: الجديدةم/م بوسدرة 17 04/09/18زينب حفيظ 08129Kمزدوجلغديرة

601/01/17إقليم: الجديدةم/م الحوزيةإقليم: الجديدةم/م الخرارزة 17 04/09/18إلتحاق بالزوجزينب الحريري 08189Aمزدوجأولد رحمون

604/09/18إقليم: الجديدةم/م أولد داوودإقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكة 17 04/09/18بهيجة بوعبيد 08124Eمزدوجلغديرة

604/09/18إقليم: الجديدةم/م المساعدةإقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكامل 17 04/09/18المجيد مبارك 08596Tمزدوجمكرس

304/09/18إقليم: الجديدةم/م السواهلةإقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكة 17 04/09/18سكينة صالحي 21776Uمزدوجسيدي اسماعيل

104/09/18إقليم: الجديدةم/م بوخنينإقليم: الجديدةم/م القياش 17 04/09/18ميلودة بنعبدالرسول 08517Gمزدوجزاوية لقواسم

104/09/18إقليم: الجديدةم/م السعادةإقليم: الجديدةم/م القياش 17 04/09/18نوهيلة العوفي 08112Sمزدوجلمهارزة الساحل

104/09/18إقليم: النواصرم. اولد احمدإقليم: الجديدةم/م سوق سبت سايس 17 04/09/18زهراء عائلي 18187T)مزدوجدار بوعزة )البلدية

104/09/18إقليم: الجديدةمدرسة التهديبإقليم: الجديدةم/م العتايت 17 04/09/18م الضويو 08095Y)مزدوجلبير الجديد )البلدية

304/09/18إقليم: الجديدةم/م أولد زيدإقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن مبارك 17 04/09/18أفراو نورة 08498L أولد سيدي علي بن

يوسف

مزدوج

104/09/18إقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكةإقليم: الجديدةم/م سوق سبت سايس 17 04/09/18مليكا عبجا 08127Hمزدوجلغديرة

104/09/18إقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكةإقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن مبارك 17 04/09/18فتيحة بقالي 08127Hمزدوجلغديرة

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

304/09/18إقليم: الجديدةم/م العقادإقليم: الجديدة 17 04/09/18سيف الدين الزرايفي 08259Bمزدوجأولد عيسى

204/09/18إقليم: الجديدةم/م أولد داوودإقليم: الجديدةم/م الصمامدة 17 04/09/18وداد الشاوي 08124Eمزدوجلغديرة

301/01/17إقليم: الجديدةم/م الحوزيةإقليم: الجديدةم/م الخرارزة 16 04/09/18إلتحاق بالزوجضحى زيتان 08189Aمزدوجأولد رحمون
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102/09/10إقليم: الجديدةم/م بئر الببوشإقليم: الجديدةم/م سيدي ابهيليل 14 06/09/17جلم فاطمة 08503S سي احساين بن عبد

الرحمان

مزدوج

101/01/12إقليم: الجديدةم/م القواسمإقليم: الجديدةم/م العرابطة 14 02/09/17محمصاني مينة 08521Lمزدوجزاوية لقواسم

504/09/12إقليم: الجديدةم/م المساعدةإقليم: الجديدةم/م سوق سبت سايس 14 06/09/17الزوهرة  ساجد 08596Tمزدوجمكرس

302/09/14إقليم: الجديدةم/م سيدي ام موسىإقليم: الجديدةم/م العوجات 14 06/09/17الشطاطبي نعيمة 08165Zمزدوجشتوكة

902/09/14إقليم: الجديدةم/م بئر الببوشإقليم: الجديدةم/م العوجات 14 06/09/17وقاص كريمة 08503S سي احساين بن عبد

الرحمان

مزدوج

1006/09/17إقليم: الجديدةم/م غيلسإقليم: الجديدةم/م أولد زيد 14 04/09/18نرجس شقرون 08270Nمزدوجأولد عيسى

606/09/17إقليم: الجديدةم/م أولد داوودإقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكة 14 04/09/18سهام بليلة 08124Eمزدوجلغديرة

406/09/17إقليم: الجديدةم/م بوخنينإقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكة 14 04/09/18فاطمة الزهراء زرقان 08517Gمزدوجزاوية لقواسم

406/09/17إقليم: الجديدةم/م بوخنينإقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكة 14 04/09/18سلمى علبوش 08517Gمزدوجزاوية لقواسم

606/09/17إقليم: الجديدةم/م بوخنينإقليم: الجديدةم/م أولد زيد 14 04/09/18قاسمي نزهة 08517Gمزدوجزاوية لقواسم

106/09/17إقليم: الجديدةم/م العرابطةإقليم: الجديدةم/م لحميدات 14 04/09/18خديجة الفيبومي 08514Dمزدوجأولد فرج

806/09/17إقليم: الجديدةم/م أولد غانمإقليم: الجديدةم/م أولد زيد 14 04/09/18مريم دريدر 08282Bمزدوجأولد غانم

201/01/10إقليم: الجديدةم/م الحويرةإقليم: الجديدةم/م آيت حام 13 04/09/18المختار بركوك 08117Xمزدوجلمهارزة الساحل

701/01/17إقليم: الجديدةم/م الحوزيةإقليم: الجديدةم/م الطايشة 11 04/09/18إلتحاق بالزوجاليوسفي عزيزة 08189Aمزدوجأولد رحمون

404/09/12إقليم: سيدي بنورلمويساتإقليم: الجديدةم/م امهيولة 9 04/09/18إلتحاق بالزوجةالمصطفى عيادي 08308Eمزدوجالمشرك

604/09/18إقليم: الجديدةم/م المساعدةإقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكامل 9 04/09/18إلتحاق بالزوجكريم نعيمة 08596Tمزدوجمكرس

104/09/18إقليم: الجديدةم/م اثنين هشتوكةإقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن مبارك 9 04/09/18إلتحاق بالزوجفوزية بحري 08154Mمزدوجشتوكة

904/09/18إقليم: الجديدةم/م اثنين هشتوكةإقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكامل 9 04/09/18إلتحاق بالزوجضمان مريم 08154Mمزدوجشتوكة
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104/09/18إقليم: الجديدةم/م اثنين هشتوكةإقليم: الجديدةم/م أولد عبد ا بن مسعود 9 04/09/18إلتحاق بالزوجخديجة الحلفي 08154Mمزدوجشتوكة

104/09/18إقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكةإقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكامل 8 04/09/18إلتحاق بالزوجحصيدي ليلى 08127Hمزدوجلغديرة

104/09/18إقليم: الجديدةم/م السعادةإقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن مبارك 8 04/09/18إلتحاق بالزوجحنان زروقي 08112Sمزدوجلمهارزة الساحل

202/09/10إقليم: بوجدور المدرسة البتدائية لنبعاثإقليم: الجديدةم/م آيت حام 7 04/09/18هدى    البازي 06479S)مزدوجبوجدور )البلدية

207/09/16إقليم: الجديدةمدرسة التهديبإقليم: الجديدةم/م السعادة 7 04/09/18فاطمة الزهراء علم 08095Y)مزدوجلبير الجديد )البلدية

101/01/17إقليم: الجديدةم/م الطايشةإقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكامل 7 04/09/18إلتحاق بالزوجةالريطب معاد 08547Pمزدوجأولد حمدان

عمالة مقاطعات عين عبد ا الحداويإقليم: الجديدةم/م العرابطة

السبع الحي الم
101/01/17 7 04/09/18إلتحاق بالزوجرشيدة لحرش 01570F)مزدوجالحي المي )المقاطعة

801/01/17إقليم: مديونةأبي بكر الصديقإقليم: الجديدةم/م العرابطة 7 04/09/18هشام ناجي 01727B)مزدوجالهراويين )البلدية

704/09/18إقليم: الجديدةم/م العزيزاتإقليم: الجديدةم/م غيلس 7 04/09/18إلتحاق بالزوجخولة موفريج 08290Kمزدوجأولد غانم

504/09/18إقليم: الجديدةم/م آيت حامإقليم: الجديدةم/م سوق سبت سايس 7 04/09/18صهيب مسيكي 08171Fمزدوجشتوكة

1004/09/18إقليم: الجديدةم/م العقادإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 7 04/09/18نزهة دهاج 08259Bمزدوجأولد عيسى

104/09/18إقليم: الجديدةم/م أولد داوودإقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكة 7 04/09/18إيمان شيهاب 08124Eمزدوجلغديرة

804/09/18إقليم: الجديدةم/م أولد زيدإقليم: الجديدةم/م بولعوان 7 04/09/18امهايلي أمال 08498L أولد سيدي علي بن

يوسف

مزدوج

104/09/18إقليم: برشيدالمدرسة ال بتدائية القدسإقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجآسية سهار 27005C)مزدوجحد السوالم )البلدية

404/09/18إقليم: الجديدةم/م آيت حامإقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكامل 7 04/09/18عناتي خديجة 08171Fمزدوجشتوكة

404/09/18عمالة: الميةالزرقطونيإقليم: الجديدةم/م القياش 7 04/09/18إلتحاق بالزوجابتسام بحات 26620Jمزدوجالشللت

104/09/18إقليم: الجديدةم/م لكراربةإقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكامل 7 04/09/18لكريم عزيزة 08294Pمزدوجأولد غانم

404/09/18إقليم: الجديدةم/م السواهلةإقليم: الجديدةم/م أولد عبد ا بن مسعود 7 04/09/18وفاء زكار 21776Uمزدوجسيدي اسماعيل
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

404/09/18إقليم: الجديدةم/م السواهلةإقليم: الجديدةم/م بولعوان 7 04/09/18بلمودن اسماعيل 21776Uمزدوجسيدي اسماعيل

104/09/18إقليم: الجديدةم/م آيت حامإقليم: الجديدةم/م العوجات 7 04/09/18أشرف ودقي 08171Fمزدوجشتوكة

204/09/18عمالة: الميةاولد سيدي عبد النبيإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي 7 04/09/18إلتحاق بالزوجاعبيد سناء 01738Nمزدوجالشللت

604/09/18إقليم: الجديدةم/م آيت حامإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 7 04/09/18عبدالحق البوستاجي 08171Fمزدوجشتوكة

404/09/18إقليم: الجديدةم/م غيلسإقليم: الجديدةم/م الكنادلة 7 04/09/18ابتسام أزروال 08270Nمزدوجأولد عيسى

904/09/18إقليم: الجديدةم/م البللتإقليم: الجديدةم/م بولعوان 7 04/09/18بختة  يونس 08173Hمزدوجشتوكة

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

904/09/18إقليم: الجديدةم/م غيلسإقليم: الجديدة 7 04/09/18عفاف نشيد الدريسي 08270Nمزدوجأولد عيسى

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

104/09/18إقليم: الجديدةمدرسة التهديبإقليم: الجديدة 7 04/09/18سهام زكار 08095Y)مزدوجلبير الجديد )البلدية

104/09/18إقليم: الجديدةم/م سوق سبت سايسإقليم: الجديدةم/م زاوية سايس 7 04/09/18مريم رضى 08572Sمزدوجسبت سايس

104/09/18إقليم: الجديدةم/م أولد زيدإقليم: الجديدةم/م العوجات 7 04/09/18أمال رضوان 08498L أولد سيدي علي بن

يوسف

مزدوج

104/09/18إقليم: الجديدةم/م أولد زيدإقليم: الجديدةم/م العوجات 7 04/09/18خديجة الزوين 08498L أولد سيدي علي بن

يوسف

مزدوج

904/09/18إقليم: الجديدةم/م الرواحلةإقليم: الجديدةم/م لكراربة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجمحجوبة نصرو 08255Xمزدوجسيدي عابد

104/09/18إقليم: الجديدةم/م أولد عبد ا بن مسعودإقليم: الجديدةم/م سوق سبت سايس 7 04/09/18سلوى مضا 08576

W

مزدوجسبت سايس

104/09/18إقليم: الجديدةمدرسة الداخلةإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي 7 04/09/18الساطي نزهة 08092V)مزدوجلبير الجديد )البلدية

104/09/18إقليم: الجديدةمدرسة التهديبإقليم: الجديدةم/م الغنيدرات 7 04/09/18سارة عبادي 08095Y)مزدوجلبير الجديد )البلدية

604/09/18إقليم: الجديدةم/م السعادةإقليم: الجديدةم/م العتايت 7 04/09/18خديجة زعيطر 08112Sمزدوجلمهارزة الساحل

304/09/18إقليم: الجديدةم/م أولد داوودإقليم: الجديدةم/م زاوية سايس 7 04/09/18سعاد المير 08124Eمزدوجلغديرة

104/09/18إقليم: الجديدةم/م الغنيدراتإقليم: الجديدةم/م العوجات 7 04/09/18عبدالباسط أباتراب 08276Vمزدوجسيدي ام اخديم
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

704/09/18إقليم: الجديدةم/م الشروقةإقليم: الجديدة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجهاجر محيحة 08264Gمزدوجأولد عيسى

104/09/18إقليم: الجديدةم/م البللتإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 7 04/09/18زكرياء قربال 08173Hمزدوجشتوكة

204/09/18إقليم: الجديدةم/م السواهلةإقليم: الجديدةم/م بولعوان 7 04/09/18الطالبي   أيوب 21776Uمزدوجسيدي اسماعيل

104/09/18إقليم: الجديدةم/م سيدي ابهيليلإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 7 04/09/18الشرقي الوراد 08510Zمزدوجأولد فرج

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

904/09/18إقليم: الجديدةم/م غيلسإقليم: الجديدة 7 04/09/18كرواد سارة 08270Nمزدوجأولد عيسى

204/09/18إقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسىإقليم: الجديدةم/م العتايت 7 04/09/18إلتحاق بالزوجزينب لبشير 08257Zمزدوجأولد عيسى

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

204/09/18إقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن مباركإقليم: الجديدة 7 04/09/18شاريف حليمة 08285Eمزدوجأولد غانم

904/09/18إقليم: الجديدةم/م بئر الببوشإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 7 04/09/18رشيدة متوكل 08503S سي احساين بن عبد

الرحمان

مزدوج

904/09/18إقليم: الجديدةم/م أولد عبد ا بن مسعودإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي 7 04/09/18عدلني سكينة 08576

W

مزدوجسبت سايس

104/09/18إقليم: الجديدةمدرسة خميس متوحإقليم: الجديدةم/م القياش 7 04/09/18الضاوية فجري 08106Kمزدوجمتوح

204/09/18إقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكاملإقليم: الجديدةم/م العتايت 7 04/09/18منور ابتسام 08608Fمزدوجسيدي اسماعيل

404/09/18إقليم: الجديدةم/م صقرإقليم: الجديدةم/م القياش 7 04/09/18مريم ربازي 08593Pمزدوجمكرس

204/09/18إقليم: الجديدةم/م الصمامدةإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 7 04/09/18نور الدين طويل 08520Kمزدوجزاوية لقواسم

304/09/18إقليم: الجديدةم/م بئر الببوشإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 7 04/09/18ياسين الدريكي 08503S سي احساين بن عبد

الرحمان

مزدوج

404/09/18إقليم: الجديدةم/م أولد عبد ا بن مسعودإقليم: الجديدةم/م سوق سبت سايس 7 04/09/18سهام جعواني 08576

W

مزدوجسبت سايس

304/09/18إقليم: الجديدةم/م الصمامدةإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 7 04/09/18خالد كانوني 08520Kمزدوجزاوية لقواسم

204/09/18إقليم: الجديدةمدرسة خميس متوحإقليم: الجديدةم/م القياش 7 04/09/18نجاة الدكري 08106Kمزدوجمتوح

604/09/18إقليم: الجديدةم/م السعادةإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 7 04/09/18زهرة جمهور 08112Sمزدوجلمهارزة الساحل
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

104/09/18إقليم: الجديدةم/م زاوية سايسإقليم: الجديدةم/م الغنيدرات 7 04/09/18معاد فنان 08581Bمزدوجزاوية سايس

404/09/18إقليم: الجديدةم/م بني سبعإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 7 04/09/18عبد الرحيم حمص 08605Cمزدوجسيدي اسماعيل

204/09/18إقليم: الجديدةم/م بير الكوارةإقليم: الجديدةم/م القياش 7 04/09/18فاطمة الشواي 08552Vمزدوجمتوح

504/09/18إقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن مباركإقليم: الجديدةم/م بولعوان 7 04/09/18الرجاء خالد 08285Eمزدوجأولد غانم

104/09/18إقليم: الجديدةم/م أولد داوودإقليم: الجديدةم/م بولعوان 7 04/09/18بندية أيوب 08124Eمزدوجلغديرة

1004/09/18إقليم: الجديدةم/م أولد داوودإقليم: الجديدةم/م العوجات 7 04/09/18حسناء امستف 08124Eمزدوجلغديرة

104/09/18إقليم: الجديدةم/م أولد الضاليإقليم: الجديدةم/م سوق سبت سايس 7 04/09/18سهام بلقيفة 08578Yمزدوجسبت سايس

104/09/18إقليم: الجديدةم/م سيدي عبد ا بن يوسفإقليم: الجديدةم/م بولعوان 7 04/09/18مرني المصطفى 08295Rمزدوجأولد غانم

704/09/18إقليم: الجديدةم/م آيت حامإقليم: الجديدةم/م الحيرش 7 04/09/18رشيد البضري 08171Fمزدوجشتوكة

104/09/18إقليم: الجديدةم/م آيت حامإقليم: الجديدةم/م الحيرش 7 04/09/18عبد العالي اسطيفي 08171Fمزدوجشتوكة

404/09/18إقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن مباركإقليم: الجديدةم/م الغنيدرات 7 04/09/18عبد الحميد عدلي 08285Eمزدوجأولد غانم

204/09/18إقليم: الجديدةم/م السعادةإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 7 04/09/18سميحة المجادي 08112Sمزدوجلمهارزة الساحل

204/09/18إقليم: الجديدةم/م القواسمإقليم: الجديدةم/م بولعوان 7 04/09/18أمين   مرينوي 08521Lمزدوجزاوية لقواسم

104/09/18إقليم: الجديدةم/م أولد الضاليإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجةعبد الفتاح بوشكار 08578Yمزدوجسبت سايس

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

704/09/18إقليم: الجديدةم/م آيت حامإقليم: الجديدة 7 04/09/18سهام سوباعي 08171Fمزدوجشتوكة

604/09/18إقليم: الجديدةم/م آيت حامإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجرشيدة مويلح 08171Fمزدوجشتوكة

504/09/18إقليم: الجديدةم/م غيلسإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي 7 04/09/18فرجي هند 08270Nمزدوجأولد عيسى

204/09/18إقليم: الجديدةم/م سيدي ابهيليلإقليم: الجديدةم/م الغنيدرات 7 04/09/18ياسين سميري 08510Zمزدوجأولد فرج
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

404/09/18إقليم: الجديدةم/م السعادةإقليم: الجديدةم/م العوجات 7 04/09/18حسناء بنبلل 08112Sمزدوجلمهارزة الساحل

104/09/18إقليم: الجديدةم/م بوخنينإقليم: الجديدةم/م بولعوان 7 04/09/18اغني مريم 08517Gمزدوجزاوية لقواسم

104/09/18إقليم: الجديدةم/م آيت حامإقليم: الجديدةم/م بولعوان 7 04/09/18ياسين ضرناوي 08171Fمزدوجشتوكة

204/09/18إقليم: الجديدةم/م سيدي ابهيليلإقليم: الجديدةم/م الحيرش 7 04/09/18ياسين دكاكي 08510Zمزدوجأولد فرج

504/09/18إقليم: الجديدةمدرسة الفتحإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي 7 04/09/18جبيتي سهام 08094X)مزدوجلبير الجديد )البلدية

504/09/18إقليم: الجديدةم/م غيلسإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 7 04/09/18أيوب معاطة 08270Nمزدوجأولد عيسى

404/09/18إقليم: سيدي بنورالمودنينإقليم: الجديدةم/م الحيرش 7 04/09/18سليم رفيق 08350Aمزدوجبني تسيريس

104/09/18إقليم: الجديدةمدرسة التهديبإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي 7 04/09/18اجنيخات مريم 08095Y)مزدوجلبير الجديد )البلدية

404/09/18إقليم: الجديدةم/م غيلسإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي 7 04/09/18البللي مجيدة 08270Nمزدوجأولد عيسى

104/09/18إقليم: الجديدةم/م القياشإقليم: الجديدةم/م الحيرش 7 04/09/18عبد الغني نادي 08559Cمزدوجمتوح

104/09/18إقليم: سيدي بنورالقنطرةإقليم: الجديدةم/م الحيرش 7 04/09/18مصطفى الدهاجي 08329Cمزدوجالعامرية

102/09/14إقليم: شفشاونم/م بني بشارإقليم: الجديدةمدرسة الداخلة 6 04/09/18سيدي م دودار 06269Nمزدوجبني منصور

101/01/17إقليم: الجديدةمدرسة التهديبإقليم: الجديدةمدرسة الداخلة 6 04/09/18فتيح حاتم 08095Y)مزدوجلبير الجديد )البلدية

104/09/18إقليم: الجديدةمدرسة الداخلةإقليم: الجديدةمدرسة خميس متوح 6 04/09/18نادية غريب 08092V)مزدوجلبير الجديد )البلدية

عمالة مقاطعة عين ياسمينةإقليم: مديونةابن رشيق

الشق
216/09/91 160 16/09/91أقدمية 16 سنةالبخاري سمية 18119U)مزدوجعين الشق )المقاطعة

المدرسة البتدائية إقليم: مديونةالحلحال

الزرقطوني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
216/09/91 145 16/09/98أقدمية 16 سنةكشاني عزيز 19713B سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات عين عقبة بن نافعإقليم: مديونةابن رشيق

السبع الحي الم
316/09/91 120 06/09/00أقدمية 16 سنةعبدالمجيد عاصمي 01590C الصخور السوداء

)المقاطعة(

مزدوج

314/09/00إقليم: مديونةابن الروميإقليم: مديونةمولي ادريس الزهر 110 14/09/00أقدمية 16 سنةمحاميد لطيفة 26832P)مزدوجمديونة )البلدية
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106/09/00إقليم: النواصرم. ادريس لحريزيإقليم: مديونةالشياظمة 101 05/09/07أقدمية 12 سنةبشرى ايت لعضام 26834Sمزدوجأولد صالح

106/09/01عمالة: الميةسهام 1إقليم: مديونةالشياظمة 101 05/09/07أقدمية 12 سنةأحلم بطوشي 01718S)مزدوجعين حرودة )البلدية

104/09/02إقليم: مديونةقاسم أمينإقليم: مديونةالشياظمة 101 05/09/07أقدمية 12 سنةلبنى شهيد 25999Jمزدوجسيدي حجاج واد حصار

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الخنساءإقليم: مديونةاولد حادة

البرنوصي
116/09/85 100 11/09/11تناجيمت عبدالقادر 24696T)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية م إقليم: مديونةأبي بكر الصديق

بلعربي العلوي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
106/09/01 93 10/10/06إلتحاق بالزوجنديف حنان 01775D سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/95إقليم: مديونةابن رشيقإقليم: مديونةالقاضي عياض 82 14/09/15بالعطارمينة 01710H)مزدوجتيط مليل )البلدية

المدرسة البتدائية أبو إقليم: مديونةم مزيان بلفقيه

القاسم  الزياني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
213/09/00 78 23/09/16مزيان ميلود 19714C)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

مدرسة سعد بن أبي وقاص إقليم: مديونةالشياظمة

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
305/09/03 65 04/09/12سناء البركة 01526H مرس السلطان

)المقاطعة(

مزدوج

216/09/92إقليم: مديونةالقاضي عياضإقليم: مديونةأبي بكر الصديق 54 02/09/10إلتحاق بالزوجالزوهرة لعيشي 26498B)مزدوجتيط مليل )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيمإقليم: مديونةابن رشيق

البرنوصي
116/09/92 52 04/09/18بهلن م 26098S)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

216/09/96إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة1إقليم: مديونةابن الرومي 52 06/09/17عزيز خلدون 14307Aمزدوجاولد زيان

116/09/99إقليم: مديونةفاطمة الزهراءإقليم: مديونةالحنانشة 49 04/09/18سميرة ابن ايمن 26114Jمزدوجسيدي حجاج واد حصار

المدرسة البتدائية عبد إقليم: مديونة م عابد الجابري

الرحمان الناصر

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
206/09/01 48 05/09/11رزين فاطمة 01786R)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الجولنإقليم: مديونةابن حزم

البرنوصي
106/09/00 44 05/09/17عبد الرحيم مستبشر 01629V)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

418/09/03إقليم: مديونةالحنانشةإقليم: مديونةالحمادات 44 04/09/12إلتحاق بالزوجمنشيف حبيبة 01736Lمزدوجسيدي حجاج واد حصار

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية لل أسماءإقليم: مديونةعمر ابن عبد العزيز

مولي رشيد
116/09/98 42 04/09/12ثورية امين 01779H سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية الميرة إقليم: مديونةأبي بكر الصديق

لل عائشة

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
804/09/02 42 06/09/17عماد جاف 01820C)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

116/09/03إقليم: مديونةفاطمة الزهراءإقليم: مديونةالحمادات 42 19/09/12بحوس فاطمة 26114Jمزدوجسيدي حجاج واد حصار
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106/09/00إقليم: مديونةاولد حادةإقليم: مديونةالفاسين الغربية 41 04/09/18نور الدين الحمدي 01737Mمزدوجسيدي حجاج واد حصار

المدرسة البتدائية أبو إقليم: مديونةطارق بن زياد

القاسم الشابي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
316/09/95 38 02/09/15م الشابي 01828L)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة الفداء البتدائيةإقليم: مديونةم 11 يناير

مرس السلطان
316/09/91 38 02/09/15رضوان فوزي 01516X)مزدوجالفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي أبو بكر الصديقإقليم: مديونةم مزيان بلفقيه

الحسني
416/09/98 38 06/09/17عبد العزيز مكوط 26001L الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النجمةإقليم: مديونةالشهيد عبد ا الحداوي

البرنوصي
116/09/96 35 02/09/14عبدالعزيز بنشكر 26466S)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

مدرسة علل بن عبد ا إقليم: مديونةم عبده

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
316/09/91 34 02/09/15وبير عبدالحق 01501F)مزدوجالفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الخوةإقليم: مديونةم عبده

مولي رشيد
116/09/96 34 02/09/15م فهيم 26677

W

مزدوجمولي رشيد )المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - النصرإقليم: مديونةرحمة أم الشهداء

تمارة
104/09/02 34 06/09/17مجيدة مورشيد 23798S)مزدوجعين العودة )البلدية

402/09/10إقليم: مديونةم عبدهإقليم: مديونة م الوديع 34 02/09/15بوحميد ليلى 26496Z)مزدوجتيط مليل )البلدية

م/ م  القائد حمودة مركزية إقليم: مديونةالقاضي عياض

اولد بورويس

104/09/12إقليم: بنسليمان 34 06/09/17ايمان عوام 07736Hمزدوجفضالت

المدرسة البتدائية الحي إقليم: مديونةفاطمة الزهراء

الصناعي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
416/09/97 32 02/09/14إلتحاق بالزوجةعادل البرهمي 01709G سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية النصرإقليم: مديونةعمر ابن عبد العزيز

مولي رشيد
116/09/97 32 06/09/17عزيز فهيم 26899M)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

مدرسة الفقيه الكانوني إقليم: مديونةم 11 يناير

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
402/09/16 31 02/09/16سارة دامي 01498C)مزدوجالفداء )المقاطعة

مدرسة الفقيه الكانوني إقليم: مديونةم 11 يناير

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
302/09/16 31 02/09/16كريمة ادرة 01498C)مزدوجالفداء )المقاطعة

المدرسة البتدائية مصعب  إقليم: مديونةابن رشيق

بن عمير

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
101/01/10 30 04/09/17خدوج  جبيلي 23741E)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية وادي إقليم: مديونةم 11 يناير

الذهب

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
102/09/09 28 02/09/15وفاء الملولي 19865S)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

102/09/16إقليم: مديونةابن الروميإقليم: مديونةرحمة أم الشهداء 28 02/09/16م مومن 26832P)مزدوجمديونة )البلدية

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية ابن طفيلإقليم: مديونةالميرة لل خديجة

مولي رشيد
1013/02/17 28 13/02/17سكينة غلب 18579U سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج
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عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن طفيلإقليم: مديونةالفارابي

البرنوصي
302/09/14 26 06/09/17الغالي العكري 01625R)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

105/09/11إقليم: مديونةابن حزمإقليم: مديونةالحنانشة 25 06/09/17سكينة الفاضلي 26685Eمزدوجسيدي حجاج واد حصار

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية للالياقوتإقليم: مديونةأبي بكر الصديق

مولي رشيد
205/09/11 24 06/09/17سعاد شقيري 01768

W

سيدي عثمان 

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/98إقليم: وادي الذهبمدرسة وادي الشيافإقليم: مديونةابن رشيق 22 07/09/17منير نعمي 24625R)مزدوجالداخلة )البلدية

806/09/17إقليم: مديونةفاطمة الزهراءإقليم: مديونةم مزيان بلفقيه 22 06/09/17فتيحة البعوض 26114Jمزدوجسيدي حجاج واد حصار

406/09/17إقليم: مديونةالشهيد عبد ا الحداويإقليم: مديونةطارق بن زياد 22 06/09/17نادية سعيد المسعودي 01731Fمزدوجسيدي حجاج واد حصار

المدرسة البتدائية الحي إقليم: مديونةمرشيش

الصناعي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
401/01/17 20 01/01/17إلتحاق بالزوجالهام العرفاوي 01709G سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

122/02/17إقليم: مديونةلبقاقشةإقليم: مديونةمولي ادريس الزهر 20 08/09/17فاطمة الزهراء شرعي 19717Fمزدوجالمجاطية أولد الطالب

902/09/14إقليم: النواصرم. اولد الشيخإقليم: مديونةرحمة أم الشهداء 18 04/09/18هشام حصور 18180K)مزدوجبوسكورة )البلدية

المدرسة البتدائية عبد إقليم: مديونةالميرة لل خديجة

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
301/01/17 18 01/01/17حنان لطفي 01793Y)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

227/01/17إقليم: مديونةالحماداتإقليم: مديونةقاسم أمين 18 27/01/17فاطمة الزهراء رشيد 22722Xمزدوجالمجاطية أولد الطالب

117/09/84عمالة: الميةاولد معزةإقليم: مديونةالشهيد عبد ا الحداوي 17 04/09/18أحمد زمار 01744Vمزدوجالشللت

104/09/18عمالة: الميةالجراويإقليم: مديونةالشهيد عبد ا الحداوي 17 04/09/18المحجوي ابتسام 01723X)مزدوجعين حرودة )البلدية

204/09/18إقليم: مديونةعين الحلوفإقليم: مديونةأحمد بوكماخ 16 04/09/18سكينة سلك 01842Bمزدوجالمجاطية أولد الطالب

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الجاحظإقليم: مديونةعلل بن عبد ا

البرنوصي
104/09/18 16 20/09/18بهدي فاطمة الزهراء 06523P)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

1004/09/18إقليم: مديونةالحلحالإقليم: مديونةمليكة الفاسي 16 للة فاطمة الزهراء سكرات 

الدريسي

04/09/18 01726A)مزدوجالهراويين )البلدية

102/02/17إقليم: برشيدالمدرسة ال بتدائية القدسإقليم: مديونةلبقاقشة 14 04/09/18إلتحاق بالزوجامينة عبد الدين 27005C)مزدوجحد السوالم )البلدية

209/12/11إقليم: وادي الذهبمدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: مديونةالقاضي عياض 12 06/09/17عبد السميع تاغدة 13525A)مزدوجالداخلة )البلدية
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المدرسة البتدائية حد إقليم: مديونةفاطمة الزهراء

السوالم

302/09/14إقليم: برشيد 12 06/09/17فقيهي نعيمة 20861Z)مزدوجحد السوالم )البلدية

106/09/17إقليم: مديونةعمر الخيامإقليم: مديونةم البارودي 12 06/09/17البوعمري لبنى 26897Kمزدوجالمجاطية أولد الطالب

106/09/17إقليم: مديونةعمر الخيامإقليم: مديونةم البارودي 12 06/09/17مريم المخفي 26897Kمزدوجالمجاطية أولد الطالب

106/09/17إقليم: مديونةأبي بكر الصديقإقليم: مديونةعمر ابن عبد العزيز 12 06/09/17م ادرقن 01727B)مزدوجالهراويين )البلدية

606/09/17إقليم: مديونةآمنة بنت وهبإقليم: مديونة م الوديع 12 06/09/17م غريب 27026A)مزدوجمديونة )البلدية

106/09/17إقليم: مديونةطارق بن زيادإقليم: مديونةعمر ابن عبد العزيز 12 06/09/17لحسن صادقي 26381Zمزدوجالمجاطية أولد الطالب

106/09/17إقليم: مديونةعمر الخيامإقليم: مديونة م الوديع 12 06/09/17مينة فتاح 26897Kمزدوجالمجاطية أولد الطالب

106/09/17إقليم: مديونةمليكة الفاسيإقليم: مديونةابن الرومي 12 04/09/18زهيرة مقبول 26495Y)مزدوجمديونة )البلدية

806/09/17إقليم: مديونةم 11 ينايرإقليم: مديونةآمنة بنت وهب 11 04/09/18بشرى ادحيم 01835U)مزدوجمديونة )البلدية

106/09/17إقليم: مديونةرحمة أم الشهداءإقليم: مديونةابن الرومي 10 04/09/18خديجة المسناوي 26024L)مزدوجمديونة )البلدية

106/09/17إقليم: مديونةرحمة أم الشهداءإقليم: مديونةمولي ادريس الزهر 10 04/09/18لطيفة الوكريمي 26024L)مزدوجمديونة )البلدية

المدرسة البتدائية جمال إقليم: مديونةمليكة الفاسي

الدين الفغاني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1104/09/18 8 04/09/18إلتحاق بالزوجةادريس اكبار 01829M)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

102/09/14إقليم: شفشاونم/م أعرقوبإقليم: مديونةاولد الطالب 7 04/09/18خديجة معلل 06283Dمزدوجبني بوزرة

204/09/18إقليم: مديونةاولد الحارثإقليم: مديونةالشياظمة 7 04/09/18ياسين بوعزيزي 01728Cمزدوجسيدي حجاج واد حصار

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية أم سلمةإقليم: مديونةعلل بن عبد ا

البرنوصي
701/01/17 6 04/09/18منصوري حميد 24941J)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

204/09/18إقليم: مديونةم 11 ينايرإقليم: مديونةابن الرومي 6 04/09/18أسامة صلحي 01835U)مزدوجمديونة )البلدية

104/09/18إقليم: مديونةأبي بكر الصديقإقليم: مديونةأحمد بوكماخ 6 04/09/18حنان ابريجا 01727B)مزدوجالهراويين )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية القدسإقليم: مديونةالفارابي

البرنوصي
104/09/18 6 04/09/18إلتحاق بالزوجةعادل الساكني 23765F)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة
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المدرسة البتدائية م ماء إقليم: مديونةأحمد بوكماخ

العينين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
104/09/18 6 04/09/18سعاد هبطي 26895H)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

304/09/18إقليم: مديونةالحماداتإقليم: مديونةالحليبية 6 04/09/18عسراوي نور الدين 22722Xمزدوجالمجاطية أولد الطالب

104/09/18إقليم: مديونةابن الروميإقليم: مديونةعمر الخيام 6 04/09/18الباتول بنوشن 26832P)مزدوجمديونة )البلدية

104/09/18إقليم: مديونةرابعة العدويةإقليم: مديونةم البارودي 6 04/09/18م ادعليوى 26898L)مزدوجمديونة )البلدية

104/09/18إقليم: مديونةعمر ابن عبد العزيزإقليم: مديونةعمر الخيام 6 18/09/18ليلى العمراني 25211C)مزدوجالهراويين )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية 3 مارسإقليم: مديونةم البارودي

البرنوصي
1004/09/18 6 04/09/18م البشيري 01628U)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

504/09/18إقليم: مديونةأحمد بوكماخإقليم: مديونة م عابد الجابري 6 04/09/18أيوب حداد 26501Eمزدوجالمجاطية أولد الطالب

304/09/18عمالة: الميةبدرإقليم: مديونةالحلحال 6 04/09/18عبد العزيز الزربي 26370Mمزدوجالشللت

104/09/18إقليم: مديونةالنجاحإقليم: مديونةالميرة لل خديجة 6 04/09/18يونس مزياني 27096Bمزدوجسيدي حجاج واد حصار

104/09/18إقليم: مديونةرابعة العدويةإقليم: مديونةآمنة بنت وهب 6 04/09/18ملبي فاطمة 26898L)مزدوجمديونة )البلدية

104/09/18إقليم: مديونةم الباروديإقليم: مديونةالحلحال 6 04/09/18حمزة الشكورة 25346Z)مزدوجالهراويين )البلدية

104/09/18إقليم: مديونةرابعة العدويةإقليم: مديونةالميرة لل خديجة 6 04/09/18م الركيك 26898L)مزدوجمديونة )البلدية

704/09/18إقليم: مديونةمليكة الفاسيإقليم: مديونةالميرة لل خديجة 6 04/09/18ايمن خالد 26495Y)مزدوجمديونة )البلدية

104/09/18إقليم: مديونةابن الروميإقليم: مديونة م عابد الجابري 6 04/09/18لغليمي الراوي 26832P)مزدوجمديونة )البلدية

104/09/18إقليم: مديونةآمنة بنت وهبإقليم: مديونة م عابد الجابري 6 04/09/18أمين حيمي 27026A)مزدوجمديونة )البلدية

104/09/18إقليم: مديونةمليكة الفاسيإقليم: مديونة م عابد الجابري 6 04/09/18عبد الحكيم غنوشي 26495Y)مزدوجمديونة )البلدية

304/09/18إقليم: مديونةآمنة بنت وهبإقليم: مديونة م عابد الجابري 6 04/09/18عمر اليعقوبي 27026A)مزدوجمديونة )البلدية

304/09/18إقليم: مديونةم الباروديإقليم: مديونة م الوديع 6 04/09/18اميمة غواطيب 25346Z)مزدوجالهراويين )البلدية
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116/09/93عمالة: الميةالبرادعةعمالة: الميةالبيروني 122 16/09/98أقدمية 16 سنةسكينة أولد عبد الغني 01891E)مزدوجالمية )البلدية

116/09/82عمالة: الميةمولي عبد ا بناتعمالة: الميةسهام 1 110 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد العزيز جبران 01899N)مزدوجالمية )البلدية

216/09/97عمالة: المية   المسيرةعمالة: الميةسهام 1 110 06/09/00أقدمية 16 سنةفاطمة موحدي 01885Y)مزدوجالمية )البلدية

116/09/99إقليم: مديونةعلل بن عبد اعمالة: الميةسهام 1 94 19/11/09ابتسام صديق 26871G)مزدوجتيط مليل )البلدية

104/09/02عمالة: الميةادريس لحريزيعمالة: الميةسيدي موسى بن علي 78 05/09/11إلتحاق بالزوجفؤاد سميحة 26616Eمزدوجبني يخلف

616/09/87عمالة: الميةالفرزدقعمالة: الميةالقاضي عياض 70 نعمالعقيدي فاتحة 02/09/09 22007V)مزدوجالمية )البلدية

106/09/01عمالة: الميةادريس لحريزيعمالة: الميةسيدي موسى بن علي 63 06/09/12إلتحاق بالزوجحليمة الزاير 26616Eمزدوجبني يخلف

106/09/01عمالة: الميةابن عطيةعمالة: الميةاولد حميمون 2 52 نعماحمد الضرضور 02/09/16 01890D)مزدوجالمية )البلدية

206/09/00عمالة: الميةالرشيديةعمالة: الميةالفتح 50 نعمايمان جميع 02/09/15 01897L)مزدوجالمية )البلدية

212/09/02عمالة: الميةالجزوليعمالة: الميةالمجد 50 04/09/18زهرة اليقين 21256Dمزدوجالشللت

816/09/96إقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزيةعمالة: الميةالقاضي عياض 38 04/09/18رشيد  افود 07731Cمزدوجفضالت

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الكسائيعمالة: الميةبدر

البرنوصي
515/09/01 38 02/09/15إلتحاق بالزوجبهيجة زين البشار 01704B سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/02إقليم: النواصرم. اولد عزوزعمالة: الميةمجموعة مدارس واركو 38 12/09/15مليكة زمامو 18186Sمزدوجاولد عزوز

407/09/04إقليم: بنسليمانم/م بنابت المركزيةعمالة: الميةسيدي موسى بن علي 37 02/09/14إلتحاق بالزوجالوردي سمية 07805Hمزدوجعين تيزغة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية المرابطينعمالة: الميةالجراوي

البرنوصي
817/09/90 36 04/09/18حسن حيسي 01690L سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

1106/09/01عمالة: سلالبحيرةعمالة: الميةالصفا 36 04/09/18ايت حسين ايجة 27086Rمزدوجعامر

المدرسة البتدائية موسى بن عمالة: الميةسيدي موسى بن علي

نصير

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
116/09/95 35 02/09/14عبد المجيد بيروش 01622M)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

516/09/92عمالة: سلالبحيرةعمالة: الميةالقاضي عياض 34 02/09/15م غالم 27086Rمزدوجعامر
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705/09/07عمالة: الميةالقاضي عياضعمالة: الميةالفرزدق 34 نعمنادية أمين 13/02/16 24455Fمزدوجبني يخلف

807/09/04عمالة: سلالبحيرةعمالة: الميةالقاضي عياض 32 04/09/18العلوي مولي رشيد 27086Rمزدوجعامر

306/09/01إقليم: سطاتمركزية عين الخميسعمالة: الميةللخديجة 30 04/09/18عبد الرحيم مباح 14154Jمزدوجسيدي عبد الكريم

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة الفداء البتدائيةعمالة: الميةبئر لحلو

مرس السلطان
806/09/01 28 02/09/15خلود امتول 01516X)مزدوجالفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهراويعمالة: الميةالزرقطوني

البرنوصي
217/09/84 24 04/09/18م فوزي 01712K)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

406/09/01عمالة: الميةالفتحعمالة: الميةالرشيدية 24 نعمالركراكي الراحيلي 06/09/17 26369Lمزدوجسيدي موسى المجدوب

904/09/12عمالة: الميةزناتةعمالة: الميةابن زيدون 24 06/09/17عبد الرحيم الهدريش 07839Vمزدوجسيدي موسى المجدوب

205/09/11إقليم: بنسليمانم/م المنصورية المركزيةعمالة: الميةمولي رشيد 23 نعمزهراوي فوزية 04/09/18 07823C)مزدوجالمنصورية )البلدية

616/09/94إقليم: مديونةالشهيد عبد ا الحداويعمالة: الميةحي المسجد 22 06/09/17هشام  بازغ 01731Fمزدوجسيدي حجاج واد حصار

616/09/98إقليم: مديونةالشهيد عبد ا الحداويعمالة: الميةحي المسجد 22 06/09/17مديحة الورديغي 01731Fمزدوجسيدي حجاج واد حصار

116/09/98عمالة: الميةالبراهمة شرقاوةعمالة: الميةالرشيدية 22 06/09/17الرامش نجيد 01745

W

مزدوجبني يخلف

105/09/08عمالة: الميةاولد حميمون 2عمالة: الميةابن عطية 22 نعمالسرحاني عمر 01/09/17 24456G)مزدوجالمية )البلدية

701/01/10إقليم: الصويرةم.م. زاوية لوضاعمالة: الميةحي المسجد 22 06/09/17عزالدين توريري 10330Cمزدوجتمزكدة- أوفتاس

101/01/12عمالة: الميةحي المسجدعمالة: الميةالزرقطوني 20 04/09/18فناني عبد الصمد 19863P)مزدوجعين حرودة )البلدية

101/01/17عمالة: الميةالزرقطونيعمالة: الميةسيدي العربي 20 01/01/17عفاف ادجاري 26620Jمزدوجالشللت

502/09/16إقليم: برشيدمركزية اولد زيدانعمالة: الميةالبراهمة شرقاوة 18 02/09/16عبدالمنعم عبدالمجيد 14262Bمزدوجأولد زيدان

403/09/13عمالة: الميةالبراهمة شرقاوةعمالة: الميةزناتة 17 04/09/18مريم بلباه 01745

W

مزدوجبني يخلف

523/02/17عمالة: الميةالزرقطونيعمالة: الميةالنهضة 16 06/09/17صارة    ابو اليث 26620Jمزدوجالشللت
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المدرسة البتدائية المام عمالة: الميةالنهضة

الشافعي

113/02/17إقليم: برشيد 16 06/09/17إلتحاق بالزوجامال     كطاري 21591T)مزدوجالدروة )البلدية

906/09/17عمالة: الميةيوسف بن تاشفينعمالة: الميةسيدي موسى بن علي 14 06/09/17م ابوشعبان 27099Eمزدوجبني يخلف

401/01/02عمالة: الميةالبراهمة شرقاوةعمالة: الميةسيدي العربي 13 04/09/18مروان عبة 01745

W

مزدوجبني يخلف

202/09/15عمالة: الميةزناتةعمالة: الميةسيدي العربي 13 17/10/18خديجة بالقباع 07839Vمزدوجسيدي موسى المجدوب

416/09/98عمالة: الميةالصفاعمالة: الميةالحنصالي 12 06/09/17بوشرى مليح شركي 26619Hمزدوجالشللت

عمالة: الصخيرات  - ادريس الولعمالة: الميةمولي عبد ا بنات

تمارة
104/09/12 12 07/09/17إلتحاق بالزوججكجا سهام 20560Xمزدوجسيدي يحيى زعير

206/09/17عمالة: الميةالوحدةعمالة: الميةبدر 12 06/09/17إلتحاق بالزوجبوطيب سارة 07727Yمزدوجبني يخلف

706/09/17عمالة: الميةسيدي موسى بن عليعمالة: الميةزناتة 12 06/09/17اسماء سعدون 07832Mمزدوجسيدي موسى بن علي

106/09/17عمالة: الميةمولي رشيدعمالة: الميةبدر 12 06/09/17إلتحاق بالزوجالزرايدي اسيا 07726Xمزدوجبني يخلف

503/09/13إقليم: سطاتمركزية اولد الرغايعمالة: الميةالنسيم 9 04/09/18إلتحاق بالزوجةعصام فخصى 14536Zمزدوجاولد الصغير

عمالة: الصخيرات  - المكي الناصريعمالة: الميةاولد سيدي عبد النبي

تمارة
704/09/12 7 04/09/18إلتحاق بالزوجةسفيان بوحافة 01318G)مزدوجتمارة )البلدية

302/09/15عمالة: الميةالزرقطونيعمالة: الميةاولد سيدي عبد النبي 7 04/09/18زينب دندوني 26620Jمزدوجالشللت

202/09/16إقليم: خريبكةم/م اولد رحوعمالة: الميةسيدي موسى بن علي 7 04/09/18بوزيان السعداوي 12186Vمزدوجأولد بوغادي

104/09/18إقليم: سيدي بنورحائط سليمانعمالة: الميةاولد سيدي عبد النبي 7 04/09/18عكيدة برغوت 08382Kمزدوجخميس قصيبة

901/01/17إقليم: مديونةأبي بكر الصديقعمالة: الميةزناتة 6 04/09/18يونس امغار 01727B)مزدوجالهراويين )البلدية

704/09/18عمالة: الميةالصفاعمالة: الميةاولد معزة 6 04/09/18صبري ليلى 26619Hمزدوجالشللت

504/09/18عمالة: الميةبدرعمالة: الميةاولد معزة 6 04/09/18خديجة شعبين 26370Mمزدوجالشللت

المدرسة البتدائية إدريس إقليم: النواصرم. لحفاية

الحريزي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
216/09/85 205 16/09/89أقدمية 16 سنةبوسدرة بوبكر 01810S)مزدوجسباتة )المقاطعة
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة مقاطعة الحي الوئامإقليم: النواصرم. اولد احمد

الحسني
102/09/90 160 22/09/90أقدمية 16 سنةحرشان م 18567F الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

117/09/90إقليم: النواصرم. عبد الكريم الخطابيإقليم: النواصرم. ابن العميد 143 02/09/16أقدمية 16 سنةسـعـيـــــد  كـــبــــــون 25970C)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي غانديإقليم: النواصرم. اولد احمد

الحسني
216/09/99 137 16/09/99أقدمية 16 سنةالبناي الحراك نزهة 18140S الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة عين التحاد الفريقيإقليم: النواصرم. لحروش

الشق
104/09/02 133 04/09/02أقدمية 16 سنةبوعزيز كريمة 26929V)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة إبن بطوطة البتدائيةإقليم: النواصرم. اولد القاضي

مرس السلطان
306/09/00 125 06/09/00أقدمية 16 سنةنورة الخديري 01517Y)مزدوجالفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي أنوالإقليم: النواصرم. اولد عزوز

الحسني
116/09/99 119 05/09/03أقدمية 16 سنةبتول  العثماني 18167

W

الحي الحسني 

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي عثمان بن عفانإقليم: النواصرم. موسى بن نصير

الحسني
317/09/84 114 16/09/99أقدمية 16 سنةحسن شنضاض 26003N الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/02إقليم: النواصرم. رحمة أم الشهداءإقليم: النواصرم. الرحمة 113 04/09/02أقدمية 16 سنةالـــزهـــراء   بـلـيـتــــة 26107B)مزدوجدار بوعزة )البلدية

المدرسة البتدائية عبد إقليم: النواصرم. لحفاية

الرحمان بن زيدان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
116/09/93 111 25/09/09السماوي م 01799E)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي الزوهرة الحداويإقليم: النواصرم. اولد احمد

الحسني
104/09/02 105 17/04/04أقدمية 16 سنةزيـنــــــب  ارزيــــكـــ 25765E الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي عبد الرحيم الهروشيإقليم: النواصرم.م دار الشيخ

الحسني
116/09/95 99 06/09/06أقدمية 12 سنةعبدالصمد غوتى 26383B الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الخطل بناتإقليم: النواصرم. لحروش

الحسني
117/09/84 92 06/09/06إلتحاق بالزوجةالعلواني عبد السلم 18148A الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي معاد ابن جبلإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية

الحسني
116/09/99 90 13/09/10محـمـــد  مـــاســـكـــي 18566E الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي عبد الرحيم الهروشيإقليم: النواصرم. رحال المسكيني

الحسني
316/09/99 90 02/09/16مفتاح هند 26383B الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي بدرإقليم: النواصرم. سعيد المانوزي

الحسني
116/09/89 88 06/09/11خديجة أديب 18156J الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي أبو العباس السبتيإقليم: النواصرم. م الوديع

الحسني
217/09/90 88 14/09/11مــحــمــد فــــــــاضـــــل 18568G الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي أنوالإقليم: النواصرم. الرحمة

الحسني
106/09/00 85 12/09/06إلتحاق بالزوجخديجة بداو 18167

W

الحي الحسني 

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الدار ابن حزم بناتإقليم: النواصرم. عمر بن عبد العزيز

البيضاء أنفا
216/09/92 84 02/09/14خديجة وعزيز 01414L)مزدوجأنفا )المقاطعة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة
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المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

106/09/01إقليم: مديونةالقاضي عياضإقليم: النواصرم. لحفاية 84 06/09/17ســمــــر  واديــنـــــــي 26498B)مزدوجتيط مليل )البلدية

206/09/00عمالة: الميةعبد الواحد المراكشيإقليم: النواصرم. التضامن 83 08/12/07إلتحاق بالزوجغـــزلن   ر ز قــــــي 01883

W

مزدوجالمية )البلدية(

404/09/02عمالة: فاسأبي بكر الصديقإقليم: النواصرم. التضامن 83 15/10/07إلتحاق بالزوجفـــاطـمـة  الـزهـــراء 02015P)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية للالياقوتإقليم: النواصرم. عبد الكريم الخطابي

مولي رشيد
116/09/89 82 02/09/14بوشعيب ماسوس 01768

W

سيدي عثمان 

)المقاطعة(

مزدوج

117/09/90إقليم: النواصرم. مليكة الفاسيإقليم: النواصرم. 6 نونبر 80 02/09/16شكلط فاطمة 26528Jمزدوجاولد عزوز

مدرسة موسى بن نصير إقليم: النواصرم. طارق بن زياد

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
206/09/01 80 24/10/07أقدمية 12 سنةطيبي ليلى 01536U مرس السلطان

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي عثمان بن عفانإقليم: النواصرم. عبد العزيز مزيان بالفقيه

الحسني
216/09/86 78 06/09/17لــطـيـفـة بــوكسـيـسـة 26003N الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية البحتريإقليم: النواصرم. طارق بن زياد

مسيك
116/09/99 78 06/09/06أقدمية 12 سنةصابر فاتحة 01813V)مزدوجسباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية 11 ينايرإقليم: النواصرم. طارق بن زياد

البرنوصي
218/09/02 78 06/09/06أقدمية 12 سنةابروك رشيدة 19705T)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي بدرإقليم: النواصرم. ابن بطوطة

الحسني
416/09/99 74 02/09/14سلوى اللوش 18156J الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي بدرإقليم: النواصرم. م الوديع

الحسني
516/09/97 72 06/09/12خديجة أيت عبايل 18156J الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة عين التحاد الفريقيإقليم: النواصرم. طارق بن زياد

الشق
106/09/01 72 05/09/07أقدمية 12 سنةزكرياء سميحة 26929V)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي عبد الرحيم الهروشيإقليم: النواصرم. م الوديع

الحسني
316/09/99 68 06/09/12امال مجني 26383B الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي عبد ا ابن ياسينإقليم: النواصرم. الرحمة

الحسني
116/09/99 68 05/10/09إلتحاق بالزوجضافر نعيمة 18144

W

الحي الحسني 

)المقاطعة(

مزدوج

216/09/87إقليم: برشيدمركزية الزمامرةإقليم: النواصرم. النخيل 64 28/10/15سعيد برصاصي 14282Yمزدوجلغنيميين

204/09/02إقليم: النواصرم.م دار الضمانةإقليم: النواصرم. الجوابر 63 02/09/16نسيبة صاريح 18200Gمزدوجأولد صالح

عمالة مقاطعة الحي أبو بكر الصديقإقليم: النواصرم. عقبة بن نافع

الحسني
616/09/99 60 14/10/09سناء بوسلخان 26001L الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

201/10/02إقليم: النواصرم. لحفايةإقليم: النواصرم. الرحمة 58 13/12/11فاطمة الزهراء صالح 18181L)مزدوجبوسكورة )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال
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المادة
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جماعة التعيين

عمالة مقاطعة الحي واد المخازنإقليم: النواصرم. اولد احمد

الحسني
105/09/03 58 05/09/11حنان منصور 18155H الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية م إقليم: النواصرم. حسن صفي الدين

الحداوي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
1116/09/99 52 02/09/16عبد الرحيم تانجي 01832R)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

المدرسة البتدائية ابن إقليم: النواصرم.م  العيون

باديس

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
117/09/90 51 04/09/12مسعود شكلوي 01619J)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية أبو إقليم: النواصرم. لحفاية

القاسم  الزياني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
112/09/02 50 06/09/17فتيحة الثائب 19714C)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين المتنبيإقليم: النواصرم. ابن خلدون

الشق
318/09/02 50 12/09/11إلتحاق بالزوجزوالغ نورة 18161P)مزدوجعين الشق )المقاطعة

216/09/02إقليم: النواصرم.م دار الضمانةإقليم: النواصرم. ثريا الشاوي 49 05/09/11إلتحاق بالزوجمرشيد ايمان 18200Gمزدوجأولد صالح

عمالة مقاطعة الحي الوئامإقليم: النواصرم. م الوديع

الحسني
216/09/95 48 05/09/11أنسري خديجة 18567F الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية ابن إقليم: النواصرم. لحفاية

الونان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
220/09/00 48 11/12/17حسن ابو العيون 19715D)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي الفلحإقليم: النواصرم. الرحمة

الحسني
106/09/00 48 30/09/11ماريا كريمو 18168X الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة عين ابن عاشرإقليم: النواصرم. التضامن

الشق
116/09/88 46 13/09/12إلتحاق بالزوجأقجوج سعاد 18122X)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار ابن الروميإقليم: النواصرم. إدريس بن زكري

البيضاء أنفا
617/09/90 46 02/09/16السعدية قرصان 01399V)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي عثمان بن عفانإقليم: النواصرم. اولد احمد

الحسني
116/09/97 46 04/09/12إلتحاق بالزوجفوزية قصاعي 26003N الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

507/09/05إقليم: النواصرم. اولد بنعمرإقليم: النواصرم. م البارودي 46 03/09/13مريم عزمي 23801V)مزدوجبوسكورة )البلدية

104/09/02إقليم: بنسليمانم/م بني عامر المركزيةإقليم: النواصرم. ابن خلدون 45 11/09/12إلتحاق بالزوجلبنى مزوغي 07827G)مزدوجالمنصورية )البلدية

عمالة مقاطعات الدار الفقيه الزويتنإقليم: النواصرم. الرحمة

البيضاء أنفا
105/09/03 44 04/09/12إلتحاق بالزوجنوال أمحيا 01438M)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي بدرإقليم: النواصرم. سعيد المانوزي

الحسني
504/09/02 42 06/09/17ادريس ابوالطاهر 18156J الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي أبو العباس السبتيإقليم: النواصرم. م الوديع

الحسني
304/09/02 42 04/09/12جمادي نسرين 18568G الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

102/10/02إقليم: النواصرم. الشعريإقليم: النواصرم. الجوابر 40 20/10/17مينة باحسين 18204Lمزدوجأولد صالح
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

106/09/00إقليم: النواصرم. حمان الفطواكيإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية 38 06/09/17حنان ويساقي 26461L)مزدوجدار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي علي بن أبي طالبإقليم: النواصرم. عبد العزيز مزيان بالفقيه

الحسني
107/09/04 38 03/01/17ثورية اليوب 26002M الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة عين ابن كثيرإقليم: النواصرم. م الحسن الوزاني

الشق
207/09/05 38 22/09/16إلتحاق بالزوجايت سي زكية 18160N)مزدوجعين الشق )المقاطعة

المدرسة البتدائية حليمة إقليم: النواصرم. ابن خلدون

السعدية

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
201/01/10 38 02/09/15ميرة يوجيل 01826J)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي علي بن أبي طالبإقليم: النواصرم. م الوديع

الحسني
104/09/02 36 06/09/17بوزيد السعدية 26002M الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي فاطمة الفهريةإقليم: النواصرم. عبد العزيز مزيان بالفقيه

الحسني
316/09/92 34 02/09/15 م الدخام 26384C الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/96إقليم: النواصرم. عقبة بن نافعإقليم: النواصرم. حمان الفطواكي 34 23/02/17حداد زاهيرة 25341U)مزدوجدار بوعزة )البلدية

107/09/05إقليم: النواصرم. م الوديعإقليم: النواصرم. رحمة أم الشهداء 34 02/09/14حاجة لطيفة 25541L)مزدوجدار بوعزة )البلدية

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: النواصرم. ابن طفيل

الراشدي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
406/09/06 34 06/09/17سميرة  الفيلوي 01833S)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة الدريسية البتدائيةإقليم: النواصرم. صلح الدين اليوبي

مرس السلطان
205/09/07 34 02/09/14إلتحاق بالزوجصفاء لزعر 01506L)مزدوجالفداء )المقاطعة

101/01/10إقليم: النواصرم. م الحسن الوزانيإقليم: النواصرم. عقبة بن نافع 32 06/09/17فتح سعيد 26533P)مزدوجدار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي القدسإقليم: النواصرم. ابن بطوطة

الحسني
405/09/03 31 10/10/14إلتحاق بالزوجكوثر زاهر 18153F الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية أهل الغلم إقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء

الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
1101/01/17 31 01/01/17عصام مفليح 01722

W

مزدوجسيدي مومن )المقاطعة(

 المدرسة البتدائية جوهرة إقليم: النواصرم.م دار الصحراوي

الدروة

120/02/17إقليم: برشيد 31 20/02/17حفصاء كبيري 26767U)مزدوجالدروة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبيإقليم: النواصرم. موسى بن نصير

الحسني
321/09/83 30 21/11/16نور الدين الراشدي 24704B الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

107/09/04إقليم: النواصرم. عثمان بن عفانإقليم: النواصرم. حسن صفي الدين 30 02/09/14جميلة حساني 26531M)مزدوجدار بوعزة )البلدية

1002/02/17إقليم: النواصرم. اولد مالكإقليم: النواصرم. صلح الدين اليوبي 30 06/09/17يونس الناصري 18177G)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي القدسإقليم: النواصرم. رحال المسكيني

الحسني
306/09/01 28 04/09/18إلتحاق بالزوجعاطيف امان 18153F الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج
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تاريخ
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بالتبادل

المادة

المطلوبة
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المدرسة البتدائية علي بن إقليم: النواصرم. 11 يناير

أبي طالب

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
607/10/09 28 22/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة بتوس 01811T)مزدوجسباتة )المقاطعة

202/09/14إقليم: النواصرم. اولد مالكإقليم: النواصرم. إدريس بن زكري 28 06/09/17مها الجباص 18177G)مزدوجبوسكورة )البلدية

601/01/17إقليم: خريبكةم/م أولد اكحيلإقليم: النواصرم. ابو القاسم الزياني 28 01/01/17سارة البنوري 12182Rمزدوجأولد بوغادي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النجمةإقليم: النواصرم. اولد احمد

البرنوصي
202/01/17 28 02/01/17اسماء سجيد 26466S)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

113/02/17إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2إقليم: النواصرم. اولد القاضي 28 13/02/17صلح الدين ليادي 14304Xمزدوجاولد زيان

المدرسة البتدائية ابن إقليم: النواصرم. اولد احمد

الونان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
120/02/17 28 20/02/17امال شوقي 19715D)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي الخطل بناتإقليم: النواصرم. الدهوبة

الحسني
513/02/17 28 13/02/17سمية ياسين 18148A الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهراويإقليم: النواصرم. التضامن

البرنوصي
813/02/17 28 13/02/17سميرة عابد 01712K)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

220/02/17إقليم: مديونةطارق بن زيادإقليم: النواصرم. حمان الفطواكي 28 20/02/17خديجة الروحي 26381Zمزدوجالمجاطية أولد الطالب

عمالة مقاطعات عين المعريإقليم: النواصرم. عبد العزيز مزيان بالفقيه

السبع الحي الم
201/01/17 28 20/01/17زينب بغوش 06528V)مزدوجعين السبع )المقاطعة

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: النواصرم. ابن سينا

الراشدي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
931/01/17 28 31/01/17حنان رحيم 01833S)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

313/02/17إقليم: مديونةمرشيشإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء 28 06/09/17ابتسام الكرطي 01844Dمزدوجالمجاطية أولد الطالب

مدرسة عبد الرحمان بن إقليم: النواصرم. أحمد الحنصالي

هشام البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
213/02/17 28 13/02/17الدياني رشيدة 01496A)مزدوجالفداء )المقاطعة

118/09/17إقليم: النواصرم. ابن خلدونإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء 28 18/09/17فتيحة شفيقي 24935C)مزدوجدار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطونيإقليم: النواصرم. سعيد المانوزي

الحسني
116/09/98 26 02/09/16يوسف أمينة 18165U الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبيإقليم: النواصرم. إدريس بن زكري

الحسني
305/09/03 26 04/09/18نازك حوفاظي 24704B الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية عبد إقليم: النواصرم. لحفاية

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
101/02/08 26 06/09/17نعيمة رحمي 01793Y)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية موسى بن إقليم: النواصرم. ابو القاسم الزياني

نصير

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
124/01/17 26 06/09/17أسماء الرياحي الدريسي 01622M)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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جماعة التعيين

213/02/17إقليم: النواصرم.م الزاويةإقليم: النواصرم. العمامرة 26 06/09/17نعمى قادري 18170Z)مزدوجالنواصر )البلدية

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة أنقرة البتدائيةإقليم: النواصرم. ابن بطوطة

مرس السلطان
116/09/95 24 02/09/15جميلة ابليليطة 01523E مرس السلطان

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/01إقليم: النواصرم. م الوديعإقليم: النواصرم. م الحسن الوزاني 24 06/09/17كريمة النصاري 25541L)مزدوجدار بوعزة )البلدية

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: النواصرم.م الزاوية

الخضراء

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
101/01/12 24 06/09/17شجري م 01787S)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

118/09/17إقليم: النواصرم. عبد العزيز مزيان بالفقيهإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء 24 18/09/17البوشتاوية الكتاني 26460K)مزدوجدار بوعزة )البلدية

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: النواصرم.م دار الصحراوي

النواصر

130/01/17إقليم: برشيد 23 06/09/17إلتحاق بالزوج أتسليت سعيدة 14060G)مزدوجالدروة )البلدية

416/09/97إقليم: النواصرم. ابن طفيلإقليم: النواصرم. الندلس 22 نعماحمد الحامدي 26/10/16 25229X)مزدوجبوسكورة )البلدية

104/09/12إقليم: النواصرم. ابن بطوطةإقليم: النواصرم. ابن سينا 22 06/09/17آمال بوكرين 26373R)مزدوجدار بوعزة )البلدية

102/09/14إقليم: النواصرم. حمان الفطواكيإقليم: النواصرم. رحمة أم الشهداء 22 06/09/17الحاج الساقي 26461L)مزدوجدار بوعزة )البلدية

1006/09/17إقليم: النواصرم. طارق بن زيادإقليم: النواصرم. اولد احمد 22 06/09/17السعيد العباسي 24170

W

مزدوجبوسكورة )البلدية(

عمالة مقاطعة الحي أبو بكر الصديقإقليم: النواصرم. الرحمة

الحسني
205/09/11 21 02/11/18إلتحاق بالزوجفاطمة الحيمر 26001L الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

113/02/17إقليم: برشيد مركزية الشرفاءإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء 21 13/02/17يونس العسالي 14376A سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

مزدوج

127/01/17إقليم: برشيدمركزية السوالمإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء 20 27/01/17بدر الدين تابت 14375Z سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

مزدوج

128/01/17عمالة: الميةمجموعة مدارس واركوإقليم: النواصرم. إدريس بن زكري 18 20/02/17أحمد مكلتي 01742Tمزدوجالشللت

102/01/17إقليم: النواصرم. الشريف الدريسيإقليم: النواصرم. عمر بن عبد العزيز 18 03/01/17بوحاسون   وئام 26705Bمزدوجاولد عزوز

المدرسة البتدائية عقبة بن إقليم: النواصرم. م البارودي

نافع

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
120/01/17 18 20/01/17نوال  المراوحي 01791

W

مزدوجمولي رشيد )المقاطعة(

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: النواصرم. العمامرة

الجديدة

213/02/17إقليم: برشيد 18 06/09/17حنان بودياب 25685T)مزدوجالدروة )البلدية

 المدرسة البتدائية م إقليم: النواصرم. إدريس بن زكري

أمزيان

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
328/01/17 18 20/02/17ايوب الدرفات 24697U)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة
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جماعة التعيين

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية المسجدإقليم: النواصرم.م دار الصحراوي

مولي رشيد
101/01/17 18 09/02/17م الغمري 01765T سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

101/04/17إقليم: مديونةابن الروميإقليم: النواصرم. ابن سينا 18 01/04/17الهاني سميرة 26832P)مزدوجمديونة )البلدية

128/01/17عمالة: الميةزناتةإقليم: النواصرم. إدريس بن زكري 18 20/02/17موسى لوزان 07839Vمزدوجسيدي موسى المجدوب

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية العقادإقليم: النواصرم.م دار الصحراوي

مولي رشيد
501/01/17 18 20/02/17عدنان رضوان 01773B سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية وادي إقليم: النواصرم. إدريس بن زكري

المخازن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
128/01/17 18 06/09/17خيراوي عبدالرزاق 01623N)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية أهل الغلم إقليم: النواصرم. إدريس بن زكري

الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
428/01/17 18 06/09/17كرامي عبد الكبير 01722

W

مزدوجسيدي مومن )المقاطعة(

528/01/17عمالة: الميةالرازيإقليم: النواصرم. ابن سينا 18 28/01/17خديجة آهتاهتي 21255Cمزدوجالشللت

102/09/15إقليم: النواصرم. الحاج الطيبيإقليم: النواصرم.م المعاريف 17 04/09/18فاطمة خليفة 18195B)مزدوجالنواصر )البلدية

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الهراويينإقليم: النواصرم. الرحمة

مولي رشيد
216/09/82 16 04/09/18فتيحة منار 01725Z سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/02إقليم: النواصرم. الندلسإقليم: النواصرم. ابن طفيل 16 نعمحاطوشي حسن 04/09/18 26706C)مزدوجبوسكورة )البلدية

113/02/17إقليم: النواصرم. الشعريإقليم: النواصرم. ابن العميد 16 06/09/17مليكة أجيك 18204Lمزدوجأولد صالح

1120/02/17إقليم: بنسليمانم/م القائد المكي المركزيةإقليم: النواصرم. الشريف الدريسي 16 06/09/17أسماء  لبداوي 07756Eمزدوجاحلف

المدرسة البتدائية م إقليم: النواصرم. سعيد المانوزي

الوديع السفي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
223/01/17 16 06/09/17سمية لبيق 24942K)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن طفيلإقليم: النواصرم. إدريس بن زكري

البرنوصي
130/01/17 16 06/09/17يونس الكسيير 01625R)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد إقليم: النواصرم. رحال المسكيني

الرحمان الداخل

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
404/09/18 16 04/09/18رياض  زينب 01792X)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

204/09/18إقليم: النواصرم. ابن تومرتإقليم: النواصرم. المام البخاري 16 04/09/18حسناء  شديد 26707Dمزدوجأولد صالح

204/09/18إقليم: النواصرم. ابن العميدإقليم: النواصرم. ابن تومرت 16 04/09/18زليخة خلوق 18202Jمزدوجأولد صالح

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن طفيلإقليم: النواصرم. رحال المسكيني

البرنوصي
204/09/18 16 04/09/18الرحماني رشيدة 01625R)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ
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ترتيب

الختيار
إنتقال
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المادة
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

304/09/18إقليم: النواصرم. النخيلإقليم: النواصرم.م دار الضمانة 16 04/09/18فتيحة اتبر 24705C)مزدوجالنواصر )البلدية

704/09/18إقليم: النواصرم. طارق بن زيادإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية 16 04/09/18عبد الغني دلل 24170

W

مزدوجبوسكورة )البلدية(

604/09/18إقليم: النواصرم. ابن سيناإقليم: النواصرم. رحال المسكيني 16 04/09/18ابن الراس مراد 26532N)مزدوجدار بوعزة )البلدية

المدرسة البتدائية عبد إقليم: النواصرم. سعيد المانوزي

الرحمان الناصر

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
104/09/18 16 04/09/18سارة الحناش 01786R)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية موسى بن إقليم: النواصرم. اولد احمد

نصير

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
604/09/18 16 04/09/18وجدان العاشي 01622M)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

104/09/18إقليم: النواصرم. الجوابرإقليم: النواصرم. الشعري 16 04/09/18أسماء بلشكر 18201Hمزدوجأولد صالح

104/09/18إقليم: النواصرم. الحاج الطيبيإقليم: النواصرم. م عابد الجابري 16 04/09/18رمزي م 18195B)مزدوجالنواصر )البلدية

عمالة مقاطعة الحي عبد الرحيم الهروشيإقليم: النواصرم. عبد ا كنون

الحسني
501/01/12 15 02/09/17إلتحاق بالزوجفتيحة ايت عبو 26383B الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/98إقليم: النواصرم.م دار بوعزةإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء 14 07/09/17غوزدامي مصطفى 18173C)مزدوجدار بوعزة )البلدية

103/09/13إقليم: الجديدةمدرسة التهديبإقليم: النواصرم.م دار الصحراوي 14 06/09/17حسني سكينة 08095Y)مزدوجلبير الجديد )البلدية

206/09/17إقليم: النواصرم. لحفايةإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء 14 06/09/17ثورية أبو إزة 18181L)مزدوجبوسكورة )البلدية

506/09/17إقليم: النواصرم. ابن تومرتإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء 14 06/09/17رياض كوكب سكينة 26707Dمزدوجأولد صالح

118/09/17إقليم: النواصرم. زينب النفزاويةإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء 14 18/09/17جمال مرزوك 18192Yمزدوجاولد عزوز

عمالة مقاطعة الحي عثمان بن عفانإقليم: النواصرم. م مجيد

الحسني
105/09/11 13 04/12/17إلتحاق بالزوجبديعة السكاكي 26003N الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/92إقليم: الجديدةم/م أولد الضاليإقليم: النواصرم. اولد عزوز 12 06/09/17م عزيل 08578Yمزدوجسبت سايس

102/09/10إقليم: النواصرم. م الوديعإقليم: النواصرم. المواطنة 12 19/09/17حليمة عاطف 25541L)مزدوجدار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعة عين ابن خلدونإقليم: النواصرم. ابراهيم الروداني

الشق
920/02/17 12 20/07/17إلتحاق بالزوجنصيري يسرى 18126B)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الخنساءإقليم: النواصرم. زينب النفزاوية

مولي رشيد
126/04/17 12 06/09/17إلتحاق بالزوجةاحمد لمخيضة 01764S سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج
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الختيار
إنتقال

بالتبادل
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للتعيين
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الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

206/09/17إقليم: النواصرم. اولد عبوإقليم: النواصرم. إدريس بن زكري 12 06/09/17السعدية المطيع 18194Aمزدوجاولد عزوز

606/09/17إقليم: النواصرم. رحال المسكينيإقليم: النواصرم. إدريس بن زكري 12 06/09/17ام الفاضل 26455E)مزدوجدار بوعزة )البلدية

206/09/17إقليم: النواصرم. ابراهيم الرودانيإقليم: النواصرم. التضامن 12 06/09/17إلتحاق بالزوجرهام تنسوفت 26464P)مزدوجبوسكورة )البلدية

106/09/17إقليم: النواصرم. اولد الشيخإقليم: النواصرم. اولد احمد 12 06/09/17خالد العباسي 18180K)مزدوجبوسكورة )البلدية

406/09/17إقليم: النواصرم. ابن العميدإقليم: النواصرم. زينب النفزاوية 12 06/09/17زكرياء العكال 18202Jمزدوجأولد صالح

206/09/17إقليم: النواصرم. لحفايةإقليم: النواصرم. إدريس بن زكري 12 06/09/17إلتحاق بالزوجايمان الزروالي 18181L)مزدوجبوسكورة )البلدية

106/09/17إقليم: النواصرم. اولد عزوزإقليم: النواصرم. م عابد الجابري 12 06/09/17رقيب امينة 18186Sمزدوجاولد عزوز

106/09/17إقليم: النواصرم. المواطنةإقليم: النواصرم. اولد عبو 12 06/09/17فاطمة المسعودي 23706S)مزدوجدار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعة عين التحاد الفريقيإقليم: النواصرم. ابن تومرت

الشق
104/09/18 8 10/09/18إلتحاق بالزوجفتيحة أبكار 26929V)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار فاطمة الفهريةإقليم: النواصرم. اولد عبو

البيضاء أنفا
404/09/18 8 04/09/18إلتحاق بالزوجخديجة الزروالي 01398U)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

806/09/00إقليم: النواصرم. الحاج الطيبيإقليم: النواصرم.م دار الضمانة 7 04/09/18بلمداني م 18195B)مزدوجالنواصر )البلدية

102/09/15إقليم: النواصرم. سعيد المانوزيإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء 7 04/09/18سناء اجرايدي 25542M)مزدوجدار بوعزة )البلدية

202/09/15إقليم: النواصرم. اولد عبوإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء 7 04/09/18يوسف لحروشي 18194Aمزدوجاولد عزوز

304/09/18إقليم: النواصرم. ابن طفيلإقليم: النواصرم. حمان الفطواكي 7 04/09/18إلتحاق بالزوجزينب  بنور 25229X)مزدوجبوسكورة )البلدية

المدرسة البتدائية م إقليم: النواصرم. إدريس بن زكري

الوديع السفي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
104/09/18 7 14/09/18إلتحاق بالزوجمريم برباش 24942K)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

406/09/00إقليم: النواصرم. العمامرةإقليم: النواصرم. اولد مالك 6 04/09/18تيبحارين مونيا 21590Sمزدوجأولد صالح

104/09/18إقليم: النواصرم.م الزاويةإقليم: النواصرم. ابن العميد 6 04/09/18سميرة بوزكري 18170Z)مزدوجالنواصر )البلدية

104/09/18إقليم: النواصرم. م الوديعإقليم: النواصرم. عقبة بن نافع 6 04/09/18منار بن حسين 25541L)مزدوجدار بوعزة )البلدية
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جماعة التعيين

304/09/18إقليم: النواصرم. 11 ينايرإقليم: النواصرم. إدريس بن زكري 6 01/10/18ضحى عظماوي 26108C)مزدوجدار بوعزة )البلدية

204/09/18إقليم: النواصرم. م الوديعإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية 6 04/09/18م الرحيوي 25541L)مزدوجدار بوعزة )البلدية

104/09/18إقليم: النواصرم. الحاج الطيبيإقليم: النواصرم. البكيريين 6 04/09/18منجور  سكينة 18195B)مزدوجالنواصر )البلدية

204/09/18إقليم: النواصرم. م الوديعإقليم: النواصرم. عبد ا كنون 6 04/09/18فتيحة جداب 25541L)مزدوجدار بوعزة )البلدية

104/09/18إقليم: النواصرم. م الوديعإقليم: النواصرم. عقبة بن نافع 6 04/09/18حسناء بنفادي 25541L)مزدوجدار بوعزة )البلدية

604/09/18إقليم: النواصرم. 11 ينايرإقليم: النواصرم. أحمد الحنصالي 6 04/09/18اسامة بختار 26108C)مزدوجدار بوعزة )البلدية

104/09/18إقليم: النواصرم. عقبة بن نافعإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية 6 04/09/18فاطمة الزهراء  باية 25341U)مزدوجدار بوعزة )البلدية

804/09/18إقليم: النواصرم.م دار الصحراويإقليم: النواصرم. البكيريين 6 04/09/18ايت منصور فاطمة 18199Fمزدوجأولد صالح

104/09/18إقليم: النواصرم. م الوديعإقليم: النواصرم. عقبة بن نافع 6 04/09/18عواطف بوزار 25541L)مزدوجدار بوعزة )البلدية

204/09/18إقليم: النواصرم.م دار الصحراويإقليم: النواصرم. البكيريين 6 04/09/18حليمة مريد 18199Fمزدوجأولد صالح

104/09/18إقليم: النواصرم. رحال المسكينيإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية 6 04/09/18عبدالرفيع الملكي 26455E)مزدوجدار بوعزة )البلدية

604/09/18إقليم: النواصرم. 11 ينايرإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية 6 04/09/18عزالدين اوسماعيل 26108C)مزدوجدار بوعزة )البلدية

504/09/18إقليم: النواصرم.م المعاريفإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية 6 04/09/18لطيفة أغري 18196C)مزدوجالنواصر )البلدية

504/09/18إقليم: النواصرم. العمامرةإقليم: النواصرم. زليخة نصري 6 04/09/18امعيش عبد القادر 21590Sمزدوجأولد صالح

مدرسة أبي ذر الغفاري إقليم: النواصرم. إدريس بن زكري

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
1204/09/18 6 04/09/18أسماء عية 01538

W

مرس السلطان 

)المقاطعة(

مزدوج

604/09/18إقليم: النواصرم. فاطمة الفهريةإقليم: النواصرم. ابوبكر الصديق 6 04/09/18نبيل عيد الكريم 24932Z)مزدوجدار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية 3 مارسإقليم: النواصرم. ابن سينا

البرنوصي
204/09/18 6 04/09/18ادوش ياسين 01628U)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

604/09/18إقليم: النواصرم. ابوبكر الصديقإقليم: النواصرم. اولد احمد 6 04/09/18ابراهيم دكيم 26530L)مزدوجدار بوعزة )البلدية
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

404/09/18إقليم: النواصرم. عبد العزيز مزيان بالفقيهإقليم: النواصرم. ابو القاسم الزياني 6 04/09/18شيماء اقلوش 26460K)مزدوجدار بوعزة )البلدية

204/09/18إقليم: برشيدمركزية اولد زيدانإقليم: النواصرم. أحمد الحنصالي 6 04/09/18صونة اسماء 14262Bمزدوجأولد زيدان

1004/09/18إقليم: النواصرم. عقبة بن نافعإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية 6 04/09/18فاطمة احمامي 25341U)مزدوجدار بوعزة )البلدية

المدرسة البتدائية مولي إقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية

هشام

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
404/09/18 6 04/09/18سومية رشدي 01776E سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/18إقليم: النواصرم. ابن بطوطةإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية 6 04/09/18شيماء  صبحي 26373R)مزدوجدار بوعزة )البلدية

104/09/18إقليم: النواصرم. عقبة بن نافعإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية 6 04/09/18سليمة  ناجي 25341U)مزدوجدار بوعزة )البلدية

104/09/18إقليم: النواصرم. عقبة بن نافعإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية 6 04/09/18لبنى أمناي 25341U)مزدوجدار بوعزة )البلدية

117/09/84إقليم: سطاتمدرسة أبو بكر الصديقإقليم: سطاتمركزية اولد الشاوي 229 16/09/89أقدمية 16 سنةحسن الهاشمي 14052Y)مزدوجاولد امراح )البلدية

المدرسة البتدائية القاضي إقليم: سطاتمركزية  الحوازة

عياض

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
116/09/87 203 17/09/90أقدمية 16 سنةالمصطفى حلوة 01624P)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين بين المدن الجديدةإقليم: سطاتمركزية النخيلة واد النعناع

الشق
116/09/92 191 16/09/92أقدمية 16 سنةسميرة هدوب 18134K)مزدوجعين الشق )المقاطعة

217/09/84إقليم: سطات مدرسة 20 غشتإقليم: سطاتمركزية دار القايد الصغير 181 06/09/01أقدمية 16 سنةم نشيط 14013F)مزدوجسطات )البلدية

116/09/94إقليم: سطاتمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: سطاتمركزية جمعة اولد م 179 23/09/94أقدمية 16 سنةنعيمة محراش 14045R)مزدوجبن أحمد )البلدية

117/09/84إقليم: سطاتمدرسة عمر بن الخطابإقليم: سطاتمركزية خميسات الشاوية 179 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد اللطيف سعيد 14019M)مزدوجسطات )البلدية

401/05/97إقليم: سطاتمدرسة الشهيد رشديإقليم: سطاتمركزية اولد اشبانة 177 01/05/97أقدمية 16 سنةعبد الصمد شيبة 14047T)مزدوجبن أحمد )البلدية

316/09/95إقليم: سطاتمدرسة الشهيد رشديإقليم: سطاتمركزية مكارطو 171 16/09/97أقدمية 16 سنةالتهامي الخياطي 14047T)مزدوجبن أحمد )البلدية

316/09/93إقليم: سطاتمدرسة الشهيد رشديإقليم: سطاتمركزية اولد اشبانة 171 16/09/97أقدمية 16 سنةم خواجة 14047T)مزدوجبن أحمد )البلدية

416/09/93إقليم: سطاتمدرسة طارق بن زيادإقليم: سطات   مركزية خميس كدانة 171 02/10/98أقدمية 16 سنةعبد الرحمن السكتاني 14024T)مزدوجسطات )البلدية

216/09/93إقليم: خريبكةمدرسة المنفلوطيإقليم: سطاتمركزية اولد بوعلي 171 16/09/97أقدمية 16 سنةسعيد اوهبيب 12049

W

مزدوجبولنوار
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116/09/91إقليم: خريبكةمدرسة الملإقليم: سطات مركزية النخيلة حمرية 171 06/09/00أقدمية 16 سنةاحمد بونية 12018M)مزدوجخريبكة )البلدية

116/09/89إقليم: سطاتمدرسة البلديةإقليم: سطاتمركزية سوق الثنين الجديد 169 16/09/98أقدمية 16 سنةفاطمة الفاخوري 18639J)مزدوجسطات )البلدية

116/09/93إقليم: سطاتمدرسة عبدالكريم الخطيبإقليم: سطاتمركزية سوق الثنين الجديد 169 16/09/97إلتحاق بالزوجكلتوم صفي الدين 25823T)مزدوجسطات )البلدية

316/09/95إقليم: سطاتمدرسة م السادسإقليم: سطاتمركزية السوالم اولد امراح 167 16/09/98أقدمية 16 سنةعمر الفادي 14044P)مزدوجبن أحمد )البلدية

216/09/96إقليم: خريبكةمدرسة المنفلوطيإقليم: سطاتمركزية اولد بوعلي 165 16/09/98أقدمية 16 سنةسعاد ميري 12049

W

مزدوجبولنوار

816/09/94إقليم: سطاتمدرسة معاد بن جبلإقليم: سطاتمركزية اولد سي عبد ا 163 20/09/99أقدمية 16 سنةزينب سيف الدين 25822S)مزدوجسطات )البلدية

1021/09/83إقليم: سطاتمدرسة الفرحإقليم: سطاتمركزية اولد الهواري 163 13/09/00أقدمية 16 سنةمصطفى الجريري 14026V)مزدوجسطات )البلدية

217/09/90إقليم: سطات مدرسة 20 غشتإقليم: سطاتمركزية الكرايم 163 16/09/00أقدمية 16 سنةم كنار 14013F)مزدوجسطات )البلدية

مركزية اولد شعيب سيدي 

اسماعيل

216/09/94إقليم: سطاتمدرسة م السادسإقليم: سطات 161 16/09/97أقدمية 16 سنةعبد الرحمان قاسمي 14044P)مزدوجبن أحمد )البلدية

216/09/94عمالة: مكناسعبد ا بن ياسينإقليم: سطاتمركزية امريزيك 159 13/09/00أقدمية 16 سنةمنصور العش 03796A)مزدوجمكناس )البلدية

316/09/95إقليم: سطاتمدرسة عبدالكريم الخطيبإقليم: سطاتمركزية لحباشة بني خلوك 159 16/09/99أقدمية 16 سنةرحال بنخية 25823T)مزدوجسطات )البلدية

216/09/95إقليم: خريبكةمدرسة المرابطينإقليم: سطاتمركزية بوكركور 159 16/09/99أقدمية 16 سنةابغي  عبدالرحيم 11991H)مزدوجخريبكة )البلدية

516/09/95إقليم: سطاتمدرسة م السادسإقليم: سطاتمركزية اولد اشبانة 159 16/09/99أقدمية 16 سنةم المعطاوى 14044P)مزدوجبن أحمد )البلدية

116/09/96إقليم: سطاتمدرسة معاد بن جبلإقليم: سطاتمركزية اولد حمو 159 16/09/99أقدمية 16 سنةاحمد الحر 25822S)مزدوجسطات )البلدية

116/09/96إقليم: سطاتمركزية آسية الوديعإقليم: سطاتمركزية مشرع بن عبو 159 16/09/99أقدمية 16 سنةهند مشرف 14474Gمزدوجامزامزة الجنوبية

216/09/96إقليم: سطاتمدرسة م السادسإقليم: سطاتمركزية مكارطو 159 16/09/99أقدمية 16 سنةالمسناوي نادية 14044P)مزدوجبن أحمد )البلدية

116/09/96إقليم: سطاتمركزية آسية الوديعإقليم: سطاتمركزية مشرع بن عبو 159 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد الكريم انور 14474Gمزدوجامزامزة الجنوبية

216/09/97إقليم: سطاتمركزية اولد عزوزإقليم: سطاتمركزية اولد عزي 159 16/09/99أقدمية 16 سنةسميرة بوعزة 14478Lمزدوجامزامزة الجنوبية
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116/09/97إقليم: سطاتمركزية آسية الوديعإقليم: سطاتمركزية لحباشة بني خلوك 159 16/09/99أقدمية 16 سنةنعيمة خادل 14474Gمزدوجامزامزة الجنوبية

مدرسة سيدي حجاج 

المركزية

129/01/79إقليم: النواصرم. عبد الكريم الخطابيإقليم: سطات 158 16/09/96أقدمية 16 سنةالمصطفى خطابي 25970C)مزدوجبوسكورة )البلدية

ثانوية الفقيه م الحمداوي 

العدادية

216/09/93إقليم: سطاتمدرسة م السادسإقليم: سطات 157 01/10/15أقدمية 16 سنةطاسة نور الدين 14044P)مزدوجبن أحمد )البلدية

816/09/96إقليم: سطاتمركزية سيدي العايديإقليم: سطاتمركزية ريمة 157 16/09/00أقدمية 16 سنةهشام النبيكي 14490Zمزدوجسيدي العايدي

116/09/96إقليم: خريبكةمدرسة ابن الهيثمإقليم: سطاتمركزية امريزيك 157 06/09/00أقدمية 16 سنةجواد السعدي 12016K)مزدوجخريبكة )البلدية

مركزية اللبنة موالين موالين إقليم: سطاتمركزية اولد ناصر

الواد

316/09/93إقليم: سطات 155 16/09/98أقدمية 16 سنةعلي هاني 14484Tمزدوجامزامزة الجنوبية

316/09/96إقليم: خريبكةمدرسة المرابطينإقليم: سطاتمركزية اولد الزيرك 153 06/09/00أقدمية 16 سنةعمر كوسكوس 11991H)مزدوجخريبكة )البلدية

316/09/96إقليم: خريبكةمدرسة النبعاثإقليم: سطاتمركزية اولد عمرو 153 13/09/00أقدمية 16 سنةعبد الرحيم كوديال 25560G)مزدوجخريبكة )البلدية

716/09/97إقليم: سطاتمركزية  لورارقةإقليم: سطاتمركزية لحباشة بني خلوك 153 16/09/00أقدمية 16 سنةسعاد أيت موجان 14498Hمزدوجسيدي العايدي

مدرسة سيدي حجاج إقليم: سطاتمركزية اولد الشاوي

المركزية

116/09/97إقليم: سطات 153 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد الله لمتخم 14049V)مزدوجاولد امراح )البلدية

116/09/96إقليم: سطاتمركزية  لورارقةإقليم: سطاتمركزية اولد نجيمة 151 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد الرحيم بيرامي 14498Hمزدوجسيدي العايدي

216/09/93إقليم: بنسليمانم/م م الخامس المركزيةإقليم: سطاتمركزية زيو 149 16/09/99أقدمية 16 سنةم عجعاج 25090

W

مزدوجبوزنيقة )البلدية(

317/09/84إقليم: سطاتمدرسة م السادسإقليم: سطاتمركزية عين الخميس 147 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد الرحيم ميات 14044P)مزدوجبن أحمد )البلدية

116/09/97إقليم: سطاتاولد مومنإقليم: سطاتمركزية الكوشة 147 06/09/01أقدمية 16 سنةخليل مطران 14610Eمزدوجلحوازة

316/09/97إقليم: سطاتمركزية  لورارقةإقليم: سطاتالزواتنة 147 16/09/01أقدمية 16 سنةلباردي عبدالحكيم 14498Hمزدوجسيدي العايدي

عمالة: الصخيرات  - علل الفاسيإقليم: سطاتمركزية اولد فارس

تمارة
116/09/98 147 06/09/01أقدمية 16 سنةالزين هشام 01321K)مزدوجتمارة )البلدية

516/09/98إقليم: سطاتمركزية الزمامرةإقليم: سطاتمركزية اولد الشاوي 147 06/09/01أقدمية 16 سنةخالد العيوني 14587Eمزدوجاخميسات الشاوية

216/09/98إقليم: سطاتمركزية سيدي العايديإقليم: سطاتمركزية اولد فريحة1 147 06/09/01أقدمية 16 سنةيونس بنلعريبية 14490Zمزدوجسيدي العايدي
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216/09/98إقليم: سطاتمركزية اولد يحيىإقليم: سطاتمركزية اولد سالم 147 06/09/01أقدمية 16 سنةرشدي المصطفى 14482Rمزدوجامزامزة الجنوبية

616/09/93إقليم: سطاتمركزية زيوإقليم: سطاتمركزية سيدي عبد الكريم 145 07/09/04أقدمية 12 سنةم اماني 14127Eمزدوجعين الضربان-لحلف

406/09/00إقليم: سطاتمركزية  الجداتإقليم: سطاتمركزية اولد نجيمة 143 06/09/00أقدمية 16 سنةامال البوج 14496Fمزدوجسيدي العايدي

406/09/01إقليم: سطاتاولد مومنإقليم: سطاتمركزية اولد عزي 143 06/09/02أقدمية 16 سنةعثمان الصبري 14610Eمزدوجلحوازة

916/09/97إقليم: سطاتمركزية  الجداتإقليم: سطاتمركزية لحباشة بني خلوك 141 04/09/02أقدمية 16 سنةعبد السلم كموني 14496Fمزدوجسيدي العايدي

804/09/02إقليم: سطاتمركزية اولد يحيىإقليم: سطاتمركزية اولد فارس 141 26/09/02أقدمية 16 سنةعامر ققوش 14482Rمزدوجامزامزة الجنوبية

504/09/02إقليم: سطاتمركزية اولد يحيىإقليم: سطاتمركزية الجدودة 141 26/09/02أقدمية 16 سنةحنان أوكي 14482Rمزدوجامزامزة الجنوبية

506/09/00إقليم: سطاتمركزية  اولد رحوإقليم: سطاتمركزية  الجدات 139 16/09/01إلتحاق بالزوجفوزية خبزي 14613Hمزدوجلحوازة

316/09/97إقليم: سطاتمركزية اولد يحيىإقليم: سطاتمركزية ريمة 137 06/09/01أقدمية 16 سنةمنصور المسلي 14482Rمزدوجامزامزة الجنوبية

606/09/01إقليم: سطاتمركزية الزاويةإقليم: سطاتمركزية السوالم اولد امراح 137 06/09/01أقدمية 16 سنةلطيفة ضو 14123A)مزدوجبن أحمد )البلدية

716/09/99إقليم: الجديدةم/م الدحامنةإقليم: سطاتمركزية أولد عدو 133 05/09/03أقدمية 16 سنةصلح الدين مباركي 08180Rمزدوجحوزية

416/09/99إقليم: خريبكةم/م الشيخ عليإقليم: سطاتمركزية أجبالة أولد مبارك 133 06/09/03أقدمية 16 سنةم لبيض 12149Eمزدوجأولد عبدون

مركزية اولد شعيب سيدي 

اسماعيل

916/09/99إقليم: سطاتمركزية الزاويةإقليم: سطات 133 05/09/03أقدمية 16 سنةعبد ا حسون 14123A)مزدوجبن أحمد )البلدية

116/09/99إقليم: سطات   مركزية خميس كدانةإقليم: سطاتمركزية ريمة 125 07/09/04أقدمية 12 سنةعبد ا فوزي 14589Gمزدوجكدانة

106/09/01إقليم: سطاتمدرسة اولد مراحإقليم: سطاتمركزية السوالم اولد امراح 125 06/09/04أقدمية 12 سنةالمصطفى لحرش 14051X)مزدوجاولد امراح )البلدية

606/09/00إقليم: سطاتمدرسة معاد بن جبلإقليم: سطاتمركزية  الزوكش 118 نعمإلتحاق بالزوجفاروق فوزية 05/09/07 25822S)مزدوجسطات )البلدية

مدرسة سيدي حجاج 

المركزية

عمالة: الصخيرات  - عثمان بن عفانإقليم: سطات

تمارة
116/09/98 110 17/09/03أقدمية 16 سنةالهام مازوز 01338D)مزدوجتمارة )البلدية

905/09/03إقليم: سطاتمسمر الطرحةإقليم: سطاتمركزية العربي باطما 105 06/09/08إلتحاق بالزوجثورية رزقي 14499Jمزدوجسيدي العايدي
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701/10/02إقليم: سطاتمسمر الطرحةإقليم: سطات   مركزية خميس كدانة 103 06/09/06إلتحاق بالزوجسميرة ابو تراب 14499Jمزدوجسيدي العايدي

604/09/02إقليم: سطاتمركزية السلماتإقليم: سطاتمركزية بني يكرين 102 04/09/06إلتحاق بالزوجلطيفة بايعيش 14605Zمزدوجاولد سعيد

614/09/01إقليم: سطاتمركزية اولد عمروإقليم: سطاتمركزية السكامنة 101 06/09/07أقدمية 12 سنةعمر لعطاوي 14134Mمزدوجعين الضربان-لحلف

1004/09/02إقليم: خريبكةم/م الشيخ عليإقليم: سطاتلقراقرة الركبةمركزية 101 06/09/06إلتحاق بالزوجحكيمة رضواني 12149Eمزدوجأولد عبدون

516/09/99إقليم: بنسليمانمدرسة المغرب العربيإقليم: سطاتمدرسة ثلث لولد 96 05/09/03أقدمية 16 سنةسعيدة العسري 25003B)مزدوجبوزنيقة )البلدية

706/09/00إقليم: سطاتمركزية السكامنةإقليم: سطاتمركزية لقراقرة بوشاكر 83 05/09/08سي م   أزرولي 14187Vمزدوجالسكامنة

المدرسة البتدائية النجمة إقليم: سطاتمدرسة الداخلة

البيضاء

616/09/95إقليم: برشيد 82 05/09/07أقدمية 12 سنةأحمد البيضوري 25684S)مزدوجالدروة )البلدية

804/09/02إقليم: سطاتمركزية دار القايد الصغيرإقليم: سطاتمركزية اولد جميل 73 04/09/18إلتحاق بالزوجةتوفيق مقبول 14064Lمزدوجاولد الصغير

506/09/01إقليم: خريبكةم/م ايت عمارإقليم: سطاتمركزية العين البيضاء 64 05/09/17هدى السعدي 12165Xمزدوجأيت عمار

616/09/97إقليم: سطاتمركزية خميسات الشاويةإقليم: سطاتمركزية مشرع بن عبو 62 05/09/11إلتحاق بالزوجةابراهيم المرشد 14065Mمزدوجاخميسات الشاوية

217/09/90إقليم: النواصرم. م القريإقليم: سطاتمركزية الكرايم 59 05/09/11حليمة بولعلئ 26110E)مزدوجبوسكورة )البلدية

505/09/03إقليم: بنسليمانمدرسة م الزرقطونيإقليم: سطاتمركزية سيدي بلقاسم 59 05/09/11إلتحاق بالزوجمسبق اقبال 27193G)مزدوجبنسليمان )البلدية

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: سطاتمدرسة الداخلة

النواصر

206/09/00إقليم: برشيد 52 05/09/12صفار رضوان 14060G)مزدوجالدروة )البلدية

815/09/05إقليم: سطاتمدرسة الداخلةإقليم: سطاتمركزية النوانة 51 04/09/12أسماء زراري 14055B)مزدوجالبروج )البلدية

704/09/02إقليم: برشيدمركزية اولد احريز 2إقليم: سطاتمركزية المسيعدات 47 02/09/16القروص عبد اللطيف 14345Sمزدوجالساحل اولد احريز

405/09/08إقليم: سطاتمركزية سيدي حجاج القديمإقليم: سطاتمركزية اولد فارس 38 02/09/15إلتحاق بالزوجحنان السردي 14176Hمزدوجسيدي حجاج

305/09/08إقليم: خريبكةم/م اولد فنان الشرقيةإقليم: سطاتمركزية اولد سي مسعود 35 02/09/14قاسمي عبد المجيد 12219Fمزدوجأولد فنان

مدرسة سيدي حجاج إقليم: سطاتمركزية لحلف

المركزية

506/09/06إقليم: سطات 34 06/09/17حسن سقراط 14049V)مزدوجاولد امراح )البلدية
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305/09/03إقليم: سطاتمركزية سيدي الدهبيإقليم: سطاتمركزية لحلف 31 04/09/18فائزة رياض 14101Bمزدوجسيدي الذهبي

124/11/08إقليم: برشيدمركزية البراهمةإقليم: سطاتمركزية اولد حمو 31 11/10/16كمال جميلة 14278Uمزدوجلغنيميين

المدرسة البتدائية موسى بن إقليم: سطاتمركزية زيو

نصير

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
103/09/12 31 04/09/18بوطالب خديجة 01622M)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

903/09/13إقليم: سطاتمركزية لكنازرةإقليم: سطاتمركزية العربي باطما 31 02/09/16منير المرجاني 14525Mمزدوجريمة

1002/09/16إقليم: سطاتمركزية مشرع بن عبوإقليم: سطاتمركزية اولد حمو 31 02/09/16حليمة شمس الدين 14545Jمزدوجمشرع بن عبو

602/09/16إقليم: خريبكةم/م سوق التنينإقليم: سطاتمركزية الحلة 31 02/09/16هند  الميري 12179Mمزدوجأولد بوغادي

602/09/16إقليم: القنيطرةم/م المعاشاتإقليم: سطاتمركزية اولد فريحة1 31 02/09/16رشيد فحصي 10894Rمزدوجبنمنصور

101/01/17إقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزيةإقليم: سطاتمركزية السوالم اولد امراح 31 01/01/17وردي نورالدين 07767Sمزدوجمليلة

 المدرسة البتدائية جوهرة إقليم: سطاتمركزية  واد برس

الدروة

513/02/17إقليم: برشيد 31 06/09/17الكاظمي  زينب 26767U)مزدوجالدروة )البلدية

المدرسة البتدائية أهل الغلم إقليم: سطاتمركزية بني يخلف

الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
127/02/17 31 06/09/17سمية حال 01722

W

مزدوجسيدي مومن )المقاطعة(

213/02/17إقليم: برشيدمركزية اولد بلحسنإقليم: سطاتمركزية المسيعدات 31 06/09/17الهادي السليماني 14243Fمزدوجلحساسنة

المدرسة البتدائية م ماء إقليم: سطاتمركزية النوانة

العينين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
213/02/17 31 06/09/17زكرياء صدري 26895H)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبيإقليم: سطاتمركزية سيدي عبد الكريم

الحسني
213/02/17 31 06/09/17كوثر بنضالية 24704B الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الهراويينإقليم: سطاتمركزية لكنازرة

مولي رشيد
106/09/16 31 06/09/17الماموني  ايمان 01725Z سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات عين ابن بسامإقليم: سطاتمركزية سيدي حجاج القديم

السبع الحي الم
119/06/17 31 06/09/17حنان الصلحي 01571G)مزدوجالحي المي )المقاطعة

 المدرسة البتدائية جوهرة إقليم: سطاتمركزية المسيعدات

الدروة

413/02/17إقليم: برشيد 31 06/09/17بوتزنرين خديجة 26767U)مزدوجالدروة )البلدية

1006/09/01إقليم: خريبكةمدرسة سلمان الفارسيإقليم: سطاتمركزية لحلف 30 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد المولى بلبصير 12053Aمزدوجلكفاف

عمالة: المضيق - مدرسة ابن النفيسإقليم: سطاتمركزية بني يكرين

الفنيدق
206/09/01 30 02/09/14إلتحاق بالزوجةدهبي طارق 05429A)مزدوجالفنيدق )البلدية
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 المدرسة البتدائية جوهرة إقليم: سطات مدرسة 20 غشت

الدروة

305/09/07إقليم: برشيد 30 06/09/17ليلى عقيل 26767U)مزدوجالدروة )البلدية

1004/09/12إقليم: سطاتمركزية تالويتإقليم: سطاتمركزية العربي باطما 30 02/09/15إلتحاق بالزوجغزلن مودرك 14540Dمزدوجاولد الصغير

802/09/10إقليم: سطاتمركزية اولد جميلإقليم: سطاتالزواتنة 29 02/09/15إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء  خموش 14584Bمزدوجاخميسات الشاوية

804/09/12إقليم: سطاتمركزية اولد جميلإقليم: سطاتالزواتنة 29 02/09/15إلتحاق بالزوجكريمة صفوح 14584Bمزدوجاخميسات الشاوية

1016/09/97إقليم: شيشاوةلمعيصرةإقليم: سطاتالعوامرة 28 06/09/17بوشعيب بكار 03133Eمزدوجمجاط

مدرسة سيدي حجاج 

المركزية

المدرسة البتدائية م إقليم: سطات

الزرقطوني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
113/02/17 28 06/09/17سارة خمليشي 24698V)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

207/09/05إقليم: سطاتمركزية سيدي الدهبيإقليم: سطاتمركزية سيدي م الفكاك 27 04/09/18بركة م 14101Bمزدوجسيدي الذهبي

1005/09/03إقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراءإقليم: سطاتمركزية تالويت 25 04/09/18ياسين بوحمرة 18191X)مزدوجدار بوعزة )البلدية

1006/09/01إقليم: خريبكةم/م السماعلةإقليم: سطاتمدرسة سيدي ناصر 24 02/09/16إلتحاق بالزوجخديجة ابن بوزيد 12197Gمزدوجقصبة  الطرش

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبيإقليم: سطاتمركزية ريمة

الحسني
506/09/01 24 06/09/17الفقير    جلل 24704B الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الزوهرة الحداويإقليم: سطاتمركزية ريمة

الحسني
704/09/02 24 06/09/17أعبوش  فاطمة 25765E الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

203/09/13إقليم: الخميساتايت فزازإقليم: سطاتمركزية العربي باطما 24 06/09/17بيلل  الكرومي 11313

W

مزدوجالصفاصيف

المدرسة البتدائية عبد إقليم: سطاتمركزية سوق الثنين الجديد

الواحد العلوي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
106/09/17 24 04/09/18أسماء حمينة 26465R)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

806/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد عمروإقليم: سطاتمركزية اولد سليمان امزاب 24 06/09/17أسماء لمزوق 14134Mمزدوجعين الضربان-لحلف

306/09/17إقليم: سطاتمركزية الكيايلةإقليم: سطاتمركزية اولد عمرو 24 04/09/18المهدي لعنان 14102Cمزدوجسيدي الذهبي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الوحدةإقليم: سطاتمركزية البيوض

البرنوصي
506/09/17 24 06/09/17إلهام شلحاوي 22958D)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن هشامإقليم: سطاتمركزية اولد بوزيد

البرنوصي
106/09/17 24 06/09/17عادل إلهام 26796A)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الخليلإقليم: سطاتمركزية بئر بوكصيعة

مولي رشيد
106/09/17 24 04/09/18بشرى الملياني 26380Y)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

505



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

706/09/17إقليم: سطاتمركزية امريزيكإقليم: سطاتمركزية اولد موسى 24 06/09/17بوعبيد كريت 14156Lمزدوجامريزيك

406/09/17إقليم: سطات   مركزية خميس كدانةإقليم: سطاتمركزية لكنازرة 24 04/09/18تورية اكزول 14589Gمزدوجكدانة

المدرسة البتدائية عبد إقليم: سطاتمركزية اولد سي مسعود

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
906/09/17 24 06/09/17حسناء العكري 01627T)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

306/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد عمروإقليم: سطاتمركزية اولد سليمان امزاب 24 06/09/17حسناء عسول 14134Mمزدوجعين الضربان-لحلف

306/09/17إقليم: سطاتمركزية واد النعناعإقليم: سطاتمركزية لكنازرة 24 04/09/18حميد الكدالي 14213Yمزدوجواد النعناع

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية أم سلمةإقليم: سطاتمركزية اولد الشاوي

البرنوصي
106/09/17 24 06/09/17خديجة البختي 24941J)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: سطاتمركزية اولد فارس

الجديدة

206/09/17إقليم: برشيد 24 06/09/17خديجة مروان 25685T)مزدوجالدروة )البلدية

906/09/17إقليم: سطاتمركزية المسيعداتإقليم: سطاتمركزية لكنازرة 24 04/09/18خليد مواقي 14209Uمزدوجاولد شبانة

506/09/17إقليم: سطاتمركزية العربي باطماإقليم: سطاتمركزية لكنازرة 24 04/09/18رشيذ الفتحي 14549Nمزدوجمشرع بن عبو

506/09/17إقليم: سطاتمركزية الكوشةإقليم: سطاتالزواتنة 24 04/09/18سارة بنكروم 14505Rمزدوجبني ياكرين

1206/09/17إقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراءإقليم: سطاتمركزية الزواير 24 04/09/18الهودار سارة 18191X)مزدوجدار بوعزة )البلدية

906/09/17إقليم: سطاتمركزية سوق الثنين الجديدإقليم: سطاتمركزية الجدودة 24 06/09/17سعيدة بوعزاوي 14062Jمزدوجبني خلوك

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية أم سلمةإقليم: سطاتمركزية الخضراء

البرنوصي
106/09/17 24 06/09/17سكينة بيهقي 24941J)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

1006/09/17إقليم: سطاتمركزية بني يكرينإقليم: سطاتمركزية السكامنة 24 06/09/17سمير السبتي 14501Lمزدوجبني ياكرين

مدرسة المنصور الذهبي إقليم: سطاتمركزية النخيلة واد النعناع

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
806/09/17 24 04/09/18سناء مبسط 01512T)مزدوجالفداء )المقاطعة

106/09/17إقليم: النواصرم. الحاج الطيبيإقليم: سطاتمركزية اجبالة 24 04/09/18عادل بلزيز 18195B)مزدوجالنواصر )البلدية

706/09/17إقليم: سطاتمركزية سيدي الدهبيإقليم: سطاتمركزية اولد سليمان امزاب 24 06/09/17عائشة شبلي 14101Bمزدوجسيدي الذهبي

206/09/17إقليم: سطات   مركزية خميس كدانةإقليم: سطاتمركزية اولد الشاوي 24 06/09/17عبد العزيز خائف 14589Gمزدوجكدانة
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106/09/17إقليم: سطاتمدرسة أبو بكر الصديقإقليم: سطاتمركزية اولد بوزيد 24 06/09/17نوكير عبد الفتاح المصطفى 14052Y)مزدوجاولد امراح )البلدية

606/09/17إقليم: سطاتمركزية بني يكرينإقليم: سطاتمركزية اولد نجيمة 24 06/09/17عبدالكريم أبوقرعة 14501Lمزدوجبني ياكرين

مدرسة معاوية بن أبي إقليم: سطاتمركزية اولد الشاوي

سفيان البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
106/09/17 24 06/09/17عبلة صبور 01511S)مزدوجالفداء )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية ابن إقليم: سطات مركزية مزورة

طفيل المركزية

506/09/17إقليم: بنسليمان 24 04/09/18فاطمة رفيقي 07820Zمزدوجسيدي بطاش

المدرسة البتدائية موسى بن إقليم: سطاتمركزية اولد سليمان

نصير

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
106/09/17 24 05/09/18الزهاري فاطمة الزهراء 01622M)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

406/09/17إقليم: مديونةعين الحلوفإقليم: سطاتمركزية لحباشة بني خلوك 24 06/09/17بلملياني فاطمة الزهراء 01842Bمزدوجالمجاطية أولد الطالب

306/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد سليمانإقليم: سطاتمركزية اولد عزي 24 04/09/18فؤاد السربوتي 14558Yمزدوجسيدي م بن رحال

206/09/17إقليم: الجديدةم/م اثنين هشتوكةإقليم: سطاتمركزية  واد برس 24 04/09/18كريمة البيعاوي 08154Mمزدوجشتوكة

906/09/17إقليم: سطاتمدرسة أبو بكر الصديقإقليم: سطاتمركزية اولد بوزيد 24 06/09/17كوثر وضيح 14052Y)مزدوجاولد امراح )البلدية

506/09/17إقليم: سطاتمركزية لحلفإقليم: سطاتمركزية اولد الزيرك 24 06/09/17م البوراوي 14131Jمزدوجعين الضربان-لحلف

106/09/17إقليم: سطاتمركزية الجدودةإقليم: سطاتمركزية دار الشافعي1 24 06/09/17م العالمي 14448Dمزدوجدار الشافعي

106/09/17إقليم: برشيدمركزية اولد القرةإقليم: سطاتمركزية بوعتروس 24 06/09/17م حريز 14263Cمزدوجأولد زيدان

المدرسة البتدائية عبدالجليل إقليم: سطاتمركزية اولد الشاوي

بنحيدة

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
406/09/17 24 06/09/17مريم كرمال 19716E سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الدار عمر بن عبد العزيزإقليم: سطاتاولد بنعريف

البيضاء أنفا
206/09/17 24 06/09/17مريم الغريب 01400

W

مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة(

المدرسة البتدائية رابعة إقليم: سطاتمركزية الزواير

العدوية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
406/09/17 24 06/09/17مريم ابوالوفاء الدريسي 25774P)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

906/09/17إقليم: سطاتمركزية المسيعداتإقليم: سطاتمركزية اولد اشبانة 24 06/09/17نادية شوقي 14209Uمزدوجاولد شبانة

706/09/17إقليم: سطاتمركزية سيدي الدهبيإقليم: سطاتمركزية اولد سليمان امزاب 24 06/09/17هناء جابر 14101Bمزدوجسيدي الذهبي

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: سطاتمركزية بوكركوح

الجديدة

306/09/17إقليم: برشيد 24 04/09/18هند العمراوي 25685T)مزدوجالدروة )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

906/09/17إقليم: سطاتمركزية مشرع بن عبوإقليم: سطاتمركزية العربي باطما 24 04/09/18ياسين خلفي 14545Jمزدوجمشرع بن عبو

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الخليلإقليم: سطاتمركزية اولد فارس

مولي رشيد
119/10/17 24 19/10/17ضحى فولل 26380Y)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية اولد 

فريحة

مدرسة معاوية بن أبي إقليم: سطات

سفيان البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
119/10/17 24 19/10/17كوتر الوافي الدريسي 01511S)مزدوجالفداء )المقاطعة

219/10/17إقليم: بنسليمانم/م عين الشكيكة المركزيةإقليم: سطاتمركزية اولد فارس 24 19/10/17عتيقة المزروعي 07795Xمزدوجزيايدة

119/10/17إقليم: سطاتمركزية اولد سالمإقليم: سطاتمركزية بئر مراح 24 19/10/17طارق المناوي 14426Eمزدوجبني خلوك

916/09/93إقليم: سطاتمركزية  الزوكشإقليم: سطاتمدرسة معاد بن جبل 22 نعماحمد كتاري 06/09/17 14063Kمزدوجامزامزة الجنوبية

603/09/13عمالة: الميةابن زيدونإقليم: سطات   مركزية خميس كدانة 22 02/09/16إلتحاق بالزوجرجاء فرادي 01901R)مزدوجالمية )البلدية

602/09/15إقليم: برشيدمركزية كريكيحإقليم: سطاتمركزية سيدي الدهبي 22 06/09/17إلتحاق بالزوجمينة مقدمي 14247Kمزدوجسيدي المكي

702/09/16إقليم: سطاتمركزية اجبالةإقليم: سطاتمركزية الناصرية 22 01/01/17إلتحاق بالزوجنهال وصفي 14161Sمزدوجامريزيك

313/02/17إقليم: سطاتمركزية الخمالشةإقليم: سطاتمركزية اولد عزي 22 06/09/17إلتحاق بالزوجنجاة البحري 14529Sمزدوجاولد الصغير

313/02/17إقليم: سطاتالعوامرةإقليم: سطاتمركزية الحدادة 22 06/09/17إلتحاق بالزوجبلغريب زينب 14604Yمزدوجاولد سعيد

101/02/08إقليم: سطاتمركزية الزاويةإقليم: سطاتاولد بنعريف 21 02/09/16إلتحاق بالزوجالمقري سميرة 14123A)مزدوجبن أحمد )البلدية

مركزية اولد سعيد  بن علي إقليم: سطاتمركزية اولد فريحة2

سيد لغريب

1002/09/16إقليم: سطات 21 01/01/17إلتحاق بالزوجلبنى حبابة 14559Zمزدوجسيدي م بن رحال

513/02/17إقليم: سطاتمركزية اولد اشبانةإقليم: سطاتمركزية دار الشافعي1 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةأحمد كلفاط 14207Sمزدوجاولد شبانة

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: سطاتمركزية اولد عمرو

الجديدة

413/02/17إقليم: برشيد 21 06/09/17هشام المعروفي 25685T)مزدوجالدروة )البلدية

1013/02/17عمالة: الميةالشريف الدريسيإقليم: سطاتمركزية أولد عدو 21 06/09/17يوسف هريتي 27100Fمزدوجبني يخلف

عمالة مقاطعة الحي مليكة الفاسيإقليم: سطاتمركزية بوكركوح

الحسني
413/02/17 21 06/09/17سعيد شخمون 26820B الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

113/02/17إقليم: مديونةالحلحالإقليم: سطاتمركزية بوعتروس 21 06/09/17عبدالصمد الشرقاوي 01726A)مزدوجالهراويين )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

113/02/17إقليم: برشيدمركزية السوالمإقليم: سطاتمركزية المسيعدات 21 06/09/17سهيل النجماوي 14375Z سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

مزدوج

113/02/17إقليم: برشيدمركزية السوالمإقليم: سطاتمركزية المسيعدات 21 06/09/17مراد حطابو 14375Z سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

مزدوج

113/02/17إقليم: بنسليمانم/م اولد مومن المركزيةإقليم: سطاتمركزية عين الخميس 21 06/09/17المهدي تاقي 07747Vمزدوجموالين الواد

310/02/17إقليم: سطاتمركزية اولد الهواريإقليم: سطاتمركزية اولد عزي 21 06/09/17إلتحاق بالزوجغيات ايمان 14533

W

مزدوجاولد الصغير

1109/02/17عمالة: الميةيوسف بن تاشفينإقليم: سطاتمركزية العين البيضاء 21 06/09/17قسو جواد 27099Eمزدوجبني يخلف

1013/02/17إقليم: سطاتالزواتنةإقليم: سطاتمركزية اولد سي مسعود 21 03/09/17حليمة بن العكروط 21580Fمزدوجبني ياكرين

813/02/17إقليم: سطاتمركزية التوالتإقليم: سطاتمركزية العربي باطما 21 13/02/17إلتحاق بالزوجكوثر الكميري 14568Jمزدوجثوالت

المدرسة البتدائية م ماء إقليم: سطاتمركزية بوكركوح

العينين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
123/02/17 21 06/09/17رشيد جبار 26895H)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: سطاتمركزية سوق الثنين الجديد

الجديدة

113/02/17إقليم: برشيد 21 06/09/17هاجرمزهاري 25685T)مزدوجالدروة )البلدية

مدرسة سيدي حجاج إقليم: سطاتمركزية البيوض

المركزية

630/06/17إقليم: سطات 21 30/06/17خديجة جرموني 14049V)مزدوجاولد امراح )البلدية

المدرسة البتدائية  الشيخ إقليم: سطاتمركزية اولد موسى

م عبده

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
627/02/17 20 27/02/17إلتحاق بالزوجمريم حسنيوي 01699

W

سيدي البرنوصي 

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية حد إقليم: سطاتمدرسة الحسين بن علي

السوالم

516/06/17إقليم: برشيد 18 06/09/17عماري فتيحة 20861Z)مزدوجحد السوالم )البلدية

430/06/17إقليم: النواصرم. ابن طفيلإقليم: سطاتمدرسة أبو بكر الصديق 18 06/09/17إلتحاق بالزوجوجدان  رابح 25229X)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة أنقرة البتدائيةإقليم: سطاتمركزية ايت هاشم

مرس السلطان
404/09/18 17 04/09/18فدوى حمداوي 01523E مرس السلطان

)المقاطعة(

مزدوج

904/09/18إقليم: سطاتمركزية الحدادةإقليم: سطاتمركزية  واد برس 17 04/09/18وفاء بقداوي 14577Uمزدوجامزورة

604/09/18إقليم: الجديدةم/م المحارزةإقليم: سطاتلقراقرة الركبةمركزية 17 04/09/18بنسنس فوزية 08526Sمزدوجشعيبات

204/09/18إقليم: سطاتمركزية  واد برسإقليم: سطاتمركزيةشرقاوة 17 04/09/18عبد العزيز ناصور 14599Tمزدوجكدانة

504/09/18إقليم: سطاتمركزية لكنازرةإقليم: سطاتمركزية الجدودة 17 04/09/18منى السعدي 14525Mمزدوجريمة
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الجهة الصلية : 
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة
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المديرية القليمية رمزها
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المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية ابن إقليم: سطاتمركزية سيدي بلقاسم

باديس

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
205/09/18 17 05/09/18بلمعلم فاطمة الزهراء 01619J)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

804/09/18إقليم: سطاتمركزية لكنازرةإقليم: سطاتمركزية اولد حمو 17 04/09/18رشيد نصيري 14525Mمزدوجريمة

مركزية الشليحات دار 

الشافعي2

704/09/18إقليم: سطاتمركزية دار الشافعي1إقليم: سطات 17 04/09/18وفاء لحكيم 14447Cمزدوجدار الشافعي

104/09/18إقليم: سطاتمركزية مكارطوإقليم: سطاتمركزية السكامنة 17 04/09/18حميد   مويج 14093Tمزدوجامكارطو

504/09/18إقليم: مديونةالفاسين الغربيةإقليم: سطاتمركزية عين الخميس 17 04/09/18سكينة صدوق 01729Dمزدوجسيدي حجاج واد حصار

504/09/18إقليم: سطاتمركزية الحلةإقليم: سطاتمركزية اولد بلقاسم 17 04/09/18وهيبة   عماد 14379Dمزدوجأولد فارس الحلة

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية أمغالةإقليم: سطاتمركزية عين الخميس

مولي رشيد
204/09/18 17 04/09/18وفاء الشيخ 01780J سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

305/09/18إقليم: النواصرم. رحمة أم الشهداءإقليم: سطاتمركزية سيدي بلقاسم 17 05/09/18سكينة الفتحاوي 26107B)مزدوجدار بوعزة )البلدية

104/09/18إقليم: سطاتمركزية لحباشة بني خلوكإقليم: سطاتمركزية اولد حمو 17 04/09/18نزهة الوي 14422Aمزدوجبني خلوك

مركزية الشليحات دار 

الشافعي2

704/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد نجيمةإقليم: سطات 17 04/09/18حنان بازي 14434Nمزدوجسيدي بومهدي

104/09/18إقليم: سطاتمركزية سيدي م الفكاكإقليم: سطاتمركزية الناصرية 17 04/09/18سعيد الرحالي 14106Gمزدوجسيدي الذهبي

504/09/18إقليم: سطاتمركزية لكنازرةإقليم: سطاتمركزية الخضراء 17 04/09/18سعيد واعظ 14525Mمزدوجريمة

104/09/18إقليم: سطاتمركزية الحلةإقليم: سطاتمركزية اولد بلقاسم 17 04/09/18منعم  هلل 14379Dمزدوجأولد فارس الحلة

304/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد عزيإقليم: سطاتمركزية اولد فريحة1 17 04/09/18الرباحي سناء 14564Eمزدوجثوالت

404/09/18إقليم: سطاتمركزية ريمةإقليم: سطاتمركزية العطوشة 17 04/09/18بشرة المرواني 14520Gمزدوجريمة

704/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد عزيإقليم: سطاتمركزية اولد سي مسعود 17 04/09/18غزلن العكري 14564Eمزدوجثوالت

المدرسة البتدائية القاضي إقليم: سطاتمركزية الحرشة

عياض

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
104/09/18 17 04/09/18رشيد الشلحاوي 01624P)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

204/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد سعيدانإقليم: سطاتمركزية اولد فريحة1 17 04/09/18خليفة بلغني 14468Aمزدوجأولد فريحة
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الطلب
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التوظيف
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

204/09/18إقليم: النواصرم. اولد الشيخإقليم: سطاتمركزية الحرشة 17 04/09/18حمزة اعنيبة 18180K)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعات الدار م إقبالإقليم: سطاتمركزية اولد ناصر

البيضاء أنفا
106/09/17 16 06/09/17إلتحاق بالزوجإيمان بحار 01415M)مزدوجأنفا )المقاطعة

506/09/17عمالة: الميةابن زيدونإقليم: سطاتمركزية اولد اشبانة 16 04/09/18إلتحاق بالزوجحسناء الكبيري 01901R)مزدوجالمية )البلدية

1006/09/17إقليم: سطاتمركزية المسيعداتإقليم: سطاتمركزية النخيلة واد النعناع 16 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد اللطيف مبروك 14209Uمزدوجاولد شبانة

806/09/17إقليم: سطاتمدرسة الحسين بن عليإقليم: سطاتمركزية البيوض 16 06/09/17إلتحاق بالزوجكوثر الكلخي 14050

W

مزدوجاولد امراح )البلدية(

المدرسة الجماعاتية اولد 

فريحة

المدرسة البتدائية عبد إقليم: سطات

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
304/09/18 16 04/09/18فاطمة ودي 01793Y)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

706/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد سي عبد اإقليم: سطاتمركزية اولد نجيمة 15 06/09/17إلتحاق بالزوجأحلم قلشي 14235Xمزدوجرأس العين الشاوية

406/09/17إقليم: سطاتمركزية سيدي الدهبيإقليم: سطاتمركرية الشميطيين 15 04/09/18إلتحاق بالزوجلوريشي إلهام 14101Bمزدوجسيدي الذهبي

906/09/17إقليم: سطاتمركزية لكنازرةإقليم: سطاتمركزية الجدودة 15 06/09/17إلتحاق بالزوجايمان الخطابي 14525Mمزدوجريمة

406/09/17إقليم: برشيدمركزية كريكيحإقليم: سطاتمركزية اولد سليمان امزاب 15 06/09/17إلتحاق بالزوجفتيحة المنياني 14247Kمزدوجسيدي المكي

806/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد اشبانةإقليم: سطاتمركزية الكرايم 15 04/09/18إلتحاق بالزوجهاشمي كوثر 14207Sمزدوجاولد شبانة

المدرسة البتدائية سكينة إقليم: سطاتمركزية اولد سليمان امزاب

بنت الحسين

319/10/17إقليم: برشيد 15 19/10/17إلتحاق بالزوجسعاد البدوي 14039J)مزدوجالكارة )البلدية

906/09/17إقليم: سطاتالزواتنةإقليم: سطاتمركزية لحباشة بني خلوك 14 04/09/18أمة ا   بلدي 21580Fمزدوجبني ياكرين

806/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد عزيإقليم: سطاتمركزية اولد سليمان 14 04/09/18أحمد جليل 14564Eمزدوجثوالت

1006/09/17إقليم: بنسليمانم/م القائد المكي المركزيةإقليم: سطاتمركزية الكرايم 14 04/09/18إلتحاق بالزوجحيتو أسماء 07756Eمزدوجاحلف

906/09/17إقليم: سطاتمركزية مشرع بن عبوإقليم: سطاتمركزية اولد موسى 14 04/09/18أسماء صايلة 14545Jمزدوجمشرع بن عبو

1006/09/17إقليم: سطاتمركزية لحباشة بني خلوكإقليم: سطاتمركزية ريمة 14 27/10/18الصالحي اسماعيل 14422Aمزدوجبني خلوك

106/09/17إقليم: النواصرم. الرحمةإقليم: سطاتمركزية ايت هاشم 14 04/09/18اسماعيل جعفوف 20901T)مزدوجدار بوعزة )البلدية
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406/09/17إقليم: سطاتمركزية ايت هاشمإقليم: سطاتمركزية النوانة 14 04/09/18  خديجة أعكوبي 14405Gمزدوجاولد عامر

206/09/17إقليم: سطاتمركزية لحلفإقليم: سطاتمركزية اولد الزيرك 14 06/09/17الجيللي مكاوي 14131Jمزدوجعين الضربان-لحلف

806/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد عمروإقليم: سطاتمركزية اولد الزيرك 14 06/09/17الحسن الرميش 14134Mمزدوجعين الضربان-لحلف

106/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد موسىإقليم: سطاتمركزية سيدي بلقاسم 14 06/09/17المختار لمعمري 14204Nمزدوجاولد فارس

506/09/17إقليم: سطاتمركزية دار الشافعي1إقليم: سطاتمركزية اولد سي مسعود 14 06/09/17امال شريف 14447Cمزدوجدار الشافعي

1006/09/17إقليم: سطاتمركزية دار الشافعي1إقليم: سطاتمركزية اولد سي مسعود 14 06/09/17أمال بديع 14447Cمزدوجدار الشافعي

606/09/17إقليم: سطاتمركزية سيدي م الفكاكإقليم: سطاتمركزية بوكركور 14 06/09/17أمال بورزمات 14106Gمزدوجسيدي الذهبي

406/09/17إقليم: سطاتاولد بنعريفإقليم: سطاتمركزية بوعتروس 14 04/09/18أميرة  ساسي 14094Uمزدوجامكارطو

عمالة مقاطعات عين شوقي الجيلليإقليم: سطاتمركزية المسيعدات

السبع الحي الم
206/09/17 14 04/09/18إلتحاق بالزوجإيمان عدناني 01582U)مزدوجالحي المي )المقاطعة

806/09/17إقليم: سطاتمركزية سيدي م الفكاكإقليم: سطاتمركزية بوعتروس 14 04/09/18إيمان الزيدي 14106Gمزدوجسيدي الذهبي

806/09/17إقليم: سطاتمركزية مشرع بن عبوإقليم: سطاتالزواتنة 14 04/09/18إيمان حمدان 14545Jمزدوجمشرع بن عبو

806/09/17إقليم: سطاتمركزية بوكركوحإقليم: سطاتمركزية النخيلة واد النعناع 14 04/09/18أيوب الزواني 14137Rمزدوجبوكركوح

705/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد عزيإقليم: سطاتمركزية اولد موسى 14 16/09/18أيوب محفوظي 14564Eمزدوجثوالت

606/09/17إقليم: سطاتمركزية النخيلة واد النعناعإقليم: سطاتمركزية سيدي بلقاسم 14 06/09/17أيوب الخرشفي 14217Cمزدوجواد النعناع

106/09/17إقليم: النواصرم. اولد القاضيإقليم: سطاتمركزية بوعتروس 14 04/09/18بشرى مصباح 18182M)مزدوجبوسكورة )البلدية

106/09/17إقليم: سطاتمركزية الحدادةإقليم: سطاتمركزية الجدودة 14 04/09/18بهيجة بنكيان 14577Uمزدوجامزورة

306/09/17إقليم: سطاتمركزية عين الخميسإقليم: سطاتمركزية لخلط 14 06/09/17جليلة العصامي 14154Jمزدوجسيدي عبد الكريم

506/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد اشبانةإقليم: سطاتمركزية اولد فريحة1 14 06/09/17إلتحاق بالزوججميلة غزال 14207Sمزدوجاولد شبانة

512



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

506/09/17إقليم: سطاتمركزية الحلةإقليم: سطاتمدرسة ثلث لولد 14 05/09/18حسناء رادف 14379Dمزدوجأولد فارس الحلة

 المدرسة البتدائية جوهرة إقليم: سطاتمركزية البيوض

الدروة

206/09/17إقليم: برشيد 14 06/09/17إلتحاق بالزوجحسناء بداوي 26767U)مزدوجالدروة )البلدية

406/09/17إقليم: سطاتمركزية بوعتروسإقليم: سطاتمركزية مكارطو 14 06/09/17حسناء فاضيلي 14142

W

مزدوجبوكركوح

606/09/17إقليم: سطاتمركزية السكامنةإقليم: سطاتمركزية الخضراء 14 04/09/18حفيظ العلوي 14187Vمزدوجالسكامنة

106/09/17إقليم: برشيدمركزية اولد مسعودإقليم: سطاتمركزية اولد موسى 14 06/09/17حميد صحيفي 14372

W

مزدوجالسوالم-الطريفية

406/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد موسىإقليم: سطاتمركزية لقراقرة بوشاكر 14 04/09/18حميد الحجري 14550Pمزدوجمشرع بن عبو

مركزية الشليحات دار 

الشافعي2

106/09/17إقليم: سطاتمركزية العربي باطماإقليم: سطات 14 06/09/17حميدة بهلوي 14549Nمزدوجمشرع بن عبو

506/09/17إقليم: سطاتمركزية ريمةإقليم: سطاتمركزية اولد سالم 14 04/09/18خالد كموني 14520Gمزدوجريمة

106/09/17إقليم: سطاتمركزية مشرع بن عبوإقليم: سطاتمركزية لقراقرة بوشاكر 14 04/09/18خالد البازي 14545Jمزدوجمشرع بن عبو

206/09/17إقليم: سطاتمركزية العربي باطماإقليم: سطاتمركزية المغارات 14 06/09/17خديجة الوادي 14549Nمزدوجمشرع بن عبو

206/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد عزيإقليم: سطاتمركزية اولد سعيدان 14 06/09/17إلتحاق بالزوجخديجة   الحداوي 14564Eمزدوجثوالت

806/09/17إقليم: سطاتمركزية البيوضإقليم: سطاتمركزية اولد فارس 14 06/09/17خديجة خدادي 14180Mمزدوجسيدي حجاج

906/09/17إقليم: سطاتمركزية دار الشافعي1إقليم: سطاتمركزية الجدودة 14 04/09/18خديجة هجامي 14447Cمزدوجدار الشافعي

206/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد سليمان امزابإقليم: سطاتمركزية أولد عدو 14 06/09/17خديجة النابلي 14145Zمزدوجبوكركوح

المدرسة الجماعاتية اولد 

فريحة

206/09/17إقليم: سطاتمركزية دار الشافعي1إقليم: سطات 14 04/09/18خديجة التباعي 14447Cمزدوجدار الشافعي

206/09/17إقليم: الجديدةم/م بولعوانإقليم: سطاتمركزية لخلط 14 06/09/17خديجة سحبان 08562Fمزدوجبولعوان

المدرسة البتدائية المام إقليم: سطاتمركزية اولد فارس

الشافعي

206/09/17إقليم: برشيد 14 06/09/17إلتحاق بالزوجخديجة الغيوري 21591T)مزدوجالدروة )البلدية

406/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد موسىإقليم: سطاتمركزية المغارات 14 06/09/17خديجة فحلي 14550Pمزدوجمشرع بن عبو

513



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية عبد إقليم: سطاتمركزية اولد حمو

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
106/09/17 14 06/09/17خديجة عبيد 01793Y)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

106/09/17إقليم: سطاتمركزية لكنازرةإقليم: سطاتمركزية الجدودة 14 06/09/17خديجة السبطاوي 14525Mمزدوجريمة

106/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد عمروإقليم: سطاتمركزية اولد الزيرك 14 06/09/17خليد نويتي 14134Mمزدوجعين الضربان-لحلف

1006/09/17إقليم: سطاتمركزية الجدودةإقليم: سطاتالزواتنة 14 04/09/18رباب زكري 14448Dمزدوجدار الشافعي

506/09/17إقليم: سطاتمركزية ايت هاشمإقليم: سطاتمركزية النوانة 14 06/09/17ميمون رجاء 14405Gمزدوجاولد عامر

506/09/17إقليم: سطاتالزواتنةإقليم: سطاتمركزية اولد سي مسعود 14 06/09/17إلتحاق بالزوجزكية المنعيشي 21580Fمزدوجبني ياكرين

906/09/17إقليم: سطاتمركزية بوكركوحإقليم: سطاتمركزية اولد الزيرك 14 06/09/17زهير السبطي 14137Rمزدوجبوكركوح

406/09/17إقليم: سطاتمركزية  واد برسإقليم: سطاتمركزية اولد موسى 14 04/09/18زينب عطيف 14599Tمزدوجكدانة

106/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد بوزيدإقليم: سطاتمركزية الكراطمة 14 04/09/18مجدوبي زينب 14184Sمزدوجسيدي حجاج

906/09/17إقليم: سطاتمركزية البيوضإقليم: سطاتمركزية السوالم اولد امراح 14 06/09/17راجي سعاد 14180Mمزدوجسيدي حجاج

706/09/17إقليم: سطاتمركزية مشرع بن عبوإقليم: سطاتمركزية اولد سي مسعود 14 06/09/17سعاد العموري 14545Jمزدوجمشرع بن عبو

306/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد بوزيدإقليم: سطاتمركزية اولد عمرو 14 04/09/18سعيد طالع 14184Sمزدوجسيدي حجاج

106/09/17إقليم: النواصرم. طارق بن زيادإقليم: سطاتمركزية بوكركور 14 06/09/17سفيان عواد 24170

W

مزدوجبوسكورة )البلدية(

106/09/17إقليم: سطاتمركزية مشرع بن عبوإقليم: سطاتمركزية العربي باطما 14 04/09/18سكينة واهلي 14545Jمزدوجمشرع بن عبو

406/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد بلقاسمإقليم: سطاتمركزية اولد بوعلي 14 06/09/17سميرة بوفارس 14378Cمزدوجأولد فارس الحلة

806/09/17إقليم: سطاتمركزية دار الشافعي1إقليم: سطاتمركزية الجدودة 14 06/09/17سميرة وردي 14447Cمزدوجدار الشافعي

106/09/17إقليم: مديونةعمر ابن عبد العزيزإقليم: سطاتمركزية بوكركوح 14 04/09/18سميرة باسيم 25211C)مزدوجالهراويين )البلدية

406/09/17إقليم: سطاتمركزية سوق الثنين الجديدإقليم: سطاتمركزية اولد سي موسى 14 06/09/17سناء بن جديدة 14062Jمزدوجبني خلوك
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206/09/17إقليم: سطات   مركزية خميس كدانةإقليم: سطاتمركزية البيوض 14 06/09/17إلتحاق بالزوجسهام الهنيني 14589Gمزدوجكدانة

506/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد سليمانإقليم: سطاتمركزية الجدودة 14 04/09/18سهام جابر 14558Yمزدوجسيدي م بن رحال

106/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد بوزيدإقليم: سطاتمركزية الكراطمة 14 04/09/18خضار سهام 14184Sمزدوجسيدي حجاج

106/09/17إقليم: النواصرم. لحفايةإقليم: سطاتمركزية سيدي الدهبي 14 04/09/18سيف الدين بنور 18181L)مزدوجبوسكورة )البلدية

206/09/17إقليم: سطاتمركزية الحرشةإقليم: سطاتمدرسة لميمنات 14 04/09/18 شادية بوصرحان 14418

W

مزدوجلقراقرة

306/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد موسىإقليم: سطاتمركزية الحرشة 14 06/09/17  صلح الدين كمال 14550Pمزدوجمشرع بن عبو

506/09/17إقليم: سطاتمركزية الكرايمإقليم: سطاتلقراقرة الركبةمركزية 14 06/09/17لمودني عادل 14580Xمزدوجامزورة

906/09/17إقليم: سطاتمركزية لحباشة بني خلوكإقليم: سطاتمركزية الجدودة 14 06/09/17عائشة السبطاوي 14422Aمزدوجبني خلوك

706/09/17إقليم: سطاتمركزية ريمةإقليم: سطاتلقراقرة الركبةمركزية 14 06/09/17فهيمي عائشة 14520Gمزدوجريمة

706/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد بوزيدإقليم: سطاتمركزية البيوض 14 05/09/18عبد الحق الخير 14184Sمزدوجسيدي حجاج

306/09/17إقليم: سطاتمركزية بني يخلفإقليم: سطاتمركزية اولد سي مسعود 14 04/09/18عبد الحق كريمي 14574Rمزدوجامزورة

606/09/17إقليم: سطاتمركزية مشرع بن عبوإقليم: سطاتمركزية لحباشة بني خلوك 14 04/09/18عبد الخالق ضريف 14545Jمزدوجمشرع بن عبو

206/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد نجيمةإقليم: سطاتمركزية لحباشة بني خلوك 14 04/09/18عبد المولى لمباردي 14434Nمزدوجسيدي بومهدي

506/09/17إقليم: سطاتمركزية الجدودةإقليم: سطاتلقراقرة الركبةمركزية 14 06/09/17الهدنى عبد الرحيم 14448Dمزدوجدار الشافعي

306/09/17إقليم: سطاتمركزية امريزيكإقليم: سطاتمركزية اولد فريحة2 14 06/09/17عتيقة وهابي 14156Lمزدوجامريزيك

106/09/17إقليم: سطاتمركزية النخيلة واد النعناعإقليم: سطاتمركزية أولد عدو 14 06/09/17عتيقة نادر 14217Cمزدوجواد النعناع

106/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد سليمان امزابإقليم: سطاتمركزية جمعة اولد م 14 04/09/18عثمان ميرس 14145Zمزدوجبوكركوح

406/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد سالمإقليم: سطاتمركزية اولد موسى 14 06/09/17عفيفة رجافال 14426Eمزدوجبني خلوك
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة الجماعاتية اولد 

فريحة

506/09/17إقليم: سطاتالزواتنةإقليم: سطات 14 04/09/18علي نور السلم 21580Fمزدوجبني ياكرين

506/09/17إقليم: سطاتمركزية سيدي عبد الكريمإقليم: سطاتمركزية النخيلة واد النعناع 14 04/09/18علي الكروم 14147Bمزدوجسيدي عبد الكريم

306/09/17إقليم: سطاتمركزية البيوضإقليم: سطاتمركزية سيدي بلقاسم 14 06/09/17عماد حريري 14180Mمزدوجسيدي حجاج

مركزية الشليحات دار 

الشافعي2

1006/09/17إقليم: سطاتمركزية ريمةإقليم: سطات 14 06/09/17فاتحة معيط 14520Gمزدوجريمة

306/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد الشاويإقليم: سطاتمركزية اولد بوزيد 14 04/09/18فاطمة ديواني 14167Yمزدوجامنيع

مدرسة سيدي حجاج 

المركزية

206/09/17عمالة: الميةالبراهمةإقليم: سطات 14 04/09/18إلتحاق بالزوجخالدي فاطمة الزهراء 01719Tمزدوجالشللت

506/09/17إقليم: سطاتمركزية الحدادةإقليم: سطاتمركزية اولد سي مسعود 14 06/09/17فاطمة الزهراء السديق 14577Uمزدوجامزورة

606/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد بوزيدإقليم: سطاتمركزية اولد الشاوي 14 06/09/17فاطمة الزهراء مرشود 14184Sمزدوجسيدي حجاج

المدرسة البتدائية ديار إقليم: سطاتمركزية بوكركوح

المنصور

106/09/17إقليم: برشيد 14 04/09/18إلتحاق بالزوجمترجي فتيحة 26613B)مزدوجحد السوالم )البلدية

906/09/17إقليم: سطاتمركزية النوانةإقليم: سطاتمركزية الخضراء 14 06/09/17فدوة حمراوي 14409Lمزدوجاولد عامر

عمالة مقاطعات الدار سكينة بنت الحسينإقليم: سطاتمركزية جمعة اولد م

البيضاء أنفا
106/09/17 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةفهد فريز 01443T)مزدوجالمعاريف )المقاطعة

806/09/17إقليم: سطاتمركزية النخيلة واد النعناعإقليم: سطاتمركزية اولد فريحة1 14 06/09/17لبنى ناصف 14217Cمزدوجواد النعناع

عمالة مقاطعة عين الحديويينإقليم: سطاتمركزية اولد فريحة2

الشق
106/09/17 14 06/09/17إلتحاق بالزوجلمياء خلوف 23704P)مزدوجعين الشق )المقاطعة

706/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد موسىإقليم: سطاتمركزية المغارات 14 06/09/17مجيد محرر 14550Pمزدوجمشرع بن عبو

106/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد الشاويإقليم: سطاتمركزية اولد بوزيد 14 05/09/18م بلل 14167Yمزدوجامنيع

مركزية اولد سعيد  بن علي إقليم: سطاتمركزية مشرع بن عبو

سيد لغريب

806/09/17إقليم: سطات 14 نعمم زهواني 05/09/18 14559Zمزدوجسيدي م بن رحال

المدرسة البتدائية موسى بن إقليم: سطاتمركزية اولد سي موسى

نصير

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
106/09/17 14 06/09/17م دهيبة 01622M)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

306/09/17إقليم: سطاتمركزية البيوضإقليم: سطاتمركزية سيدي بلقاسم 14 06/09/17م الجوهاري 14180Mمزدوجسيدي حجاج
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

606/09/17إقليم: سطاتمركزية النخيلة واد النعناعإقليم: سطاتمركزية اولد عمرو 14 04/09/18م بردان 14217Cمزدوجواد النعناع

المدرسة البتدائية م ماء إقليم: سطاتمركزية الكيايلة

العينين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
206/09/17 14 04/09/18مراد بلكوش 26895H)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

406/09/17إقليم: سطاتمركزية النخيلة واد النعناعإقليم: سطاتمركزية الخضراء 14 06/09/17مروان غندور 14217Cمزدوجواد النعناع

المدرسة البتدائية أبو إقليم: سطاتمركزية السوالم اولد امراح

القاسم الشابي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
106/09/17 14 06/09/17إلتحاق بالزوجامزيل مرية 01828L)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين النوارإقليم: سطاتمركزية ايت هاشم

السبع الحي الم
506/09/17 14 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم ازلماض 25892T)مزدوجعين السبع )المقاطعة

306/09/17إقليم: سطاتمركزية العربي باطماإقليم: سطاتمركزية لقراقرة بوشاكر 14 06/09/17مريم ميعادي 14549Nمزدوجمشرع بن عبو

706/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد موسىإقليم: سطاتمركزية الخضراء 14 06/09/17مريم بلكوط 14550Pمزدوجمشرع بن عبو

306/09/17إقليم: سطاتمركزية العربي باطماإقليم: سطاتمركزية لقراقرة بوشاكر 14 06/09/17مريم اليتيم 14549Nمزدوجمشرع بن عبو

106/09/17إقليم: سطاتمركزية سوق الثنين الجديدإقليم: سطاتمركزية اولد نجيمة 14 04/09/18مصطفى ديان 14062Jمزدوجبني خلوك

606/09/17إقليم: سطاتالزواتنةإقليم: سطاتمركزية اولد سي مسعود 14 06/09/17مليكة فارضي 21580Fمزدوجبني ياكرين

506/09/17إقليم: سطاتمركزية العربي باطماإقليم: سطاتمركزية اولد سعيدان 14 06/09/17مينة  هادني 14549Nمزدوجمشرع بن عبو

106/09/17إقليم: سطاتمركزية سيدي م الفكاكإقليم: سطاتمركزية بوعتروس 14 04/09/18الشعيبي نادية 14106Gمزدوجسيدي الذهبي

406/09/17إقليم: سطاتمركزية امريزيكإقليم: سطاتمركزية اولد سليمان 14 05/09/18عبد الغاني الدريسي نادية 14156Lمزدوجامريزيك

306/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد سليمانإقليم: سطاتمركزية السوالم اولد امراح 14 06/09/17حتيم نادية 14558Yمزدوجسيدي م بن رحال

306/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد الهواريإقليم: سطاتمركزية العطوشة 14 06/09/17إلتحاق بالزوجنجوى فيرابي 14533

W

مزدوجاولد الصغير

206/09/17إقليم: سطاتمركزية سيدي عبد الكريمإقليم: سطاتمركزية لخلط 14 06/09/17نوال زنيبر 14147Bمزدوجسيدي عبد الكريم

1006/09/17إقليم: سطاتمركزية الجدودةإقليم: سطاتالزواتنة 14 04/09/18نوال خالص 14448Dمزدوجدار الشافعي

مركزية اولد سعيد  بن علي 

سيد لغريب

206/09/17إقليم: سطاتمركزية مشرع بن عبوإقليم: سطات 14 نعمهودى ميساوي 04/09/18 14545Jمزدوجمشرع بن عبو
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

506/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد بوزيدإقليم: سطاتمركزية اولد فارس 14 06/09/17وفاء حداني 14184Sمزدوجسيدي حجاج

306/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد عزيإقليم: سطاتمركزية الحرشة 14 06/09/17 يوسف الهيباني 14564Eمزدوجثوالت

106/09/17إقليم: سطاتمركزية العربي باطماإقليم: سطاتمركزية اولد موسى 14 06/09/17يونس كندود 14549Nمزدوجمشرع بن عبو

706/09/17إقليم: سطاتالزواتنةإقليم: سطاتمركزية التعاونية 14 06/09/17يونس العمراني 21580Fمزدوجبني ياكرين

819/10/17إقليم: النواصرم. إدريس بن زكريإقليم: سطاتمركزية الجدودة 14 19/10/17انوار ممال 25969B)مزدوجدار بوعزة )البلدية

المدرسة البتدائية م إقليم: سطاتمركزية اولد سعيدان

الزرقطوني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
319/10/17 14 19/10/17اسراجن عبد العزيز 24698V)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

123/10/17إقليم: سطاتمركزيةشرقاوةإقليم: سطاتمركزية اولد موسى 14 04/09/18كلثوم ناصر 14598Sمزدوجكدانة

1019/10/17إقليم: سطاتمركزية الحدادةإقليم: سطاتمركزيةشرقاوة 14 04/09/18سعيد ناصور 14577Uمزدوجامزورة

819/10/17إقليم: سطاتمركزية اولد الشاويإقليم: سطاتمركزية أولد عدو 14 19/10/17نادية بوزيدي 14167Yمزدوجامنيع

المدرسة البتدائية عبدالجليل إقليم: سطاتمركزية اولد صالح

بنحيدة

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
119/10/17 14 04/09/18عبدالصمد قربال 19716E سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

1019/10/17إقليم: سطاتمركزية بني يخلفإقليم: سطاتمركزية أولد عدو 14 30/10/17عمر تورابي 14574Rمزدوجامزورة

119/10/17إقليم: سطاتمدرسة الداخلةإقليم: سطاتمركزية ايت هاشم 14 04/09/18إلتحاق بالزوججهاد حقاني 14055B)مزدوجالبروج )البلدية

406/09/17إقليم: الجديدةم/م الرواحلةإقليم: سطاتمدرسة لعزيب 12 04/09/18إلتحاق بالزوجإيمان قانون 08255Xمزدوجسيدي عابد

404/09/18إقليم: سطات مركزية مزورةإقليم: سطاتمركزية  واد برس 11 04/09/18إلتحاق بالزوجحنان منسود 14572Nمزدوجامزورة

604/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد الهواريإقليم: سطاتمركزية العطوشة 11 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة السعودي 14533

W

مزدوجاولد الصغير

704/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد الهواريإقليم: سطاتمركزية اولد سعيدان 11 04/09/18إلتحاق بالزوجزهرة غزالي 14533

W

مزدوجاولد الصغير

206/09/17إقليم: سطاتمركزية البيوضإقليم: سطاتمركزية اولد بوزيد 10 04/09/18عبد الرحيم الهاشمي 14180Mمزدوجسيدي حجاج

104/09/18إقليم: سطاتمركزية العربي باطماإقليم: سطاتمركزية لمدادحة 10 04/09/18إلتحاق بالزوجزكية لعموري 14549Nمزدوجمشرع بن عبو
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604/09/18إقليم: سطاتمركزية ريمةإقليم: سطاتمركزية  واد برس 10 04/09/18إلتحاق بالزوجكريمة الغدوسي 14520Gمزدوجريمة

المدرسة البتدائية النجمة إقليم: سطاتمركزية عين الخميس

البيضاء

904/09/18إقليم: برشيد 10 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم موبارك 25684S)مزدوجالدروة )البلدية

604/09/18إقليم: سطاتمركزية المسيعداتإقليم: سطاتمركزية السوالم اولد امراح 9 04/09/18إلتحاق بالزوجوسام ايمان 14209Uمزدوجاولد شبانة

704/09/18إقليم: سطاتمركزية زيوإقليم: سطاتاولد بنعريف 9 04/09/18إلتحاق بالزوجعزيزة لعناني 14127Eمزدوجعين الضربان-لحلف

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبيإقليم: سطاتمركزية سيدي م الفكاك

الحسني
104/09/18 9 04/09/18إلتحاق بالزوجلفنوش فنيدة 24704B الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

304/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد الرغايإقليم: سطاتمركزية اولد فريحة1 9 04/09/18إلتحاق بالزوجةعبد الفتاح جمال 14536Zمزدوجاولد الصغير

104/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد ناصرإقليم: سطاتمركزية السوالم اولد امراح 9 04/09/18إلتحاق بالزوجخديجة الهوف 14058Eمزدوجسيدي حجاج

104/09/18إقليم: سطاتمركزية المسيعداتإقليم: سطاتمركزية اولد سي موسى 9 04/09/18إلتحاق بالزوجفندي سارة 14209Uمزدوجاولد شبانة

104/09/18إقليم: سطاتمدرسة الحسين بن عليإقليم: سطاتمركزية السوالم اولد امراح 9 04/09/18إلتحاق بالزوجماجدة عتيق 14050

W

مزدوجاولد امراح )البلدية(

عمالة مقاطعة عين ابن خلدونإقليم: سطاتمركزية بني يخلف

الشق
205/09/18 8 05/09/18إلتحاق بالزوجغزلن بركة 18126B)مزدوجعين الشق )المقاطعة

104/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد ناصرإقليم: سطاتمركزية السوالم اولد امراح 8 04/09/18إلتحاق بالزوجزهيرة طاء 14058Eمزدوجسيدي حجاج

804/09/18إقليم: سطات مركزية مزورةإقليم: سطاتمركزية اولد بوعلي 8 04/09/18إلتحاق بالزوجابتسام عاطف 14572Nمزدوجامزورة

104/09/18إقليم: سطاتمركزية ريمةإقليم: سطاتمركزية لمدادحة 8 04/09/18إلتحاق بالزوجخديجة بلحفيان 14520Gمزدوجريمة

304/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد اشبانةإقليم: سطاتمركزية السوالم اولد امراح 8 04/09/18إلتحاق بالزوجكوثر الهبطي 14207Sمزدوجاولد شبانة

104/09/12إقليم: سطاتمركزية الحدادةإقليم: سطاتمركزية دار الشافعي1 7 04/09/18يونس لباردي 14577Uمزدوجامزورة

1002/09/16عمالة: مكناسزوالةإقليم: سطاتمركزيةشرقاوة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجسارة بنطبوش 03906Vمزدوجمهاية

704/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد الشاويإقليم: سطاتمركزية السوالم اولد امراح 7 04/09/18صحر صبيح 14167Yمزدوجامنيع

504/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد الشاويإقليم: سطاتمركزية اولد فارس 7 04/09/18خديجة الهادي 14167Yمزدوجامنيع
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الطلب
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ترتيب

الختيار
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

604/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد الشاويإقليم: سطاتمركزية السوالم اولد امراح 7 04/09/18زينب حنصالي 14167Yمزدوجامنيع

1004/09/18إقليم: سطاتمركزية الحدادةإقليم: سطاتمركزية  واد برس 7 04/09/18اسماء العلمي 14577Uمزدوجامزورة

404/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد الشاويإقليم: سطاتمركزية التعاونية 7 04/09/18حسن العماري 14167Yمزدوجامنيع

404/09/18إقليم: برشيدمركزية بئر خريصإقليم: سطاتمركزية دار الشافعي1 7 04/09/18م مساعد 14286Cمزدوجلغنيميين

404/09/18إقليم: سطاتمركزية العين البيضاءإقليم: سطاتمركزية السوالم اولد امراح 7 04/09/18خديجة هوار 14088Mمزدوجلخزازرة

مركزية الشليحات دار 

الشافعي2

304/09/18إقليم: سطاتمركزية دار الشافعي1إقليم: سطات 7 04/09/18ثوريا قمحي 14447Cمزدوجدار الشافعي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن هانئإقليم: سطاتمركزية السوالم اولد امراح

البرنوصي
104/09/18 7 04/09/18خديجة العبسي 01720U)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

404/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد الشاويإقليم: سطاتمركزية التعاونية 7 04/09/18يوسف العماري 14167Yمزدوجامنيع

904/09/18إقليم: النواصرم. الحاج الطيبيإقليم: سطاتمركزية الحلة 7 04/09/18 م بشار 18195B)مزدوجالنواصر )البلدية

104/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد سليمان امزابإقليم: سطاتمركزية عين الخميس 7 04/09/18إلهام الحبشي 14145Zمزدوجبوكركوح

304/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد سعيدانإقليم: سطاتمركزية المغارات 7 04/09/18فاطمة الزهراء فواز 14468Aمزدوجأولد فريحة

104/09/18إقليم: سطاتمركزية الحرشةإقليم: سطاتمركزية بئر قدور 7 04/09/18ياسين الدروشي 14418

W

مزدوجلقراقرة

504/09/18إقليم: سطاتمركزية النوانةإقليم: سطاتمركزية اولد بلقاسم 7 04/09/18فاطمة الزهراء     حركات 14409Lمزدوجاولد عامر

1004/09/18إقليم: سطاتمركزيةشرقاوةإقليم: سطاتمركزية العطوشة 7 04/09/18سعاد الضاوي 14598Sمزدوجكدانة

104/09/18إقليم: مديونةمولي ادريس الزهرإقليم: سطاتمركزية اولد فارس 7 04/09/18بوطحيش سهام 01834T)مزدوجمديونة )البلدية

مركزية اولد شعيب سيدي إقليم: سطاتمركزية جمعة اولد م

اسماعيل

704/09/18إقليم: سطات 7 04/09/18عبد الرحمان العلجة 14120Xمزدوجاولد ام

605/09/18إقليم: سطاتمركزية  واد برسإقليم: سطاتمركزية سيدي بلقاسم 7 05/09/18سعيد محفوظ 14599Tمزدوجكدانة

104/09/18إقليم: سطاتمركزية لحباشة بني خلوكإقليم: سطاتمركزية اولد سي موسى 7 04/09/18الدخيصي حبيبة 14422Aمزدوجبني خلوك
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

504/09/18إقليم: سطاتمركزية أجبالة أولد مباركإقليم: سطاتمركزية السكامنة 7 04/09/18زهيرة كامل 14162Tمزدوجامريزيك

104/09/18إقليم: سطاتاولد بنعريفإقليم: سطاتمركزية بئر مراح 7 29/09/18زهيرة بنان 14094Uمزدوجامكارطو

المدرسة البتدائية م إقليم: سطاتاولد بنعريف

بلحسن الوزاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
104/09/18 7 04/09/18إلتحاق بالزوجنجوى قصبي 01633Z)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

1004/09/18إقليم: سطاتمركزية دار الشافعي1إقليم: سطاتمركزية اولد فريحة1 7 04/09/18خديجة حسان 14447Cمزدوجدار الشافعي

304/09/18إقليم: سطاتلقراقرة الركبةمركزيةإقليم: سطاتمركزية بئر قدور 7 04/09/18عبد الصمد قرشي 14413Rمزدوجلقراقرة

604/09/18إقليم: سطاتمركزية لقراقرة بوشاكرإقليم: سطاتمركزية بئر قدور 7 04/09/18م الزاهدي 14469Bمزدوجأولد فريحة

604/09/18إقليم: سطاتمركزية العطوشةإقليم: سطاتمركزية لوكارفة 7 04/09/18احمد فهمي 14442Xمزدوجسيدي أحمد الخدير

1004/09/18إقليم: الجديدةم/م بوملحةإقليم: سطاتمركزية اولد حمو 7 04/09/18إلتحاق بالزوجشيماء موهلهل 08524Pمزدوجشعيبات

204/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد بلقاسمإقليم: سطاتمركزية بئر قدور 7 04/09/18يحيى بهجة 14378Cمزدوجأولد فارس الحلة

705/09/18إقليم: سطاتمركزية النوانةإقليم: سطاتمركزية سيدي بلقاسم 7 05/09/18عبد الرزاق خربوش 14409Lمزدوجاولد عامر

904/09/18إقليم: سطاتمركزية العطوشةإقليم: سطاتمركزية لوكارفة 7 04/09/18عبد الواحد مفتوح 14442Xمزدوجسيدي أحمد الخدير

104/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد بلقاسمإقليم: سطاتمركزية اولد بوعلي 7 04/09/18سعاد فخار 14378Cمزدوجأولد فارس الحلة

مركزية اولد شعيب سيدي إقليم: سطاتمركزية الزواير

اسماعيل

704/09/18إقليم: سطات 7 04/09/18سعاد لبطيمي 14120Xمزدوجاولد ام

304/09/18إقليم: سطاتمركزية سيدي بلقاسمإقليم: سطاتمركزية اولد الزيرك 7 04/09/18زينب البوراوي 14189Xمزدوجالسكامنة

904/09/18إقليم: سطاتمركزية العطوشةإقليم: سطاتمركزية لوكارفة 7 04/09/18عبد العالي وفقاوي 14442Xمزدوجسيدي أحمد الخدير

404/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد الشاويإقليم: سطاتمركزية السكامنة 7 04/09/18ياسين  مطيع 14167Yمزدوجامنيع

104/09/18إقليم: سطاتمركزية عين الخميسإقليم: سطاتمركزية جمعة اولد م 7 04/09/18عبد الرحيم ستاتي 14154Jمزدوجسيدي عبد الكريم

904/09/18إقليم: النواصرم.م دار الصحراويإقليم: سطاتمركزية العين البيضاء 7 04/09/18صوفيا بريكسي 18199Fمزدوجأولد صالح
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جماعة التعيين

204/09/18إقليم: سطاتمركزية النوانةإقليم: سطاتمركزية اولد بلقاسم 7 04/09/18احسان  نصري 14409Lمزدوجاولد عامر

104/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد سي موسىإقليم: سطاتمركزية لوكارفة 7 04/09/18احمد البوعيشي 14443Yمزدوجسيدي أحمد الخدير

304/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد بوعليإقليم: سطاتمركزية بوكركور 7 04/09/18م بن علل 14384Jمزدوجأولد بوعلي النواجة

104/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد فريحة1إقليم: سطاتمركزية الحرشة 7 04/09/18فتيحة مرضي 14465Xمزدوجأولد فريحة

604/09/18إقليم: سطاتمركزية بني يخلفإقليم: سطاتمركزية لوكارفة 7 04/09/18زكرياء فائق 14574Rمزدوجامزورة

304/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد الشاويإقليم: سطاتمركزية التعاونية 7 04/09/18الهاشمي عثمان 14167Yمزدوجامنيع

1004/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد بلقاسمإقليم: سطاتمركزية بوكركور 7 04/09/18ياسين أبو الشرف 14378Cمزدوجأولد فارس الحلة

304/09/18إقليم: سطاتمركزية ايت هاشمإقليم: سطاتمركزية بئر قدور 7 04/09/18م رشيد 14405Gمزدوجاولد عامر

804/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد فارسإقليم: سطاتمركزية السكامنة 7 04/09/18م   الدحماني 14196Eمزدوجاولد فارس

704/09/18إقليم: سطاتمركزية امريزيكإقليم: سطاتمركزية سيدي بلقاسم 7 04/09/18رودا المهدي 14156Lمزدوجامريزيك

304/09/18إقليم: سيدي بنورالوفاءإقليم: سطاتمركزية أولد عدو 7 04/09/18مريم زهر 08447Fمزدوجأولد عمران

404/09/18إقليم: سطاتمركزية ايت هاشمإقليم: سطاتمدرسة بني مسكين 7 04/09/18سكينة الغوات 14405Gمزدوجاولد عامر

804/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد فارسإقليم: سطاتمركزية اولد موسى 7 04/09/18وصال فقهي 14196Eمزدوجاولد فارس

704/09/18إقليم: سطاتمركزية الجدودةإقليم: سطاتمركزية اولد سي مسعود 7 04/09/18هاجر زرقوني 14448Dمزدوجدار الشافعي

504/09/18إقليم: سطاتمركزية الناصريةإقليم: سطاتمركزية التعاونية 7 04/09/18الحسين 14401Cمزدوجمسكورة

704/09/18إقليم: سطاتمركزية بوكركوحإقليم: سطاتمركزية اولد موسى 7 04/09/18فاطمة رابح 14137Rمزدوجبوكركوح

704/09/18إقليم: سطاتمركزية  واد برسإقليم: سطاتمركزية الناصرية 7 04/09/18أشرف سكسيوي 14599Tمزدوجكدانة

مركزية اولد شعيب سيدي 

اسماعيل

604/09/18إقليم: سطاتاولد بنعريفإقليم: سطات 7 04/09/18محديد 14094Uمزدوجامكارطو
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ت.التعيين 
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جماعة التعيين

904/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد سعيدانإقليم: سطاتمركزية العين البيضاء 7 04/09/18هدى صابر 14468Aمزدوجأولد فريحة

305/09/18إقليم: سطاتمركزية الكرايمإقليم: سطاتمركزية سيدي بلقاسم 7 05/09/18سفيان بيط 14580Xمزدوجامزورة

304/09/18إقليم: سطاتمركزية البيوضإقليم: سطاتمركزية اولد حمو 7 04/09/18ليلى كوتا 14180Mمزدوجسيدي حجاج

1004/09/18إقليم: سطاتمركزية لحباشة بني خلوكإقليم: سطاتمركزية التعاونية 7 04/09/18حسن فهيم 14422Aمزدوجبني خلوك

504/09/18إقليم: سطات مركزية سيدي م برحالإقليم: سطاتمركزية لمدادحة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجصبرين بنيوسف 14555Vمزدوجسيدي م بن رحال

104/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد نجيمةإقليم: سطاتمركزية الكراطمة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجإيمان بومني 14434Nمزدوجسيدي بومهدي

204/09/18إقليم: سطاتمركزية الحدادةإقليم: سطاتمركزية اولد فريحة2 7 04/09/18رقية توفيق 14577Uمزدوجامزورة

604/09/18إقليم: سطاتمركزية الكرايمإقليم: سطاتمركزية اولد سي موسى 7 04/09/18مسعودي نزهة 14580Xمزدوجامزورة

604/09/18إقليم: سطاتمركزية عين الخميسإقليم: سطاتمركزية الزواير 7 04/09/18سناء شفيق 14154Jمزدوجسيدي عبد الكريم

204/09/18إقليم: سطاتمركزية سوق الثنين الجديدإقليم: سطاتمركزية العطوشة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجهجر سلمة 14062Jمزدوجبني خلوك

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: سطاتمركزية اولد حمو

فريحة

104/09/18إقليم: سطات 7 04/09/18غيتة نسابوري 26059Zمزدوجأولد فريحة

204/09/18إقليم: سطاتمركزية الحرشةإقليم: سطاتمركزية اولد بوعلي 7 04/09/18خديجة فتاح 14418

W

مزدوجلقراقرة

204/09/18إقليم: سطاتمركزية السوالم اولد امراحإقليم: سطاتمركزية بئر مراح 7 04/09/18سمية أبو زهرة 14172Dمزدوجامنيع

804/09/18إقليم: سطاتمركزية الجدودةإقليم: سطاتمركزية اولد سي مسعود 7 04/09/18سكينة بندروش 14448Dمزدوجدار الشافعي

404/09/18إقليم: سطاتمركزية السوالم اولد امراحإقليم: سطاتمركزية اولد موسى 7 04/09/18وفاء عسري 14172Dمزدوجامنيع

204/09/18إقليم: سطاتمركزية  واد برسإقليم: سطاتمركزية الناصرية 7 04/09/18مريم فائد 14599Tمزدوجكدانة

604/09/18إقليم: سطاتمركزية السوالم اولد امراحإقليم: سطاتمركزية التعاونية 7 04/09/18صلح الدين شلهاوي 14172Dمزدوجامنيع

204/09/18إقليم: سيدي بنورالطيورإقليم: سطاتمركزية اولد سي موسى 7 04/09/18إلتحاق بالزوجصبوح غريبة 08624Yمزدوجالغربية
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104/09/18إقليم: سطاتلقراقرة الركبةمركزيةإقليم: سطاتمركزية لوكارفة 7 04/09/18أنس جوهر 14413Rمزدوجلقراقرة

304/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد بلقاسمإقليم: سطاتمركزية الخضراء 7 04/09/18ابتسام عصفوري 14378Cمزدوجأولد فارس الحلة

104/09/18إقليم: سطاتمركزية السوالم اولد امراحإقليم: سطاتمركزية بئر مراح 7 04/09/18فاطمة دحان 14172Dمزدوجامنيع

504/09/18إقليم: سطاتلقراقرة الركبةمركزيةإقليم: سطاتمركزية بوكركور 7 04/09/18ياسين الساعي 14413Rمزدوجلقراقرة

104/09/18إقليم: برشيدمركزية اولد سليمانإقليم: سطاتمركزية لوكارفة 7 04/09/18معاد فقري 14266Fمزدوجزاوية سيدي بنحمدون

104/09/18إقليم: سطاتمركزية السوالم اولد امراحإقليم: سطاتمركزية بئر مراح 7 04/09/18فاتيحة المودن 14172Dمزدوجامنيع

304/09/18إقليم: سطاتمركزية النوانةإقليم: سطاتمركزية اولد بلقاسم 7 04/09/18حقيظة  سراج الدين 14409Lمزدوجاولد عامر

604/09/18إقليم: سطاتمركزية بئر قدورإقليم: سطاتمركزية اولد بوعلي 7 04/09/18سعيدة ناجيمي 14417Vمزدوجلقراقرة

704/09/18إقليم: سطاتمركزية لوكارفةإقليم: سطاتمركزية بوكركور 7 04/09/18ابراهيم خبابي 14438Tمزدوجسيدي أحمد الخدير

404/09/18إقليم: سطاتمركزية مكارطوإقليم: سطاتاولد بنعريف 7 04/09/18هند بوطاهر 14093Tمزدوجامكارطو

104/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد سليمان امزابإقليم: سطاتمركزية بئر مراح 7 04/09/18سومية بوخاري 14145Zمزدوجبوكركوح

804/09/18إقليم: سطاتمركزيةشرقاوةإقليم: سطاتمركزية العطوشة 7 04/09/18فاطمة هدان 14598Sمزدوجكدانة

204/09/18إقليم: برشيدمركزية مداحةإقليم: سطاتمركزية لمدادحة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجسكينة وصفي 14272Mمزدوجزاوية سيدي بنحمدون

204/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد فارسإقليم: سطاتمركزية أولد عدو 7 04/09/18فاطمة الرحاني 14196Eمزدوجاولد فارس

504/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد فارسإقليم: سطاتمركزية أولد عدو 7 04/09/18أميمة حراتي 14196Eمزدوجاولد فارس

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: سطاتمركزية بئر قدور

فريحة

204/09/18إقليم: سطات 7 04/09/18المهدي حسك 26059Zمزدوجأولد فريحة

704/09/18إقليم: سطاتمركزية المغاراتإقليم: سطاتمركزية الناصرية 7 04/09/18وئام بردي 14458Pمزدوجعين بلل

804/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد بلقاسمإقليم: سطاتمركزية بوكركور 7 04/09/18رضوان العابد 14378Cمزدوجأولد فارس الحلة
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704/09/18إقليم: سطاتمركزية الكرايمإقليم: سطاتمركزية السكامنة 7 04/09/18اسية  صفي الدين 14580Xمزدوجامزورة

204/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد فارسإقليم: سطاتمركزية السكامنة 7 04/09/18صارة   جابر 14196Eمزدوجاولد فارس

104/09/18إقليم: سطاتمركزية السكامنةإقليم: سطاتمركزية بئر مراح 7 04/09/18السعدية اجعيدي 14187Vمزدوجالسكامنة

304/09/18إقليم: سطاتمركزية الحدادةإقليم: سطاتمركزية بوكركور 7 04/09/18سعيد الوافي 14577Uمزدوجامزورة

904/09/18إقليم: سطاتمركزية الجدودةإقليم: سطاتمركزية اولد الزيرك 7 04/09/18سعد بوهلل 14448Dمزدوجدار الشافعي

204/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد بلقاسمإقليم: سطاتمركزية الخضراء 7 04/09/18خولة ركراكي 14378Cمزدوجأولد فارس الحلة

1004/09/18إقليم: سطاتمركزية السكامنةإقليم: سطاتمركزية اولد صالح 7 04/09/18خالد مشهود 14187Vمزدوجالسكامنة

804/09/18إقليم: سطاتمركزية سيدي بلقاسمإقليم: سطاتمركزية اولد صالح 7 04/09/18يوسف بوسلهام 14189Xمزدوجالسكامنة

204/09/18إقليم: سطاتمركزية دار الشافعي1إقليم: سطاتمركزية اولد صالح 7 04/09/18عصام ماني 14447Cمزدوجدار الشافعي

404/09/18إقليم: سطاتمركزية لحباشة بني خلوكإقليم: سطاتمركزية اولد الزيرك 7 04/09/18م ارميلي 14422Aمزدوجبني خلوك

704/09/18إقليم: سطاتمركزية المغاراتإقليم: سطاتمركزية الناصرية 7 04/09/18مريم سمحان 14458Pمزدوجعين بلل

304/09/18إقليم: سطاتمركزية لخلطإقليم: سطاتمركزية اولد صالح 7 04/09/18عمار العسيلي 14096

W

مزدوجامكارطو

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: سطاتمركزية بئر مراح

فريحة

904/09/18إقليم: سطات 7 04/09/18هشام شريشي 26059Zمزدوجأولد فريحة

المدرسة الجماعاتية اولد 

فريحة

المدرسة البتدائية مصعب  إقليم: سطات

بن عمير

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
704/09/18 6 04/09/18أحمد بليط 23741E)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

117/09/84إقليم: سيدي بنوربدرإقليم: سيدي بنوربن يفو 237 22/04/10أقدمية 16 سنةخديجة صبور 08623Xمزدوجالغربية

المدرسة البتدائية رابعة إقليم: سيدي بنورالمودنين

العدوية

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
116/09/91 207 22/04/10أقدمية 16 سنةخديجة سهير 01801G)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

117/09/84إقليم: الجديدةمدرسة تكنيإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 203 22/04/10أقدمية 16 سنةعبد العزيز لماع 08099Cمزدوجحوزية

616/09/93إقليم: الجديدةمدرسة لل سلمىإقليم: سيدي بنوربني هلل 191 22/04/10أقدمية 16 سنةمينة الدريسي 26670N)مزدوجالجديدة )البلدية
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المدرسة البتدائية رابعة إقليم: سيدي بنورالمودنين

العدوية

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
116/09/88 189 22/04/10أقدمية 16 سنةعبد الحكيم لبيض 01801G)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

116/09/86إقليم: سيدي بنورابو ذر الغفاريإقليم: سيدي بنورأحد العونات 181 22/04/10أقدمية 16 سنةاحمد المصلوحي 08089S)مزدوجسيدي بنور )البلدية

317/09/90إقليم: سيدي بنورالطبريإقليم: سيدي بنورسيدي بنور 179 22/04/10أقدمية 16 سنةفاطنة    افلحي 08088R)مزدوجسيدي بنور )البلدية

116/09/95إقليم: سيدي بنوربني يخلفإقليم: سيدي بنورلقرادلة 167 22/04/10أقدمية 16 سنةخديجة بالكلسة 08677Fمزدوجسانية بركيك

216/09/92إقليم: الجديدةمدرسة إبراهيم الرودانيإقليم: سيدي بنوربدر 165 22/04/10أقدمية 16 سنةاحمد رشيد 23361S)مزدوجالجديدة )البلدية

416/09/93إقليم: الجديدةمدرسة الوفاقإقليم: سيدي بنوراولد الشاوية 165 22/04/10أقدمية 16 سنةالجيللي جودار 08210Yمزدوجمولي عبد ا

716/09/94إقليم: الجديدةم/م المريشاتإقليم: سيدي بنورالمناقرة 163 22/04/10أقدمية 16 سنةسعيد اهشيش 08214Cمزدوجمولي عبد ا

221/09/83إقليم: الجديدةمدرسة طه حسينإقليم: سيدي بنورالمستقبل 163 16/09/98أقدمية 16 سنةفؤاد العناتري 08220Jمزدوجمولي عبد ا

616/09/88إقليم: الجديدةمدرسة طه حسينإقليم: سيدي بنورلمويسات 163 22/04/10أقدمية 16 سنةفاطنة عدنان 08220Jمزدوجمولي عبد ا

عمالة مقاطعة عين م البقالإقليم: سيدي بنورمدرسة 20 غشت

الشق
317/09/90 159 22/04/10أقدمية 16 سنةيوسف شوقي 18118T)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين ياسمينةإقليم: سيدي بنورالسواني

الشق
316/09/96 159 16/09/99أقدمية 16 سنةالطاهر     جدي 18119U)مزدوجعين الشق )المقاطعة

817/09/90إقليم: الجديدةم/م القريةإقليم: سيدي بنورالمستقبل 157 16/09/99أقدمية 16 سنةخديجة كباز 08207Vمزدوجمولي عبد ا

116/09/96إقليم: الجديدةمدرسة مولي احفيظإقليم: سيدي بنوربني يخلف 153 22/04/10أقدمية 16 سنةم صادق 08108Mمزدوجسيدي اسماعيل

116/09/98إقليم: سيدي بنورابن بطوطةإقليم: سيدي بنوراولد الطالب 153 22/04/10إلتحاق بالزوجمينة سلماوي 08086N)مزدوجسيدي بنور )البلدية

816/09/97إقليم: الجديدةم/م الدحامنةإقليم: سيدي بنورالظهرة 147 22/04/10أقدمية 16 سنةاحمد حقيق 08180Rمزدوجحوزية

216/09/98عمالة: الميةالمجدإقليم: سيدي بنوراولد احمد 147 22/04/10أقدمية 16 سنةمولي رشيد بلقرشي 20013Cمزدوجسيدي موسى المجدوب

116/09/98إقليم: برشيدالمدرسة ال بتدائية القدسإقليم: سيدي بنورالحاج الطاهر 141 22/04/10أقدمية 16 سنةسعيد لكصيير 27005C)مزدوجحد السوالم )البلدية

916/09/98إقليم: برشيدالمدرسة ال بتدائية القدسإقليم: سيدي بنورالعطاطرة 141 04/09/18أقدمية 16 سنةميلودة نجيم 27005C)مزدوجحد السوالم )البلدية

526



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

706/09/01إقليم: آسفيم/م تازرورتإقليم: سيدي بنورلمراس 141 22/04/10أقدمية 16 سنةسومية الصغير 13660Xمزدوجلبخاتي

عمالة مقاطعة عين الحديويينإقليم: سيدي بنورالهدادجة

الشق
316/09/02 141 22/04/10أقدمية 16 سنةمهدي ابري 23704P)مزدوجعين الشق )المقاطعة

316/09/96إقليم: الجديدةم/م سيدي بونعايمإقليم: سيدي بنورالطويلعات 137 06/09/04أقدمية 12 سنةالشوفاني عبد اللطيف 08163Xمزدوجشتوكة

مجموعة مدارس مسعود إقليم: سيدي بنورامطل

المركزية

416/09/97عمالة: مراكش 137 22/04/10إلتحاق بالزوجكريمة سباق 22135Jمزدوجحربيل

116/09/98إقليم: النواصرم. الدهوبةإقليم: سيدي بنوربدر 137 22/04/10أقدمية 16 سنةتوفيق خمسي 23707T)مزدوجدار بوعزة )البلدية

116/09/91إقليم: سيدي بنورالطبريإقليم: سيدي بنورسيدي بنور 136 22/04/10إلتحاق بالزوجةأحمد   انهيرش 08088R)مزدوجسيدي بنور )البلدية

116/09/94عمالة: طنجة - أصيل اجزنايةإقليم: سيدي بنورالرشاد 133 22/04/10أقدمية 16 سنةسعيد موج 15217P)مزدوجكزناية )البلدية

عمالة مقاطعة الحي أحدإقليم: سيدي بنورأولد ربيعة

الحسني
816/09/96 131 22/04/10أقدمية 12 سنةعادل بوزيان ورتيني 18146Y الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة عين ياسمينةإقليم: سيدي بنورالسواني

الشق
319/09/01 131 07/10/05أقدمية 12 سنةوفاء هشماني 18119U)مزدوجعين الشق )المقاطعة

116/09/98عمالة: الميةادريس لحريزيإقليم: سيدي بنوراولد الطالب 123 22/04/10أقدمية 12 سنةصلح الدين لطيف 26616Eمزدوجبني يخلف

عمالة مقاطعة عين التحاد الفريقيإقليم: سيدي بنورالهدادجة

الشق
506/09/01 117 22/04/10أقدمية 12 سنةخديجة السعدي الحسني 26929V)مزدوجعين الشق )المقاطعة

816/09/03إقليم: الجديدةم/م الدحامنةإقليم: سيدي بنوراولد احمد 110 22/04/10إلتحاق بالزوجحليمة الراجي 08180Rمزدوجحوزية

116/09/98عمالة: الميةادريس لحريزيإقليم: سيدي بنوراولد الطالب 109 22/04/10أقدمية 12 سنةحنان امدي 26616Eمزدوجبني يخلف

116/09/93إقليم: سيدي بنورالشريف الدريسيإقليم: سيدي بنورماء العينين 108 16/09/09نادية لبزار 08110Pمزدوجالوليدية

217/09/03إقليم: سيدي بنورالفضيلةإقليم: سيدي بنوراولد بن الشاوي 107 22/04/10أقدمية 12 سنةرأفاة نعيمة 08098B)مزدوجزمامرة )البلدية

106/09/01إقليم: سيدي بنورعقبة بن نافعإقليم: سيدي بنوراولد بن الشاوي 95 22/04/10إلتحاق بالزوجكريمة طلقا 08097A)مزدوجزمامرة )البلدية

المدرسة البتدائية ديار إقليم: سيدي بنورالنواعمة

المنصور

906/09/00إقليم: برشيد 93 22/04/10السعدي م 26613B)مزدوجحد السوالم )البلدية

104/09/02إقليم: الجديدةم/م سيدي بونعايمإقليم: سيدي بنورالزياينة 93 22/04/10حميد   سميح 08163Xمزدوجشتوكة
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105/09/03إقليم: سيدي بنورسيدي بنورإقليم: سيدي بنورتامدة 91 22/04/10أقدمية 12 سنةأسماء     فاضل 08457Sمزدوجبوحمام

116/09/96إقليم: سيدي بنورسيدي بنورإقليم: سيدي بنورسبت المعاريف 89 22/04/10أقدمية 12 سنةامبارك مي 08457Sمزدوجبوحمام

1006/09/00إقليم: آسفيم/م الشعاعلةإقليم: سيدي بنور الحكاكشة 89 02/09/10نصيرة بن مينة 13814Pمزدوجمول البركي

104/09/02إقليم: سيدي بنورسيدي بنورإقليم: سيدي بنورلعميرات 87 04/09/12أقدمية 12 سنةعصام    فائز 08457Sمزدوجبوحمام

430/09/02إقليم: الحوزايت بوالنيتإقليم: سيدي بنوراولد احمد 87 06/09/16هشام تويب 03332

W

مزدوجسيدي عبد ا غيات

116/09/91إقليم: سيدي بنوراولد بن الشاويإقليم: سيدي بنورعقبة بن نافع 86 04/09/18وهبي م 08667Vمزدوجالغنادرة

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة لل حسناء البتدائيةإقليم: سيدي بنورالطيور

مرس السلطان
116/09/99 85 06/09/11إلتحاق بالزوجلمياء لعمر 01509P)مزدوجالفداء )المقاطعة

616/09/99إقليم: الخميساتالتحريرإقليم: سيدي بنورسيدي بنور 85 02/09/09جوناحي سوفيان 11338Yمزدوجحودران

405/09/03إقليم: خنيفرةتاجموتإقليم: سيدي بنورالخوالدة 85 22/04/10الرميشي رشيدة 11757Dمزدوجلهري

907/09/04إقليم: برشيدالمدرسة ال بتدائية القدسإقليم: سيدي بنورلمويسات 85 22/04/10سميرة الرصافي 27005C)مزدوجحد السوالم )البلدية

504/09/02عمالة: الميةام البنينإقليم: سيدي بنورالعويسات 83 22/04/10بوشفرة فاطمة 26368Kمزدوجبني يخلف

905/09/03إقليم: خنيفرةجنان ماسإقليم: سيدي بنورالخوالدة 83 22/04/10أزمو صباح 11780Dمزدوجاكلمام ازكزا

405/09/03إقليم: سيدي بنورالبيرونيإقليم: سيدي بنوراولد سعيد 83 22/04/10إلتحاق بالزوجفروخ حنان 26671P)مزدوجسيدي بنور )البلدية

116/09/98إقليم: سيدي بنوراولد بن الشاويإقليم: سيدي بنورالفضيلة 82 04/09/18عبد ا بلمجدوب 08667Vمزدوجالغنادرة

304/09/02إقليم: الجديدةم/م الولجةإقليم: سيدي بنوراولد جرار 81 22/04/10أمل رشيد 08160Uمزدوجشتوكة

306/09/00إقليم: سيدي بنورالعطاطرةإقليم: سيدي بنورمدرسة 20 غشت 78 07/11/17عبد العزيز أيت حجوب 08452Lمزدوجلعطاطرة

806/09/01إقليم: الخميساتبرجلينإقليم: سيدي بنوراولد الطالب 77 20/09/11بوعفسا امينة 11275Eمزدوجمجمع الطلبة

106/09/01إقليم: مديونةسيدي مسعودإقليم: سيدي بنوراولد الطالب 77 02/09/10م فخاري 01734Jمزدوجسيدي حجاج واد حصار
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807/09/04إقليم: آسفيم/م سيدي التيجيإقليم: سيدي بنوربن يفو 69 02/09/10إلتحاق بالزوجعواطف  كور 13612Vمزدوجسيدي أتيجي

807/09/05إقليم: الجديدةم/م اثنين هشتوكةإقليم: سيدي بنورالمودنين 69 05/09/11فؤاد حكين 08154Mمزدوجشتوكة

107/09/05إقليم: برشيدالمدرسة ال بتدائية القدسإقليم: سيدي بنوربدر 69 05/09/11ياسين كرينة 27005C)مزدوجحد السوالم )البلدية

المدرسة البتدائية علي بن إقليم: سيدي بنورالمستقبل

أبي طالب

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
107/09/05 69 07/09/11مصطفى الكحيل 25998H سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

807/09/05إقليم: الجديدةم/م اثنين هشتوكةإقليم: سيدي بنورالمودنين 69 05/09/11هند وضفي 08154Mمزدوجشتوكة

1005/09/11إقليم: سيدي بنورمركزية العوناتإقليم: سيدي بنوراولد ناصر 69 05/09/11نزهة الدقاوي 08101Eمزدوجالعونات

1006/09/01إقليم: آسفيم/م سيدي كانونإقليم: سيدي بنور الحكاكشة 67 02/09/16نور الدين اجغيدر 13615Yمزدوجسيدي أتيجي

المدرسة البتدائية ديار إقليم: سيدي بنوراولد رحال

المنصور

205/09/03إقليم: برشيد 65 19/09/12خديجة فرصطوي 26613B)مزدوجحد السوالم )البلدية

مجموعة مدارس السبت إقليم: سيدي بنورالسواني

القديم

707/09/04عمالة: سل 65 12/09/12الشادلي نجلء 01226Gمزدوجالسهول

102/09/10إقليم: الجديدةم/م السلمنةإقليم: سيدي بنورالهداية 65 06/10/11إلتحاق بالزوجعزيزة لمدايني 08195Gمزدوجأولد رحمون

1106/09/00إقليم: آسفيم/م الرزوكاتإقليم: سيدي بنوربني عامر 64 04/09/15إلتحاق بالزوجبالكحيح أمال 13602Jمزدوجلمراسلة

104/09/02إقليم: سيدي بنورسيدي علي امإقليم: سيدي بنوربدر 62 05/09/11إلتحاق بالزوجةالحبيب تدغوي 08650Bمزدوجأولد سبيطة

المدرسة البتدائية ديار إقليم: سيدي بنورلعميرات

المنصور

213/09/01إقليم: برشيد 61 04/09/12صحراوي سعيد 26613B)مزدوجحد السوالم )البلدية

607/09/04إقليم: الجديدةم/م الخرارزةإقليم: سيدي بنورالطيور 61 16/09/15إلتحاق بالزوجفرصطوي نعيمة 08538Eمزدوجأولد حمدان

507/09/04إقليم: خريبكةم/م الفقراءإقليم: سيدي بنورسيدي علي ام 61 04/09/12يوسف تافراوت 12129Hمزدوجالفقراء

305/09/08إقليم: مديونةالشهيد عبد ا الحداويإقليم: سيدي بنوراولد الطالب 61 03/09/12إلهام العرج 01731Fمزدوجسيدي حجاج واد حصار

607/09/05إقليم: الجديدةم/م امهيولةإقليم: سيدي بنورالخمالشة 59 09/09/11شكري إيمان 08540Gمزدوجأولد رحمون

516/09/99عمالة: الميةالقاضي عياضإقليم: سيدي بنورالخمالشة 53 03/09/13بنموحى  رضوان 24455Fمزدوجبني يخلف
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506/09/01عمالة: الميةالقاضي عياضإقليم: سيدي بنورالخمالشة 53 03/09/13حنان اخوان 24455Fمزدوجبني يخلف

104/09/02إقليم: سيدي بنورماء العينينإقليم: سيدي بنورالمستقبل 53 03/09/13عبد الصمد لعروي 08109Nمزدوجالوليدية

801/01/10إقليم: سيدي بنورالعطاطرةإقليم: سيدي بنورأحد العونات 53 03/09/13ابراهيم التونسي 08452Lمزدوجلعطاطرة

416/09/80إقليم: الجديدةم/م الطايشةإقليم: سيدي بنورالدهاهجة 51 02/09/12نورة شمشوم 08547Pمزدوجأولد حمدان

723/01/08عمالة: الرباطالملإقليم: سيدي بنورالخوالدة 51 05/09/12إلتحاق بالزوجالمراغي سميرة 01068K يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/10إقليم: سيدي بنوربوحمامإقليم: سيدي بنوراولد الطالب 51 02/09/16بنتاجة الهام 08450Jمزدوجلعطاطرة

105/09/11إقليم: سيدي بنوربدرإقليم: سيدي بنورسيدي علي ام 51 02/09/14سهام الهرش 08623Xمزدوجالغربية

202/09/09إقليم: آسفيم/م سيدي م السباعيإقليم: سيدي بنورالرشاد 49 02/09/14سميرة شهبان 13963Bمزدوجالغيات

105/09/11إقليم: سيدي بنوربوحمامإقليم: سيدي بنوربني يخلف 47 03/09/13إلتحاق بالزوجنسمي الضاوية 08450Jمزدوجلعطاطرة

103/09/13إقليم: سيدي بنورالمناقرةإقليم: سيدي بنورمولي المصطفى الفاتحي 47 02/09/14عزيزة الضميري 08662Pمزدوجالغنادرة

1005/09/07إقليم: آسفيم/م سيدي كانونإقليم: سيدي بنورالهدادجة 46 03/09/15فراح حموني 13615Yمزدوجسيدي أتيجي

902/09/10إقليم: سطاتمركزية اولد عزيإقليم: سيدي بنورالطويلعات 45 02/09/14فاطمة الحيمر 14564Eمزدوجثوالت

605/09/07إقليم: الجديدةم/م أولد احسينإقليم: سيدي بنورالفوارس 44 02/09/13إلتحاق بالزوجأمال راجي 08225Pمزدوجأولد احسين

عمالة: إنزكان ايت م/م الركان مركزية الدياباتإقليم: سيدي بنورالطويلعات

ملول
116/09/97 43 04/09/13إلتحاق بالزوجالصالحي مباركة 05093Kمزدوجاولد دحو

206/09/06إقليم: سيدي بنورلمويساتإقليم: سيدي بنورالجعفرية 43 02/09/14هشام  بناجي 08308Eمزدوجالمشرك

205/09/07إقليم: سيدي بنورلمويساتإقليم: سيدي بنورالجعفرية 43 02/09/14بارز  غنو 08308Eمزدوجالمشرك

م.م سيدي أحمد الرامي- إمي إقليم: سيدي بنوراولد بوعنان

ميكي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
302/09/09 43 03/09/13إلتحاق بالزوجالفيللي أسماء 04853Zمزدوجأورير

101/01/10إقليم: سيدي بنورمدرسة 20 غشتإقليم: سيدي بنورالجعفرية 43 03/09/13امامي فوزية 08475L)مزدوجسيدي بنور )البلدية
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 المدرسة الجماعاتية م بن إقليم: سيدي بنوراولد جرار

شريفة

103/09/13إقليم: سيدي بنور 43 03/09/13الحمراني آمنة 26183Jمزدوجتامدة

816/09/98إقليم: سيدي بنوربوحمامإقليم: سيدي بنورالعويسات 38 02/09/15نورالدين المكدازي 08450Jمزدوجلعطاطرة

716/09/98إقليم: سيدي بنورالعطاطرةإقليم: سيدي بنورالعويسات 38 02/09/15فاطمة الموكي 08452Lمزدوجلعطاطرة

604/09/02إقليم: صفروم/م الكوف-المركزإقليم: سيدي بنوربني عامر 38 02/09/15ايوب القايد 02429Pمزدوجأيت السبع لجرف

607/09/05إقليم: صفروم/م الكوف-المركزإقليم: سيدي بنوربني عامر 38 02/09/15خديجة     شخطون 02429Pمزدوجأيت السبع لجرف

105/09/11إقليم: سيدي بنورمركزية الزمامرةإقليم: سيدي بنورمولي المصطفى الفاتحي 36 02/09/16إلتحاق بالزوجبهيجة المجاهري 08096Z)مزدوجزمامرة )البلدية

1025/11/06عمالة: الميةالشريف الدريسيإقليم: سيدي بنورالجعفرية 35 02/09/14امينة العسالي 27100Fمزدوجبني يخلف

101/01/10إقليم: تازةباب سوق الشجرة المركزإقليم: سيدي بنورشرقاوة 35 02/09/14احمد  بورمضان 16396

W

مزدوجالصميعة

201/01/10إقليم: سيدي بنورمركزية العوناتإقليم: سيدي بنوراولد ناصر 35 02/09/14أمنة شكوكو 08101Eمزدوجالعونات

802/09/14عمالة: مكناساولد يوسفإقليم: سيدي بنورالزياينة 35 02/09/14ريام رجاء 03879Rمزدوجنزالة بني عمار

707/09/04إقليم: سيدي بنورماء العينينإقليم: سيدي بنورالمستقبل 31 02/09/16فيتاوي المهدي 08109Nمزدوجالوليدية

902/09/10إقليم: الجديدةم/م العقادإقليم: سيدي بنورالقصيبة 31 02/09/16حركات  وفاء 08259Bمزدوجأولد عيسى

105/09/11إقليم: سيدي بنورالمناقرةإقليم: سيدي بنورسيدي علي ام 31 02/09/16بوشعيب الزيتوني 08662Pمزدوجالغنادرة

104/09/12إقليم: النواصرم. اولد احمدإقليم: سيدي بنورمطران 31 02/09/16العرفاوي عمر 18187T)مزدوجدار بوعزة )البلدية

904/09/12إقليم: الجديدةم/م بني سبعإقليم: سيدي بنورالفوارس 31 03/10/16ليلى صبحي 08605Cمزدوجسيدي اسماعيل

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الفضلإقليم: سيدي بنورمولي المصطفى الفاتحي

مولي رشيد
301/01/17 31 01/01/17مونى أبو الليث 26379X)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

301/01/17إقليم: سيدي بنوراولد بن الشاويإقليم: سيدي بنورمولي المصطفى الفاتحي 31 01/01/17سهام بشار 08667Vمزدوجالغنادرة

101/01/17إقليم: آسفيم/م الدعيجاتإقليم: سيدي بنورالبار 31 01/01/17أسماء الكاوي 13915Zمزدوجلعمامرة
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مجموعة مدارس السبت إقليم: سيدي بنورديور الشعاب

القديم

801/01/17عمالة: سل 31 01/01/17سناء لعلو 01226Gمزدوجالسهول

402/09/10إقليم: الجديدةمدرسة خميس متوحإقليم: سيدي بنورالجدد 29 02/09/15إلتحاق بالزوجةالسلك عبدالحق 08106Kمزدوجمتوح

104/09/12إقليم: سيدي بنورسيدي بنورإقليم: سيدي بنوراولد سعيد 29 04/09/15إلتحاق بالزوجسكينة البوعلمي 08457Sمزدوجبوحمام

عمالة: الصخيرات  - سيدي م الشريفإقليم: سيدي بنورشرقاوة

تمارة
406/09/00 28 02/09/16بن حيدة جمال 01361Dمزدوجأم عزة

102/09/16إقليم: الجديدةم/م السواهلةإقليم: سيدي بنورالسواني 28 02/09/16الرافعي بشرى 21776Uمزدوجسيدي اسماعيل

المدرسة الجماعاتية 

الجابرية

804/09/12إقليم: الجديدةم/م الشروقةإقليم: سيدي بنور 25 02/09/15إلتحاق بالزوجابتسام ابو الهول 08264Gمزدوجأولد عيسى

302/09/14إقليم: الجديدةم/م اثنين هشتوكةإقليم: سيدي بنورالكدية 24 06/09/17مصطفى العبيدي 08154Mمزدوجشتوكة

504/09/17إقليم: الجديدةم/م صبير الفاطميإقليم: سيدي بنورالطويلعات 24 04/09/18نسرين الدريسي 08157Rمزدوجشتوكة

706/09/17إقليم: الجديدةم/م العقادإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 24 06/09/17ابتسام عبد النعيم 08259Bمزدوجأولد عيسى

206/09/17إقليم: الجديدةم/م بئر الببوشإقليم: سيدي بنوربني هلل 24 06/09/17فتيحة آيت صالح 08503S سي احساين بن عبد

الرحمان

مزدوج

806/09/17إقليم: الجديدةم/م المحارزةإقليم: سيدي بنورشرقاوة 24 06/09/17التايك فاطمة الزهراء 08526Sمزدوجشعيبات

806/09/17إقليم: الجديدةم/م أولد سي حمدونإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 24 25/09/17هدى بندحمان 08529Vمزدوجشعيبات

206/09/17إقليم: الجديدةم/م اثنين هشتوكةإقليم: سيدي بنوربني هلل 24 06/09/17كوثر زروالي 08154Mمزدوجشتوكة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن هانئإقليم: سيدي بنوراولد بوعنان

البرنوصي
406/09/17 24 07/09/17سعاد محاسين 01720U)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

106/09/17إقليم: الجديدةم/م صقرإقليم: سيدي بنور الحكاكشة 24 04/09/18حسناء الرامي 08593Pمزدوجمكرس

المدرسة البتدائية ابن إقليم: سيدي بنورلقرادلة

خلدون

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
106/09/17 24 04/09/18حدو  الدبياني 01702Z سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/17إقليم: برشيدمركزية السوالمإقليم: سيدي بنورشرقاوة 24 06/09/17أكليل عائشة 14375Z سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي مليكة الفاسيإقليم: سيدي بنورالزياينة

الحسني
106/09/17 24 06/09/17ايمان  كرام 26820B الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

106/09/17إقليم: الجديدةم/م لكراربةإقليم: سيدي بنورالهدادجة 24 06/09/17نادية فتيح 08294Pمزدوجأولد غانم

706/09/17إقليم: الجديدةم/م الشروقةإقليم: سيدي بنورالقصيبة 24 06/09/17مريم امباركي 08264Gمزدوجأولد عيسى

106/09/17إقليم: الجديدةم/م السواهلةإقليم: سيدي بنورالسواني 24 07/09/17نجوى رضواني 21776Uمزدوجسيدي اسماعيل

706/09/17إقليم: سيدي بنوربني يخلفإقليم: سيدي بنورمولي المصطفى الفاتحي 24 06/09/17سهام الصلحاوي 08677Fمزدوجسانية بركيك

206/09/17إقليم: سيدي بنورمدرسة 20 غشتإقليم: سيدي بنورالشراريد 24 06/09/17عنان إيمان 08475L)مزدوجسيدي بنور )البلدية

1106/09/17عمالة: الميةالزرقطونيإقليم: سيدي بنوراولد سعيد 24 06/09/17نعيمة باحمي 26620Jمزدوجالشللت

106/09/17إقليم: الجديدةم/م المحارزةإقليم: سيدي بنورابن الهيثم 24 06/09/18 ميلود المؤذين 08526Sمزدوجشعيبات

106/09/17إقليم: مديونةالشهيد أحمد الحنصاليإقليم: سيدي بنورمطران 24 06/09/17سعيد الخلدي 01812U)مزدوجالهراويين )البلدية

306/09/17إقليم: الجديدةم/م آيت حامإقليم: سيدي بنورالعويسات 24 06/09/17هاجر ارشيد 08171Fمزدوجشتوكة

206/09/17إقليم: الجديدةم/م الحويرةإقليم: سيدي بنورالنهضة 24 06/09/17عفاف فرار 08117Xمزدوجلمهارزة الساحل

406/09/17إقليم: الجديدةم/م الكدارةإقليم: سيدي بنوربني هلل 24 06/09/17نعيمة بلهبرة 08610Hمزدوجسيدي اسماعيل

906/09/17إقليم: الجديدةم/م القيايلةإقليم: سيدي بنورالزياينة 24 06/09/17علي لعتابي 08599

W

مزدوجمكرس

306/09/17إقليم: سطاتمركزية ايت هاشمإقليم: سيدي بنوراولد سعيد 24 06/09/17سعاد عشاقي 14405Gمزدوجاولد عامر

106/09/17إقليم: الجديدةم/م الشروقةإقليم: سيدي بنورالقايد موسى 24 06/09/17خديجة كفياني 08264Gمزدوجأولد عيسى

506/09/17إقليم: سيدي بنورمدرسة 20 غشتإقليم: سيدي بنورالقصيبة 24 06/09/17الزوهرة ديبة 08475L)مزدوجسيدي بنور )البلدية

106/09/17إقليم: الجديدةم/م بني سبعإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 24 06/09/17البوري إيمان 08605Cمزدوجسيدي اسماعيل

306/09/17إقليم: سيدي بنوربني يخلفإقليم: سيدي بنورلقرادلة 24 06/09/17حياة ابواليت 08677Fمزدوجسانية بركيك

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية ابن طفيلإقليم: سيدي بنوربير الحرش

مولي رشيد
806/09/17 24 06/09/17مقار عائشة 18579U سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج
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606/09/17إقليم: الجديدةم/م سيدي بوعلمإقليم: سيدي بنورلقرادلة 24 06/09/17حنان افحيلي 08591Mمزدوجمكرس

206/09/17إقليم: مديونةالحلحالإقليم: سيدي بنورالبار 24 06/09/17أغريب حليمة 01726A)مزدوجالهراويين )البلدية

406/09/17إقليم: سيدي بنوراولد عليانإقليم: سيدي بنورلفواطيط 24 06/09/17علل هانت 08632Gمزدوجالغربية

م/م سيدي احمد المجدوب إقليم: سيدي بنورالهداية

المركزية

714/09/17إقليم: بنسليمان 24 15/09/17خديجة الدرقاوي 07752Aمزدوجموالين الواد

118/09/17إقليم: سيدي بنوراولد احمدإقليم: سيدي بنورالوفاء 24 18/09/17شرف الحجامي 08461

W

مزدوجبوحمام

عمالة مقاطعة الحي مليكة الفاسيإقليم: سيدي بنورامطل

الحسني
106/09/17 24 04/09/18حجيبة بن شكري 26820B الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

802/09/14إقليم: سيدي بنوربوحمامإقليم: سيدي بنورالمناقرة 23 02/09/16إلتحاق بالزوجةرضوان سلمة 08450Jمزدوجلعطاطرة

106/09/17عمالة: الميةالصفاإقليم: سيدي بنوراولد احمد 23 04/09/18مريم القدسي 26619Hمزدوجالشللت

106/09/17إقليم: الجديدةم/م صقرإقليم: سيدي بنور الحكاكشة 22 06/09/17حفيظ شبابة 08593Pمزدوجمكرس

106/09/17إقليم: النواصرم. ابن بطوطةإقليم: سيدي بنوربير الحرش 22 06/09/17بوهوت ايمان 26373R)مزدوجدار بوعزة )البلدية

106/09/17إقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيشإقليم: سيدي بنوربن يفو 22 06/09/17عائشة أمرموش 14313Gمزدوجقصبة بن مشيش

105/09/11إقليم: سيدي بنورلمويساتإقليم: سيدي بنورالمودنين 21 02/09/16بدوي زينب 08308Eمزدوجالمشرك

404/09/12إقليم: سيدي بنورالبيرونيإقليم: سيدي بنورمطران 21 02/09/16إلتحاق بالزوجمارية عمراوي 26671P)مزدوجسيدي بنور )البلدية

402/09/14إقليم: الجديدةم/م السلمإقليم: سيدي بنورعمر وموسى 21 03/10/16إلتحاق بالزوجزينب الحنصالي 08148Fمزدوجسيدي علي بن حمدوش

المدرسة البتدائية ديار إقليم: سيدي بنوراولد بن الشاوي

المنصور

302/09/16إقليم: برشيد 21 26/09/16فتيحة  هللي 26613B)مزدوجحد السوالم )البلدية

1001/01/17إقليم: النواصرم. عين الجمعةإقليم: سيدي بنورتامدة 21 01/01/17فاطمة الزهراء بولعلى 18178H)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - السلمإقليم: سيدي بنورالسواني

تمارة
202/09/16 21 02/09/16إلتحاق بالزوجالتجاني  أسماء 23104Mمزدوجمرس الخير

520/02/17عمالة: الميةيوسف بن تاشفينإقليم: سيدي بنوراولد رحال 21 06/09/17صاحب الدين زينب 27099Eمزدوجبني يخلف
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613/02/17إقليم: الجديدةم/م الشروقةإقليم: سيدي بنورالجدد 21 13/02/17غزال أحمد 08264Gمزدوجأولد عيسى

106/09/17إقليم: الجديدةم/م أولد غانمإقليم: سيدي بنوربدر 21 10/10/18م العربي اعنيقيد 08282Bمزدوجأولد غانم

المدرسة البتدائية رابعة إقليم: سيدي بنوراولد رحال

العدوية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
206/09/17 21 05/09/18الدريسي دنيا 25774P)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

506/09/17إقليم: سيدي بنورلمويساتإقليم: سيدي بنورشرقاوة 21 04/09/18ابولرماش زينب 08308Eمزدوجالمشرك

105/09/17إقليم: الجديدةمدرسة التهديبإقليم: سيدي بنورأحد العونات 21 05/09/18فاطمة الزهراء لحلو 08095Y)مزدوجلبير الجديد )البلدية

221/06/17إقليم: سيدي بنورالشريف الدريسيإقليم: سيدي بنورالدهاهجة 20 04/09/17مولود بوجلباني 08110Pمزدوجالوليدية

306/09/17إقليم: سيدي بنوربني يخلفإقليم: سيدي بنورعقبة بن نافع 20 04/09/18بوسلهيم محسن 08677Fمزدوجسانية بركيك

121/12/17إقليم: سيدي بنورالكديةإقليم: سيدي بنورابن بطوطة 20 04/09/18فوزية  شوقي 08303Zمزدوجالمشرك

301/01/17إقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسىإقليم: سيدي بنورسيدي علي ام 19 01/01/17إلتحاق بالزوجلمياء الطالبي 08257Zمزدوجأولد عيسى

106/09/17إقليم: الجديدةمدرسة مولي احفيظإقليم: سيدي بنورلقرادلة 19 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم الشافعي 08108Mمزدوجسيدي اسماعيل

704/09/12إقليم: الجديدةم/م سيدي ام موسىإقليم: سيدي بنورمولي المصطفى الفاتحي 18 15/10/16دنيا الكادي 08165Zمزدوجشتوكة

402/09/14إقليم: فحص - انجرةم/م الحومة البتدائيةإقليم: سيدي بنورمركزية الزمامرة 18 06/09/17فاطمة الزهراء حميتي 05534Pمزدوجالقصر المجاز

 المدرسة الجماعاتية م بن 

شريفة

102/09/16إقليم: سيدي بنورالعطاطرةإقليم: سيدي بنور 18 02/09/16إلتحاق بالزوجصوفيا خربوش 08452Lمزدوجلعطاطرة

424/02/17عمالة: الميةالبراهمةإقليم: سيدي بنورالمشرك 18 06/09/17إلتحاق بالزوجالمجدوب خديجة 01719Tمزدوجالشللت

عمالة مقاطعة الحي رياض اللفةإقليم: سيدي بنورالمشرك

الحسني
522/02/17 18 06/09/17إلتحاق بالزوجسليمة فلحي 23804Y الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

120/02/17إقليم: سيدي بنورالنواعمةإقليم: سيدي بنورلمراس 18 20/02/17إلتحاق بالزوجسهام البيض 08345Vمزدوجبني هلل

406/09/17إقليم: سيدي بنورالطبريإقليم: سيدي بنورالنواعمة 18 06/09/17إلتحاق بالزوجالحسنية مفتاح 08088R)مزدوجسيدي بنور )البلدية

112/09/02إقليم: سيدي بنوراولد عليانإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 17 04/09/18مونة   اغبي 08632Gمزدوجالغربية
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المدرسة البتدائية عقبة بن إقليم: سيدي بنورسيدي علي ام

نافع

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
104/09/18 17 04/09/18نوال الكيحل 01791

W

مزدوجمولي رشيد )المقاطعة(

604/09/18إقليم: سيدي بنوراولد رحالإقليم: سيدي بنورالزياينة 17 04/09/18زهرة  لمتربي 08468Dمزدوجبوحمام

504/09/18إقليم: سيدي بنورمولي المصطفى الفاتحيإقليم: سيدي بنورسيدي علي ام 17 04/09/18نورالهدى حسيني 08666Uمزدوجالغنادرة

1004/09/18إقليم: الجديدةم/م البللتإقليم: سيدي بنوراولد جرار 17 04/09/18الحسنية أمل 08173Hمزدوجشتوكة

104/09/18إقليم: سيدي بنورالرشادإقليم: سيدي بنورزرك 17 04/09/18عيسى أكطيب 08640Rمزدوجأولد سبيطة

104/09/18إقليم: الجديدةم/م سيدي ام موسىإقليم: سيدي بنورالمل 17 04/09/18خدوج شتنوف 08165Zمزدوجشتوكة

104/09/18إقليم: سيدي بنوربير الحرشإقليم: سيدي بنورالقايد التونسي 17 04/09/18عبد الفتاح لطفي 08358Jمزدوجالعونات

104/09/18إقليم: سيدي بنورالبارإقليم: سيدي بنورزرك 17 04/09/18م عيار 08412Tمزدوجلعكاكشة

804/09/18إقليم: النواصرم. الرحمةإقليم: سيدي بنورالقنطرة 17 04/09/18فاطمة الزهراء لمري 20901T)مزدوجدار بوعزة )البلدية

104/09/18إقليم: سيدي بنورلمويساتإقليم: سيدي بنورالمودنين 17 04/09/18م الذهبي 08308Eمزدوجالمشرك

304/09/18إقليم: سيدي بنورالكديةإقليم: سيدي بنوربير الحرش 17 04/09/18بوحياة فتيحة 08303Zمزدوجالمشرك

602/09/16إقليم: الجديدةم/م سيدي ام موسىإقليم: سيدي بنورمدرسة 20 غشت 16 04/09/18اسماء باحجو 08165Zمزدوجشتوكة

313/02/17إقليم: الجديدةم/م المنفلوطيإقليم: سيدي بنوربني يخلف 16 06/09/17إلتحاق بالزوجةمحيب عبد العزيز 08229Uمزدوجأولد احسين

401/01/17إقليم: الجديدةم/م أولد داوودإقليم: سيدي بنوربني هلل 16 06/09/17حمزة  ماويي 08124Eمزدوجلغديرة

406/09/17إقليم: الجديدةم/م امهيولةإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 16 06/09/17إلتحاق بالزوجابتسام الحجراوي 08540Gمزدوجأولد رحمون

206/09/17إقليم: الجديدةم/م العطاعطةإقليم: سيدي بنورالنهضة 16 06/09/17إلتحاق بالزوجبشرى سبحي 08601Yمزدوجسيدي اسماعيل

104/09/18إقليم: سيدي بنوراولد بوعنانإقليم: سيدي بنوربن يفو 16 04/09/18عبدالعالي حسان 08685Pمزدوجسانية بركيك

604/09/18إقليم: النواصرم.م دار بوعزةإقليم: سيدي بنورمركزية العونات 16 05/10/18التوري م 18173C)مزدوجدار بوعزة )البلدية
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الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

604/09/18إقليم: سيدي بنور الحكاكشةإقليم: سيدي بنورالخمالشة 16 04/09/18شيماء كردي 08409Pمزدوجلعكاكشة

702/09/14إقليم: الجديدةم/م امهيولةإقليم: سيدي بنوربني يخلف 15 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء غسولي 08540Gمزدوجأولد رحمون

406/09/17إقليم: الجديدةم/م بوسدرةإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 15 06/09/17إلتحاق بالزوجمومن الدريسي سلمة 08543Kمزدوجأولد رحمون

206/09/17إقليم: الجديدةم/م امهيولةإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 15 06/09/17إلتحاق بالزوجخديجة مديان 08540Gمزدوجأولد رحمون

106/09/17إقليم: النواصرم. الندلسإقليم: سيدي بنورالنهضة 15 06/09/17إلتحاق بالزوجسميحة البعير 26706C)مزدوجبوسكورة )البلدية

المدرسة البتدائية ديار إقليم: سيدي بنورسيدي علي ام

المنصور

106/09/17إقليم: برشيد 15 06/09/17إلتحاق بالزوجحسناء زهير 26613B)مزدوجحد السوالم )البلدية

302/09/09إقليم: سيدي بنورالمشركإقليم: سيدي بنورالطويلعات 14 04/09/18دنيا أمان 08313Kمزدوجأولد سي بوحيى

104/09/12عمالة: الرباطعبد الهادي بوطالبإقليم: سيدي بنوربوحمام 14 06/09/17إلتحاق بالزوجرقية البندودي 01035Z)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي أم الربيعإقليم: سيدي بنوراولد سعيد

الحسني
803/09/13 14 06/09/17إلتحاق بالزوجكريمة بوكرين 18154G الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

203/09/13إقليم: سيدي بنوربدرإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 14 06/09/17طفيف حنان 08623Xمزدوجالغربية

106/09/17إقليم: الجديدةمدرسة الفتحإقليم: سيدي بنورالعبابسة 14 06/09/17محسن السايح 08094X)مزدوجلبير الجديد )البلدية

306/09/17إقليم: سيدي بنورالطويلعاتإقليم: سيدي بنوراولد عمران 14 06/09/17لطيفة عبيدة 08298Uمزدوجالمشرك

206/09/17إقليم: سيدي بنوراولد الطالبإقليم: سيدي بنورلقرادلة 14 06/09/17السعدية  زفوف 08453Mمزدوجلعطاطرة

المدرسة البتدائية حليمة إقليم: سيدي بنورالشراريد

السعدية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
206/09/17 14 06/09/17شيماء عوداني 20469Y)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين ابن ثابتإقليم: سيدي بنورالشراريد

السبع الحي الم
106/09/17 14 06/09/17إلتحاق بالزوجهند السايسي حسني 01594G الصخور السوداء

)المقاطعة(

مزدوج

306/09/17إقليم: الجديدةم/م العزيزاتإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 14 06/09/17إلتحاق بالزوجندوى الطاهري 08290Kمزدوجأولد غانم

المدرسة البتدائية م ماء إقليم: سيدي بنورالقايد موسى

العينين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
606/09/17 14 06/09/17أشرف نابغ 26895H)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

406/09/17إقليم: سيدي بنوراولد رحالإقليم: سيدي بنورسبت المعاريف 14 06/09/17بارز الشرادي 08468Dمزدوجبوحمام

537



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

306/09/17إقليم: سيدي بنورلمويساتإقليم: سيدي بنورامطل 14 04/09/18العريبي م 08308Eمزدوجالمشرك

المدرسة البتدائية علي بن إقليم: سيدي بنوراولد ناصر

أبي طالب

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
506/09/17 14 06/09/17نورالدين الريفي 25998H سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

806/09/17إقليم: سيدي بنورأولد ربيعةإقليم: سيدي بنورالنواعمة 14 04/09/18آسية العلوي 08473Jمزدوجبوحمام

106/09/17إقليم: الجديدةم/م غيلسإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 14 04/09/18كريم جرموني 08270Nمزدوجأولد عيسى

1006/09/17إقليم: الجديدةم/م العقادإقليم: سيدي بنورالعبابسة 14 23/10/18ياسين الخزيري 08259Bمزدوجأولد عيسى

206/09/17إقليم: مديونةاولد الطالبإقليم: سيدي بنورالبار 14 06/09/17الرجراجي زكرياء 01837

W

مزدوجالمجاطية أولد الطالب

106/09/17إقليم: الجديدةم/م بوعللةإقليم: سيدي بنورالجدد 14 06/09/17م خونتي 08556Zمزدوجمتوح

106/09/17إقليم: مديونةالمكي الناصريإقليم: سيدي بنورالبار 14 06/09/17الخلفي خالد 27094Zمزدوجسيدي حجاج واد حصار

106/09/17إقليم: سيدي بنوراولد احمدإقليم: سيدي بنورالمودنين 14 06/09/17سفيان شيبة 08461

W

مزدوجبوحمام

706/09/17إقليم: الجديدةم/م سيدي بوعلمإقليم: سيدي بنوراولد بوعنان 14 06/09/17صفاء فنا ن 08591Mمزدوجمكرس

206/09/17إقليم: الجديدةم/م المخاطرةإقليم: سيدي بنورتامدة 14 06/09/17سعيد جابالخير 08115Vمزدوجلمهارزة الساحل

106/09/17إقليم: النواصرم.م دار الشيخإقليم: سيدي بنورالبار 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةالفاني عبد الفتاح 18193Zمزدوجاولد عزوز

506/09/17إقليم: الجديدةمدرسة مولي احفيظإقليم: سيدي بنورالزياينة 14 06/09/17إلتحاق بالزوجنورة  الصفياني 08108Mمزدوجسيدي اسماعيل

606/09/17إقليم: الجديدةم/م الطالع موسىإقليم: سيدي بنورمطران 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةوليد بلعاتي 08141Yمزدوجسيدي علي بن حمدوش

1006/09/17إقليم: الجديدةم/م الطايشةإقليم: سيدي بنوراولد رحال 14 06/09/17إلتحاق بالزوجسميرة العامل 08547Pمزدوجأولد حمدان

1106/09/17إقليم: الجديدةمدرسة التهديبإقليم: سيدي بنوربوحمام 14 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء البوعيشي 08095Y)مزدوجلبير الجديد )البلدية

306/09/17إقليم: سيدي بنوراولد احمدإقليم: سيدي بنوراولد بوزيد 14 21/09/17حنان الوفدي 08461

W

مزدوجبوحمام

106/09/17إقليم: سيدي بنور الحكاكشةإقليم: سيدي بنورالبار 14 06/09/17جوطي خليد 08409Pمزدوجلعكاكشة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

106/09/17إقليم: سيدي بنورأولد ربيعةإقليم: سيدي بنورمركزية العونات 14 04/09/18عيد الرحمان ميمو 08473Jمزدوجبوحمام

406/09/17إقليم: الجديدةم/م بوسدرةإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 14 06/09/17إلتحاق بالزوجنادية حاجي 08543Kمزدوجأولد رحمون

106/09/17إقليم: الجديدةم/م العزيزاتإقليم: سيدي بنورالفوارس 14 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء معروف 08290Kمزدوجأولد غانم

206/09/17إقليم: سطات   مركزية خميس كدانةإقليم: سيدي بنورالنهضة 14 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء المكاوي 14589Gمزدوجكدانة

123/09/17إقليم: الجديدةم/م السواهلةإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 14 04/09/18عادل حسني 21776Uمزدوجسيدي اسماعيل

306/09/17إقليم: سيدي بنورالطويلعاتإقليم: سيدي بنوراولد عمران 14 06/09/17الهام صابر 08298Uمزدوجالمشرك

806/09/17إقليم: الجديدةم/م آيت حامإقليم: سيدي بنورلقرادلة 14 04/09/18اربيعة عبد الخالق 08171Fمزدوجشتوكة

106/09/17إقليم: النواصرم. عين الجمعةإقليم: سيدي بنورالعبابسة 14 06/09/17ياسين  جرموني 18178H)مزدوجبوسكورة )البلدية

المدرسة الجماعاتية طه عبد 

الرحمان

206/09/17إقليم: الجديدةم/م أولد داوودإقليم: سيدي بنور 14 04/09/18جواد الحداد 08124Eمزدوجلغديرة

106/09/17إقليم: سطات مركزية النخيلة حمريةإقليم: سيدي بنورالخوالدة 14 06/09/17إلتحاق بالزوجبنشيهب ابتهال 14082Fمزدوجانخيلة

306/09/17إقليم: سيدي بنوراولد احمدإقليم: سيدي بنوراولد عمران 14 04/09/18أبو الزهر سلوى 08461

W

مزدوجبوحمام

المدرسة البتدائية م ماء إقليم: سيدي بنورتامدة

العينين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
106/09/17 14 06/09/17أنس غوجة 26895H)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

106/09/17إقليم: الجديدةم/م السلطنةإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 14 06/09/17إلتحاق بالزوجعائشة شموني 08133Pمزدوجلغديرة

206/09/17إقليم: سيدي بنوراولد رحالإقليم: سيدي بنورالمل 14 06/09/17نور الدين بن الحيمر 08468Dمزدوجبوحمام

106/09/17إقليم: سيدي بنورلعميراتإقليم: سيدي بنورالمودنين 14 06/09/17عز الدين الدريسي 08321Uمزدوجأولد سي بوحيى

106/09/17إقليم: الجديدةم/م لكراربةإقليم: سيدي بنورلفواطيط 14 06/09/17منير عاقيل 08294Pمزدوجأولد غانم

106/09/17إقليم: الجديدةم/م أولد داوودإقليم: سيدي بنورالمودنين 14 06/09/17مهدي صوكي 08124Eمزدوجلغديرة

706/09/17إقليم: سيدي بنوراولد احمدإقليم: سيدي بنورلمراس 14 06/09/17الضاوية أمرا 08461

W

مزدوجبوحمام
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المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

506/09/17إقليم: سيدي بنورالكديةإقليم: سيدي بنورلمراس 14 06/09/17أمين المراغي 08303Zمزدوجالمشرك

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهارإقليم: سيدي بنورالهدادجة

البرنوصي
106/09/17 14 06/09/17إلتحاق بالزوجإلهام بشاني 01714M)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

606/09/17إقليم: سيدي بنورالمشركإقليم: سيدي بنورالهداية 14 04/09/18حجاوي وهيبة 08313Kمزدوجأولد سي بوحيى

306/09/17إقليم: سيدي بنوراولد رحالإقليم: سيدي بنورالعويسات 14 04/10/17الحوسين الركان 08468Dمزدوجبوحمام

306/09/17إقليم: سيدي بنوراولد احمدإقليم: سيدي بنوراولد الشاوية 14 06/09/17عفيفة عبودي 08461

W

مزدوجبوحمام

406/09/17إقليم: سيدي بنوراولد الطالبإقليم: سيدي بنورتامدة 14 06/09/17عبد الخالق الغزلني 08453Mمزدوجلعطاطرة

106/09/17إقليم: سيدي بنورالطويلعاتإقليم: سيدي بنوراولد الشاوية 14 06/09/17دونيا بحار 08298Uمزدوجالمشرك

106/09/17إقليم: سيدي بنورالوفاءإقليم: سيدي بنورلفواطيط 14 06/09/17سفيان عكرود 08447Fمزدوجأولد عمران

106/09/17إقليم: سيدي بنورالنهضةإقليم: سيدي بنوراولد ناصر 14 06/09/17هشام العواجي 08691

W

مزدوجسانية بركيك

106/09/17إقليم: سيدي بنورالقنطرةإقليم: سيدي بنوراولد ناصر 14 06/09/17بوشعيب غلب 08329Cمزدوجالعامرية

406/09/17إقليم: سيدي بنورشرقاوةإقليم: سيدي بنورلفواطيط 14 06/09/17سعيد الرطبي 08646Xمزدوجأولد سبيطة

106/09/17إقليم: سيدي بنوراولد بوعنانإقليم: سيدي بنوراولد ناصر 14 04/09/18يونس الرملي 08685Pمزدوجسانية بركيك

118/09/17إقليم: سيدي بنوراولد احمدإقليم: سيدي بنورالوفاء 14 18/09/17م بدراوي 08461

W

مزدوجبوحمام

820/09/17إقليم: سيدي بنورأولد ربيعةإقليم: سيدي بنورالنواعمة 14 04/09/18ثمري زكرياء 08473Jمزدوجبوحمام

312/12/17إقليم: الجديدةم/م الحويرةإقليم: سيدي بنورالخمالشة 14 04/09/18عبد الكريم لبريغلي 08117Xمزدوجلمهارزة الساحل

611/12/17إقليم: برشيدمركزية الدوار الجديدإقليم: سيدي بنوراولد الشاوية 14 11/12/17فاطمة عبيدة 22331Xمزدوجالسوالم-الطريفية

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية  بدرإقليم: سيدي بنورشرقاوة

مولي رشيد
312/12/17 14 12/12/17سعيد حبادي 25321X سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/17إقليم: الجديدةم/م الحويرةإقليم: سيدي بنورالحينة 13 04/09/18نور الحق المكوتي 08117Xمزدوجلمهارزة الساحل
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206/09/17عمالة: الميةالصفاإقليم: سيدي بنورالزياينة 13 06/09/17إلتحاق بالزوجغزلن  حليم 26619Hمزدوجالشللت

104/09/17إقليم: سيدي بنوراولد الطالبإقليم: سيدي بنورالجعفرية 13 06/09/17إلتحاق بالزوجصباح  كورا 08453Mمزدوجلعطاطرة

806/09/17إقليم: برشيدمركزية الدوار الجديدإقليم: سيدي بنورمركزية العونات 13 04/09/18عبد الخالق الغانمي 22331Xمزدوجالسوالم-الطريفية

106/09/17إقليم: سيدي بنورمركزية العوناتإقليم: سيدي بنورالهداية 13 04/09/18جمال الطلعي 08101Eمزدوجالعونات

306/09/17إقليم: الجديدةم/م السعادةإقليم: سيدي بنوراولد احمد 13 04/09/18غزلن ختيمي 08112Sمزدوجلمهارزة الساحل

106/09/17إقليم: الجديدةم/م الولجةإقليم: سيدي بنورالنهضة 13 04/09/18إلتحاق بالزوجةبوربوح عادل 08160Uمزدوجشتوكة

706/09/17إقليم: الجديدةم/م سيدي فارسإقليم: سيدي بنورالطويلعات 13 06/09/18إلتحاق بالزوجغزلن العناية 08151Jمزدوجسيدي علي بن حمدوش

306/09/17إقليم: سيدي بنوربدرإقليم: سيدي بنورالمستقبل 13 04/09/18عبد الرحيم الواعي 08623Xمزدوجالغربية

107/09/17إقليم: سيدي بنوراولد احمدإقليم: سيدي بنورحائط سليمان 12 08/09/17العوني نعوم 08461

W

مزدوجبوحمام

عمالة مقاطعات عين الموحدينإقليم: سيدي بنورالقصيبة

السبع الحي الم
206/09/17 12 06/09/17إلتحاق بالزوجةهشام ابن البوجة 01592E الصخور السوداء

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية العقادإقليم: سيدي بنورعبد الخالق الطريس

مولي رشيد
206/09/17 12 06/09/17عائشة الوافي 01773B سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/17إقليم: سيدي بنوراولد الطالبإقليم: سيدي بنورالجعفرية 12 06/09/17ثورية حسيب 08453Mمزدوجلعطاطرة

106/09/17إقليم: سيدي بنورالمشركإقليم: سيدي بنورلمراس 12 04/09/18محسن الدريسي 08313Kمزدوجأولد سي بوحيى

406/09/17إقليم: سيدي بنوراولد احمدإقليم: سيدي بنورلمراس 12 06/09/17عبد الرحيم العساوي 08461

W

مزدوجبوحمام

106/09/17إقليم: سيدي بنورالطويلعاتإقليم: سيدي بنورالنهضة 11 04/09/18كريمة مغفور 08298Uمزدوجالمشرك

106/09/17إقليم: الجديدةمدرسة خميس متوحإقليم: سيدي بنوربني عامر 11 04/09/18سلطاني م 08106Kمزدوجمتوح

806/09/17إقليم: الجديدةم/م العقادإقليم: سيدي بنورالنهضة 11 04/09/18فاتحة موافق 08259Bمزدوجأولد عيسى

106/09/17إقليم: الجديدةم/م صقرإقليم: سيدي بنورالكدية 11 04/09/18إلتحاق بالزوجةلكبالي عثمان 08593Pمزدوجمكرس
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106/09/17إقليم: سيدي بنورالدهاهجةإقليم: سيدي بنورالبار 11 04/09/18عبد العالي الدغوغي 08619Tمزدوجالوليدية

106/09/17إقليم: سيدي بنورالجددإقليم: سيدي بنوربدر 11 05/09/18محسن خويليد 08333Gمزدوجالعامرية

206/09/17إقليم: مديونةالقاضي عياضإقليم: سيدي بنورمركزية الزمامرة 11 04/09/18إلتحاق بالزوجصباح اسبيطي 26498B)مزدوجتيط مليل )البلدية

220/09/17إقليم: سيدي بنورالخمالشةإقليم: سيدي بنورتامدة 11 11/10/18م الخلفي 08689Uمزدوجسانية بركيك

المدرسة الجماعاتية 

الجابرية

104/09/18إقليم: سيدي بنورالعطاطرةإقليم: سيدي بنور 10 24/09/18إلتحاق بالزوجمونة  الخمالي 08452Lمزدوجلعطاطرة

المدرسة الجماعاتية ابن إقليم: سيدي بنورالمستقبل

طفيل المركزية

103/09/13إقليم: بنسليمان 9 04/09/18إلتحاق بالزوجةعبد السلم لهبوبي 07820Zمزدوجسيدي بطاش

204/09/18إقليم: سيدي بنورالرشادإقليم: سيدي بنورالخمالشة 9 04/09/18إلتحاق بالزوجةعبد المجيد الكصعي 08640Rمزدوجأولد سبيطة

104/09/18إقليم: سيدي بنورالعطاطرةإقليم: سيدي بنورالعويسات 8 04/09/18إلتحاق بالزوجزهرة الناجي 08452Lمزدوجلعطاطرة

104/09/18إقليم: الجديدةم/م بوملحةإقليم: سيدي بنوراولد الشاوية 8 04/09/18إلتحاق بالزوجةعبد الحق مامون 08524Pمزدوجشعيبات

104/09/18إقليم: النواصرم. 11 ينايرإقليم: سيدي بنوربير الحرش 8 04/09/18إلتحاق بالزوجالزيواني ليلى 26108C)مزدوجدار بوعزة )البلدية

104/09/18إقليم: سيدي بنورالكديةإقليم: سيدي بنورالزياينة 8 04/09/18إلتحاق بالزوججناح فاطنة 08303Zمزدوجالمشرك

102/09/10إقليم: سيدي بنورمركزية العوناتإقليم: سيدي بنورمدرسة 20 غشت 7 04/09/18إلتحاق بالزوجةاحمد لعناية 08101Eمزدوجالعونات

204/09/12إقليم: سيدي بنورالكديةإقليم: سيدي بنورالقنطرة 7 02/10/18الرباعي سفيان 08303Zمزدوجالمشرك

604/09/18إقليم: سيدي بنوراولد الطالبإقليم: سيدي بنورديور الشعاب 7 04/09/18سعاد المكاوي 08453Mمزدوجلعطاطرة

504/09/18عمالة: الميةالفاربيإقليم: سيدي بنورالسواني 7 04/09/18صفاء عبدالصمد 27200P)مزدوجعين حرودة )البلدية

104/09/18إقليم: سيدي بنورالقنطرةإقليم: سيدي بنورالجدد 7 04/10/18مينة مومن 08329Cمزدوجالعامرية

704/09/18إقليم: سيدي بنورالهدادجةإقليم: سيدي بنورمولي المصطفى الفاتحي 7 04/09/18هالة بغداد 08643Uمزدوجأولد سبيطة

704/09/18إقليم: سيدي بنورالمدرسة الجماعاتية الجابريةإقليم: سيدي بنورالوفاء 7 04/09/18المصطفى الغزالي 25964

W

مزدوججابرية
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304/09/18إقليم: سيدي بنوراولد الطالبإقليم: سيدي بنورالزياينة 7 04/09/18ليلى الزياني 08453Mمزدوجلعطاطرة

504/09/18إقليم: سيدي بنورلعميراتإقليم: سيدي بنورالزياينة 7 04/09/18صباح فكار 08321Uمزدوجأولد سي بوحيى

104/09/18إقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكاملإقليم: سيدي بنورالخمالشة 7 04/10/18عبد الحق بوخال 08608Fمزدوجسيدي اسماعيل

المدرسة البتدائية وادي إقليم: سيدي بنوراولد عمران

المخازن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
204/09/18 7 04/09/18مباركة بنعوام 01623N)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

504/09/18إقليم: سيدي بنورسيدي علي امإقليم: سيدي بنورالهدادجة 7 04/09/18عبد المطلب مختافي 08650Bمزدوجأولد سبيطة

204/09/18إقليم: سيدي بنورالكديةإقليم: سيدي بنورالقايد التونسي 7 04/09/18رجاء العيشي 08303Zمزدوجالمشرك

1104/09/18إقليم: الجديدةم/م العوجاتإقليم: سيدي بنورالخمالشة 7 04/09/18زينب كوكوش 08494G أولد سيدي علي بن

يوسف

مزدوج

104/09/18إقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكاملإقليم: سيدي بنورالقنطرة 7 04/09/18حسن السني 08608Fمزدوجسيدي اسماعيل

504/09/18إقليم: سيدي بنورمولي المصطفى الفاتحيإقليم: سيدي بنورالفوارس 7 04/09/18طامو حمدون 08666Uمزدوجالغنادرة

504/09/18إقليم: سيدي بنورسيدي علي امإقليم: سيدي بنورالمل 7 04/09/18البيضوري فاطمة الزهراء 08650Bمزدوجأولد سبيطة

304/09/18إقليم: سيدي بنورالهدادجةإقليم: سيدي بنوراولد الحاج 7 04/09/18مسعودي محسن 08643Uمزدوجأولد سبيطة

1004/09/18إقليم: سيدي بنورامطلإقليم: سيدي بنوربير الحرش 7 04/09/18مريم رميلي 08484

W

مزدوجامطل

104/09/18إقليم: سيدي بنوراولد الطالبإقليم: سيدي بنوراولد الحاج 7 04/09/18الزكري عبد الغني 08453Mمزدوجلعطاطرة

المدرسة البتدائية عبد إقليم: سيدي بنورالوفاء

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
504/09/18 7 04/09/18 خولة حلمي 01627T)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

104/09/18إقليم: سيدي بنورالشراريدإقليم: سيدي بنورالوفاء 7 04/09/18عبد الرحمان امصالحة 08337Lمزدوجبني هلل

104/09/18إقليم: سيدي بنورسانية بركيكإقليم: سيدي بنورالمل 7 04/09/18خديجة الوليدي 08680Jمزدوجسانية بركيك

704/09/18إقليم: سيدي بنورالنهضةإقليم: سيدي بنوراولد ناصر 7 04/09/18فتيحة الصبار 08691

W

مزدوجسانية بركيك

404/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد فارسإقليم: سيدي بنورديور الشعاب 7 04/09/18سعاد الوافي 14196Eمزدوجاولد فارس
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404/09/18إقليم: سيدي بنورشرقاوةإقليم: سيدي بنورالمل 7 04/09/18بوشرى عطي 08646Xمزدوجأولد سبيطة

104/09/18إقليم: سيدي بنوراولد الطالبإقليم: سيدي بنورتامدة 7 04/09/18م لحنين 08453Mمزدوجلعطاطرة

104/09/18إقليم: الجديدةم/م القياشإقليم: سيدي بنورالجدد 7 04/09/18قايدي شكيم 08559Cمزدوجمتوح

404/09/18إقليم: سيدي بنورالنواعمةإقليم: سيدي بنورالجدد 7 04/09/18الجعواني عبد الرزاق 08345Vمزدوجبني هلل

304/09/18إقليم: سيدي بنورسيدي علي امإقليم: سيدي بنورالقنطرة 7 04/09/18حبوب أسماء 08650Bمزدوجأولد سبيطة

104/09/18إقليم: سيدي بنورمطرانإقليم: سيدي بنورحائط سليمان 7 04/09/18محسن بن حميدوش 08317Pمزدوجأولد سي بوحيى

104/09/18إقليم: سيدي بنورالوفاءإقليم: سيدي بنورالبللة 7 04/09/18 عبد الله  بلحاجي 08447Fمزدوجأولد عمران

204/09/18إقليم: الجديدةم/م لكراربةإقليم: سيدي بنورالقصيبة 7 04/09/18حليمة غطيس 08294Pمزدوجأولد غانم

104/09/18إقليم: سيدي بنورالطويلعاتإقليم: سيدي بنورديور الشعاب 7 04/09/18وفاء نجيب 08298Uمزدوجالمشرك

104/09/18إقليم: سيدي بنورالطيورإقليم: سيدي بنوراولد ناصر 7 04/09/18سمية بناني 08624Yمزدوجالغربية

204/09/18إقليم: سيدي بنوربن يفوإقليم: سيدي بنورالمل 7 04/09/18كلثوم موسحيم 08629Dمزدوجالغربية

104/09/18إقليم: مديونةابن الروميإقليم: سيدي بنورلفواطيط 7 04/09/18حمزة نواس 26832P)مزدوجمديونة )البلدية

404/09/18إقليم: سيدي بنوربن يفوإقليم: سيدي بنوراولد ناصر 7 04/09/18كريمة الملياري 08629Dمزدوجالغربية

204/09/18إقليم: سيدي بنورالكديةإقليم: سيدي بنورالمودنين 7 04/09/18نادية سكين 08303Zمزدوجالمشرك

304/09/18إقليم: سيدي بنورالدهاهجةإقليم: سيدي بنوراولد الحاج 7 04/09/18بلفاضلة منير 08619Tمزدوجالوليدية

104/09/18إقليم: الجديدةم/م غيلسإقليم: سيدي بنورديور الشعاب 7 04/09/18مريم حادق 08270Nمزدوجأولد عيسى

904/09/18إقليم: سيدي بنورسانية بركيكإقليم: سيدي بنورالمل 7 04/09/18بديعة العروي 08680Jمزدوجسانية بركيك

104/09/18إقليم: سيدي بنورمطرانإقليم: سيدي بنورديور الشعاب 7 04/09/18خديجة فكري 08317Pمزدوجأولد سي بوحيى
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704/09/18إقليم: سيدي بنورالطويلعاتإقليم: سيدي بنورديور الشعاب 7 04/09/18حسناء مشريق 08298Uمزدوجالمشرك

104/09/18إقليم: سيدي بنوربوحمامإقليم: سيدي بنورالخمالشة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجفراح صديق 08450Jمزدوجلعطاطرة

604/09/18إقليم: سيدي بنوراولد سعيدإقليم: سيدي بنورالقنطرة 7 04/09/18نور اليمان بارك 08481Tمزدوججابرية

104/09/18إقليم: سيدي بنورزركإقليم: سيدي بنورالجدد 7 04/09/18فناوي عبد الكريم 08635Kمزدوجالغربية

504/09/18إقليم: سيدي بنورالبارإقليم: سيدي بنوراولد الحاج 7 04/09/18رشيد مجيدي 08412Tمزدوجلعكاكشة

504/09/18إقليم: سيدي بنوراولد مومنإقليم: سيدي بنورالقنطرة 7 04/09/18خالد فتحي 08320Tمزدوجأولد سي بوحيى

104/09/18إقليم: الجديدةم/م بني سبعإقليم: سيدي بنورالقصيبة 7 04/09/18مريم الحجي 08605Cمزدوجسيدي اسماعيل

504/09/18إقليم: سيدي بنور الحكاكشةإقليم: سيدي بنورالمل 7 04/09/18حسناء اكربيع 08409Pمزدوجلعكاكشة

104/09/18إقليم: النواصرم. طارق بن زيادإقليم: سيدي بنورالجدد 7 04/09/18كمال رياض 24170

W

مزدوجبوسكورة )البلدية(

504/09/18إقليم: سيدي بنورسيدي علي امإقليم: سيدي بنورحائط سليمان 7 04/09/18م التوري 08650Bمزدوجأولد سبيطة

504/09/18إقليم: سيدي بنورالكديةإقليم: سيدي بنورتامدة 7 04/09/18صوفيا شعالي 08303Zمزدوجالمشرك

404/09/18إقليم: سيدي بنورالبارإقليم: سيدي بنوراولد الحاج 7 04/09/18مسعودي البودالي 08412Tمزدوجلعكاكشة

504/09/18إقليم: سيدي بنورالطيورإقليم: سيدي بنورالمل 7 04/09/18سلمى رفيع 08624Yمزدوجالغربية

104/09/18إقليم: سيدي بنورالنهضةإقليم: سيدي بنورالقنطرة 7 04/09/18حجاج يونس 08691

W

مزدوجسانية بركيك

204/09/18إقليم: سيدي بنورالبارإقليم: سيدي بنورالبللة 7 04/09/18بهيجة  حمزة 08412Tمزدوجلعكاكشة

204/09/18إقليم: سيدي بنورمركزية العوناتإقليم: سيدي بنورعمر وموسى 7 04/09/18هشام بنصردي 08101Eمزدوجالعونات

104/09/18إقليم: سيدي بنورالسوانيإقليم: سيدي بنورالعبابسة 7 04/09/18خالد سعيف 08477Nمزدوججابرية

104/09/18إقليم: سيدي بنورسيدي علي امإقليم: سيدي بنوراولد الحاج 7 04/09/18مسعودي عبد الفتاح 08650Bمزدوجأولد سبيطة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

104/09/18إقليم: سيدي بنوربدرإقليم: سيدي بنورحائط سليمان 7 04/09/18سلمة مها 08623Xمزدوجالغربية

104/09/18إقليم: سيدي بنورالحاج الطاهرإقليم: سيدي بنوراولد الشاوية 7 04/09/18إلتحاق بالزوجاسية المجند 08466Bمزدوجبوحمام

104/09/18إقليم: سيدي بنورالنواعمةإقليم: سيدي بنورالجدد 7 04/09/18فقيري عبد الله 08345Vمزدوجبني هلل

304/09/18إقليم: سيدي بنورالدهاهجةإقليم: سيدي بنورالمل 7 04/09/18فضيلة جوبير 08619Tمزدوجالوليدية

104/09/18إقليم: سيدي بنورزركإقليم: سيدي بنوراولد الحاج 7 04/09/18م العبال 08635Kمزدوجالغربية

104/09/18إقليم: سيدي بنورالسوانيإقليم: سيدي بنورعمر وموسى 7 04/09/18حمزة بطية 08477Nمزدوججابرية

404/09/18إقليم: سيدي بنورالبارإقليم: سيدي بنوراولد الحاج 7 04/09/18اعلية حسن 08412Tمزدوجلعكاكشة

104/09/18إقليم: سيدي بنورلعميراتإقليم: سيدي بنورالجدد 7 04/09/18الدريسي عبد اللطيف 08321Uمزدوجأولد سي بوحيى

104/09/18إقليم: سيدي بنورامطلإقليم: سيدي بنوراولد الشاوية 7 04/10/18سعيدة قندري 08484

W

مزدوجامطل

604/09/18إقليم: الجديدةمدرسة الفتحإقليم: سيدي بنورالجدد 7 04/09/18لكناوي المصطفى 08094X)مزدوجلبير الجديد )البلدية

204/09/18إقليم: سيدي بنور الحكاكشةإقليم: سيدي بنوراولد الحاج 7 04/09/18لغفاري مصطفى 08409Pمزدوجلعكاكشة

604/09/18إقليم: سيدي بنورمولي المصطفى الفاتحيإقليم: سيدي بنورالمل 7 04/09/18هدى ابوسلمة 08666Uمزدوجالغنادرة

104/09/18إقليم: سيدي بنوربدرإقليم: سيدي بنورالجدد 7 04/09/18الطهيري يوسف 08623Xمزدوجالغربية

104/09/18إقليم: سيدي بنورزركإقليم: سيدي بنورالعبابسة 7 04/09/18سعيدة دوفيق 08635Kمزدوجالغربية

104/09/18إقليم: سيدي بنورلفللحةإقليم: سيدي بنوراولد جرار 7 04/09/18زين العابدين السائح 08419Aمزدوجكدية بني دغوغ

304/09/18إقليم: سيدي بنوراولد الطالبإقليم: سيدي بنورالقايد موسى 7 04/09/18رضوان القادري 08453Mمزدوجلعطاطرة

104/09/18إقليم: سيدي بنورالطويلعاتإقليم: سيدي بنورالقنطرة 7 04/09/18عبد العاطي البري 08298Uمزدوجالمشرك

104/09/18إقليم: سيدي بنوراولد الطالبإقليم: سيدي بنوراولد الحاج 7 05/09/18الزبيري لطفي 08453Mمزدوجلعطاطرة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

104/09/18إقليم: سيدي بنورالخوالدةإقليم: سيدي بنورسبت المعاريف 7 04/09/18فاطمة ناصر 08652Dمزدوجأولد سبيطة

304/09/18إقليم: سيدي بنوراولد الطالبإقليم: سيدي بنورالقايد موسى 7 04/09/18م عنان 08453Mمزدوجلعطاطرة

504/09/18إقليم: سيدي بنوراولد الطالبإقليم: سيدي بنورتامدة 7 04/09/18زينب العطار 08453Mمزدوجلعطاطرة

104/09/18إقليم: سيدي بنوربير الحرشإقليم: سيدي بنورالجدد 7 04/09/18هراكة سهام 08358Jمزدوجالعونات

104/09/18إقليم: سيدي بنورمولي المصطفى الفاتحيإقليم: سيدي بنوراولد جرار 7 04/09/18عبد الله حمدون 08666Uمزدوجالغنادرة

104/09/18إقليم: سيدي بنورسيدي علي امإقليم: سيدي بنورسبت المعاريف 7 04/09/18مريم كوكب راجي 08650Bمزدوجأولد سبيطة

104/09/18إقليم: سيدي بنوربني هللإقليم: سيدي بنورالقايد موسى 7 04/09/18عبد العالي متقي 08336Kمزدوجبني هلل

104/09/18إقليم: سيدي بنورالشراريدإقليم: سيدي بنورالقايد موسى 7 04/09/18الطاهر العصافري 08337Lمزدوجبني هلل

104/09/18إقليم: سيدي بنورالخمالشةإقليم: سيدي بنورالقايد موسى 7 04/09/18مجيد صبري الدريسي 08689Uمزدوجسانية بركيك

704/09/18إقليم: سيدي بنورامطلإقليم: سيدي بنورالقايد موسى 7 04/09/18عبد الحفيظ زغوان 08484

W

مزدوجامطل

104/09/18إقليم: سيدي بنور الحكاكشةإقليم: سيدي بنورالقايد موسى 7 04/09/18عادل البركي 08409Pمزدوجلعكاكشة

104/09/18إقليم: الجديدةم/م بير الكوارةإقليم: سيدي بنورلفواطيط 7 04/09/18شاهيد مبارك 08552Vمزدوجمتوح

204/09/18إقليم: سيدي بنوربير الحرشإقليم: سيدي بنورالقايد التونسي 7 04/09/18عزيز الحيدي 08358Jمزدوجالعونات

304/09/18إقليم: سيدي بنوربير الحرشإقليم: سيدي بنورالمودنين 7 04/09/18سهام شريفي 08358Jمزدوجالعونات

104/09/18إقليم: سيدي بنوراولد عمرانإقليم: سيدي بنورلفواطيط 7 04/09/18سعيد النقاش 08443Bمزدوجأولد عمران

104/09/18إقليم: سيدي بنورالنواعمةإقليم: سيدي بنورلفواطيط 7 04/09/18مراد باعزي 08345Vمزدوجبني هلل

104/09/18إقليم: سيدي بنورالشراريدإقليم: سيدي بنوراولد ناصر 7 04/09/18يوسف الحمري 08337Lمزدوجبني هلل

المدرسة الجماعاتية طه عبد 

الرحمان

804/09/18إقليم: مديونةالحليبيةإقليم: سيدي بنور 6 04/09/18الفاطمي بومعزة 01843Cمزدوجالمجاطية أولد الطالب
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

404/09/18إقليم: سيدي بنوربن يفوإقليم: سيدي بنورزرك 6 04/09/18خديجة عز الدين 08629Dمزدوجالغربية

104/09/18إقليم: الجديدةم/م لكراربةإقليم: سيدي بنورحائط سليمان 6 04/09/18إلتحاق بالزوجةتوفيق البناني 08294Pمزدوجأولد غانم

204/09/18إقليم: سيدي بنورالهدايةإقليم: سيدي بنورالعبابسة 6 04/09/18يوسف بونوار 08397Bمزدوجمطران

204/09/18إقليم: سيدي بنوربني هللإقليم: سيدي بنورالعبابسة 6 04/09/18يوسف الديهم 08336Kمزدوجبني هلل

104/09/18إقليم: سيدي بنوراولد الشاويةإقليم: سيدي بنورلمراس 6 04/09/18معاد نفيد 08490Cمزدوجامطل
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

07

121/09/83عمالة: مراكشمدرسة المام الجزوليإقليم: الحوزايت عمارة الواد المركزية 207 16/09/91أقدمية 16 سنةفاطمة القدباوي 02476R)مزدوجالمنارة )المقاطعة

516/09/88عمالة: مراكشمدرسة 11 ينايرإقليم: الحوزاجيكن 183 16/09/95أقدمية 16 سنةنادية الشحيح 02482X)مزدوجالمنارة )المقاطعة

316/09/92عمالة: مراكشمدرسة المنظر الجميلإقليم: الحوزالخروع 181 16/09/97أقدمية 16 سنةحسن اعدي 25671C)مزدوجالمنارة )المقاطعة

316/09/92عمالة: مراكشمدرسة الشابيإقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزت 173 16/09/95أقدمية 16 سنةالحسين بولحسن 02464C)مزدوججليز )المقاطعة

116/09/93عمالة: مراكشمدرسة ابن عطية المراكشيإقليم: الحوزمركزية أومناست 171 16/09/99أقدمية 16 سنةلطيفة اقناي 02488D)مزدوججليز )المقاطعة

مجموعة مدارس الجامع إقليم: الحوزبلعطار

المركزية

216/09/94عمالة: مراكش 169 16/09/99أقدمية 16 سنةالمحجوب الناجي 02566Nمزدوجسعادة

316/09/94عمالة: مراكشمدرسة الوئامإقليم: الحوزالخميس 169 16/09/99أقدمية 16 سنةم ايت زيدان 19831Eمزدوجتسلطانت

216/09/86عمالة: مراكشمدرسة الخنساءإقليم: الحوزالمعمل 167 16/09/98أقدمية 16 سنةعبد الباقي جعباري 02731T سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

517/09/90عمالة: مراكشمدرسة برادي 2إقليم: الحوزلعوينة 167 06/09/00أقدمية 16 سنةمولي الصديق العلوي الفلس 27130N)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس أولد إقليم: الحوزماووت

بلعكيد المركزية

116/09/93عمالة: مراكش 167 16/09/00أقدمية 16 سنةرشيد حام 02771Lمزدوجواحة سيدي ابراهيم

مجموعة مدارس أولد إقليم: الحوزماووت

بلعكيد المركزية

216/09/94عمالة: مراكش 165 16/09/00أقدمية 16 سنةعائشة الدمناتي 02771Lمزدوجواحة سيدي ابراهيم

مجموعة مدارس اسعادة إقليم: الحوزالخميس

المركزية

316/09/92عمالة: مراكش 165 26/09/99أقدمية 16 سنةحسن لشكر 02572Vمزدوجسعادة

216/09/91عمالة: مراكشمدرسة ميمونة أم المؤمنينإقليم: الحوزمركزية أومناست 165 16/09/98أقدمية 16 سنةالمصطفى صالحي 02687V مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس الولجة إقليم: الحوزايت عمارة الواد المركزية

الحركات المركزية

216/09/94عمالة: مراكش 163 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد الله الختامي 02565Mمزدوجتسلطانت

116/09/95عمالة: مراكشمدرسة سيدي بلعباسإقليم: الحوزايت فاسكا 163 06/09/00أقدمية 16 سنةصفية الطارقي 02470J)مزدوججليز )المقاطعة

116/09/96عمالة: مراكشمدرسة الصنوبرإقليم: الحوزاسني 163 16/09/97أقدمية 16 سنةفاطمة اوريك 25424J)مزدوجالمنارة )المقاطعة

316/09/94عمالة: مراكشمدرسة العهد الجديدإقليم: الحوزبوعويد 161 16/09/01أقدمية 16 سنةم الكموز 02518L)مزدوجالمنارة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

116/09/94عمالة: مراكشمدرسة الياسمينإقليم: الحوزايت بوالنيت 161 06/09/01أقدمية 16 سنةبشرى صبري 02503V)مزدوجالمنارة )المقاطعة

417/09/90عمالة: مراكشمدرسة عبد ا بن ياسينإقليم: الحوزالولجة 161 06/09/01أقدمية 16 سنةمحماد مشكوري 02712X سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

316/09/96عمالة: مراكشمدرسة الزهرإقليم: الحوزالخميس 161 06/09/00أقدمية 16 سنةرشيد بوخريص 02502U)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس اسعادة إقليم: الحوزثلث نسال

المركزية

616/09/96عمالة: مراكش 161 06/09/00أقدمية 16 سنةم ادرار 02572Vمزدوجسعادة

مجموعة مدارس تسلطانت إقليم: الحوزالمرجة

المركزية

316/09/97عمالة: مراكش 161 19/09/99أقدمية 16 سنةرشيد بورزيق 02562Jمزدوجتسلطانت

316/09/98عمالة: مراكشمدرسة المسيرة الخضراء 1إقليم: الحوزويركان 161 16/09/99أقدمية 16 سنةمصطفى برير 02510C)مزدوجالمنارة )المقاطعة

416/09/98عمالة: مراكشمدرسة سيدي بلعباسإقليم: الحوزاجوكاك 161 16/09/99أقدمية 16 سنةم لمريني 02470J)مزدوججليز )المقاطعة

مجموعة مدارس اولد 

امطاع

216/09/95عمالة: مراكشمدرسة الطلس الكبيرإقليم: الحوز 159 16/09/99أقدمية 16 سنةجمال شفري 02727N سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

616/09/95عمالة: مراكشمدرسة الكوثرإقليم: الحوزاكادير نايت لحسن 159 16/09/99أقدمية 16 سنةبديعة محرشان 25266Mمزدوجسعادة

116/09/95عمالة: مراكشمدرسة شعوف العياديإقليم: الحوزوادى الدهب 159 06/09/01أقدمية 16 سنةحنان ادو الشايت 02507Z)مزدوجالمنارة )المقاطعة

916/09/95عمالة: مراكشمدرسة 20 غشتإقليم: الحوزاكادير تساوت 159 06/09/00أقدمية 16 سنةابراهيم ناجح 25426Lمزدوجتسلطانت

416/09/95عمالة: مراكشمدرسة الياسمينإقليم: الحوزماووت 159 16/09/99أقدمية 16 سنةيوسف العمراني 02503V)مزدوجالمنارة )المقاطعة

316/09/85عمالة: مراكشمدرسة نزار قبانيإقليم: الحوزالولجة 159 16/09/99أقدمية 16 سنةمولي ام العابد 02495L)مزدوجالمنارة )المقاطعة

216/09/85عمالة: مراكشمدرسة ابن المقفعإقليم: الحوزايت قدور 159 16/09/99أقدمية 16 سنةم الرويدات 21479

W

مزدوججليز )المقاطعة(

116/09/85عمالة: مراكشمدرسة الطلس الكبيرإقليم: الحوزثلث نسال 159 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد الرحيم لحجوجي 02727N سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

816/09/88عمالة: مراكش مدرسة المام السهيليإقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزت 159 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد اللطيف مهلوي 02720F سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

216/09/89عمالة: مراكشمدرسة خديجة بنت خويلدإقليم: الحوزتكوتار 159 16/09/99أقدمية 16 سنةسعيدة الزيات 02719E سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

617/09/90عمالة: مراكشمدرسة ابن حزمإقليم: الحوزالبريزة 159 06/09/01أقدمية 16 سنةنادية عبوز 02487C)مزدوجالمنارة )المقاطعة
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616/09/93عمالة: مراكشمدرسة عبد المالك السعديإقليم: الحوززطولة 159 16/09/01أقدمية 16 سنةخالد الصفني 02512E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

116/09/91عمالة: مراكشمدرسة مولي رشيد -ذكور ـإقليم: الحوزتالبنين 159 16/09/99أقدمية 16 سنةالسعيد ايت بها 02679L مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

716/09/96عمالة: مراكشمدرسة المصلىإقليم: الحوزتافزا 159 06/09/00أقدمية 16 سنةمولي عمر بنعباد 02717C سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

216/09/96عمالة: مراكشمدرسة سكينةإقليم: الحوز مركزية تمكرت 159 16/09/99أقدمية 16 سنةالمصطفى عاشقي 02722H سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس باب إقليم: الحوزاولماس

الطلس المركزية

116/09/97عمالة: مراكش 159 16/09/99أقدمية 16 سنةرشيد جكراوي 02818Mمزدوجالويدان

مجموعة مدارس الجامع إقليم: الحوزمركزية تخربين

المركزية

216/09/97عمالة: مراكش 159 16/09/99أقدمية 16 سنةخديجة الجد 02566Nمزدوجسعادة

مجموعة مدارس تسلطانت إقليم: الحوزم م آيت عابد

المركزية

616/09/97عمالة: مراكش 159 16/09/99أقدمية 16 سنةالعربي العيقاوي 02562Jمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس الولجة إقليم: الحوزلرجام

الحركات المركزية

416/09/98عمالة: مراكش 159 16/09/99أقدمية 16 سنةعمر لقريطة 02565Mمزدوجتسلطانت

916/09/99عمالة: مراكشمدرسة الواحةإقليم: الحوز  مركزية تدارت 159 16/09/99أقدمية 16 سنةكريمة قروان 23061Rمزدوجواحة سيدي ابراهيم

مجموعة مدارس المرابطين إقليم: الحوزتغنبوشت

المركزية

116/09/97عمالة: مراكش 157 06/09/00أقدمية 16 سنةخالد لحللي 02569Sمزدوجسعادة

216/09/98عمالة: مراكشمدرسة اليرموكإقليم: الحوز مركزية تمكرت 157 06/09/00أقدمية 16 سنةوفاء جيجي 02506Y)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس تسلطانت إقليم: الحوزدرب الشمس

المركزية

106/10/94عمالة: مراكش 155 17/09/00إلتحاق بالزوججميلة شناب 02562Jمزدوجتسلطانت

416/09/95عمالة: مراكشمدرسة 20 غشتإقليم: الحوز مركزية الشعبة 155 06/09/00إلتحاق بالزوجحليمة كليلو 25426Lمزدوجتسلطانت

مدرسة سيدي يوسف بن إقليم: الحوزلعوينة

علي

116/09/95عمالة: مراكش 155 16/09/02أقدمية 16 سنةسميرة لقصيري 02721G سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس الولجة إقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزت

الحركات المركزية

1016/09/92عمالة: مراكش 155 16/09/98أقدمية 16 سنةعبد ا إسلن 02565Mمزدوجتسلطانت

816/09/93عمالة: مراكشمدرسة اليرموكإقليم: الحوزتالبنين 155 06/09/00أقدمية 16 سنةم خواجا 02506Y)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس الجامع إقليم: الحوزمركزية تخربين

المركزية

216/09/96عمالة: مراكش 155 06/09/01أقدمية 16 سنةعلي يمان 02566Nمزدوجسعادة

216/09/99عمالة: مراكشمدرسة القصبةإقليم: الحوزمركزية امليل 155 06/09/00أقدمية 16 سنةنزهة بوعيون 02453R المشور-القصبة

)البلدية(

مزدوج
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مجموعة مدارس الولجة إقليم: الحوزلرجام

الحركات المركزية

416/09/99عمالة: مراكش 155 06/09/00أقدمية 16 سنةربيعة ابحسى 02565Mمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس الجامع إقليم: الحوزاكادير تساوت

المركزية

1016/09/99عمالة: مراكش 155 16/09/00أقدمية 16 سنةهشام بوالفصا 02566Nمزدوجسعادة

116/09/94عمالة: مراكشمدرسة أم معبدإقليم: الحوزمركزية أومناست 153 05/09/03أقدمية 16 سنةباحي عبد العزيز 02673E مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/92عمالة: مراكشمدرسة الشهداءإقليم: الحوزايت بوالنيت 153 06/09/00أقدمية 16 سنةالسعدية شعير 02725L سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

716/09/92عمالة: مراكشمدرسة الكوثرإقليم: الحوزالولجة 153 16/09/00أقدمية 16 سنةمولي عبد الرحمان سعد 25266Mمزدوجسعادة

مجموعة مدارس الولجة إقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزت

الحركات المركزية

116/09/91عمالة: مراكش 153 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد المجيد تويتيم 02565Mمزدوجتسلطانت

116/09/91عمالة: مراكشمدرسة الحسن الزهراويإقليم: الحوزتكوتار 153 06/09/00أقدمية 16 سنةللة غيثة التوتي المغاري 02732U سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/86عمالة: مراكشمدرسة احمد النورإقليم: الحوزيوسف بن تاشفين 153 16/09/99أقدمية 16 سنةفاطمة لوطفي 02668Z مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

316/09/96عمالة: مراكشمدرسة الوئامإقليم: الحوزالبريزة 153 16/09/02أقدمية 16 سنةنورة ايت احماد 19831Eمزدوجتسلطانت

116/09/96عمالة: مراكشمدرسة الواحةإقليم: الحوزايت عمارة الواد المركزية 153 06/09/00أقدمية 16 سنةمولي عبد ا هيكل 23061Rمزدوجواحة سيدي ابراهيم

316/09/96إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الكبابسةإقليم: الحوز مركزية تيزي 153 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد الحليم فيزاري 08899X)مزدوجسيدي رحال )البلدية

مجموعة مدارس مسعود إقليم: الحوزاولماس

المركزية

416/09/98عمالة: مراكش 153 06/09/00أقدمية 16 سنةم بنبل 22135Jمزدوجحربيل

616/09/98عمالة: مراكشفرعية بن عللإقليم: الحوزالمرجة 153 16/09/00أقدمية 16 سنةم علوش 02574Xمزدوجسعادة

مجموعة مدارس الجامع إقليم: الحوزاولماس

المركزية

606/09/00عمالة: مراكش 153 06/09/00أقدمية 16 سنةنوال دبوسي 02566Nمزدوجسعادة

316/09/97عمالة: مراكشمدرسة ابن زيدون 2إقليم: الحوزتلتست 151 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد الواحد زنبي 02724K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

916/09/97عمالة: مراكشمدرسة الواحةإقليم: الحوزاغرمان 151 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد العزيز تيميلي 23061Rمزدوجواحة سيدي ابراهيم

116/09/97عمالة: مراكشمدرسة علي بن ابي طالبإقليم: الحوزسيدي داود 151 04/09/02أقدمية 16 سنةسميرة لبيب 02733V سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس الحاج إقليم: الحوزم م آيت عابد

العربي المركزية

616/09/98عمالة: مراكش 151 16/09/01أقدمية 16 سنةجمال الغروش 02526Vمزدوجالسويهلة
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مجموعة مدارس الجامع إقليم: الحوز مركزية تمكرت

المركزية

516/09/98عمالة: مراكش 151 06/09/01أقدمية 16 سنةحسن ند ابراهيم 02566Nمزدوجسعادة

916/09/99عمالة: مراكشمدرسة الكوثرإقليم: الحوزوزكيطة 151 06/09/01أقدمية 16 سنةعصام عزيزي 25266Mمزدوجسعادة

مجموعة مدارس بوعزة إقليم: الحوزاجيكن

المركزية

517/09/90عمالة: مراكش 149 16/09/99أقدمية 16 سنةحميد خليد 02558Eمزدوجتسلطانت

516/09/92عمالة: مراكشمدرسة م عبدهإقليم: الحوزبوحدو 149 16/09/99أقدمية 16 سنةسميرة بنسالم 18417T)مزدوججليز )المقاطعة

616/09/96عمالة: مراكشفرعية بن عللإقليم: الحوزالخميس 149 05/09/03أقدمية 16 سنةم ايت الفاضل 02574Xمزدوجسعادة

616/09/97عمالة: مراكشمدرسة القصبةإقليم: الحوزاكادير تساوت 149 04/09/02أقدمية 16 سنةاسماعيل لعويدي 02453R المشور-القصبة

)البلدية(

مزدوج

116/09/97عمالة: مراكشمدرسة الواحةإقليم: الحوزايت عمارة الواد المركزية 149 06/09/01أقدمية 16 سنةخديجة الرامي 23061Rمزدوجواحة سيدي ابراهيم

406/09/00عمالة: مراكشمدرسة 20 غشتإقليم: الحوزوزكيطة 149 06/09/01أقدمية 16 سنةامال قلعجي 25426Lمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس الجامع إقليم: الحوزالخميس

المركزية

416/09/95عمالة: مراكش 147 03/09/03أقدمية 16 سنةمولي عبد الواحد خلدي 02566Nمزدوجسعادة

516/09/95عمالة: مراكشمدرسة المشورإقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزت 147 05/09/03أقدمية 16 سنةمولي ا حفيظ عطار 02456U المشور-القصبة

)البلدية(

مزدوج

مجموعة مدارس الجامع إقليم: الحوزايت بوالنيت

المركزية

117/09/90عمالة: مراكش 147 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد ا حبشي 02566Nمزدوجسعادة

816/09/98عمالة: مراكشمدرسة القصبةإقليم: الحوزوزكيطة 147 16/09/02أقدمية 16 سنةحسن لويح 02453R المشور-القصبة

)البلدية(

مزدوج

416/09/99عمالة: مراكشمدرسة سكينةإقليم: الحوزتزكين 147 04/09/02أقدمية 16 سنةسعيدة الشاي 02722H سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

316/09/99عمالة: مراكشمدرسة الكوثرإقليم: الحوزاسكين 147 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد الرحيم اشباني 25266Mمزدوجسعادة

916/09/99عمالة: مراكشمدرسة الكوثرإقليم: الحوزماووت 147 04/09/02أقدمية 16 سنةوصال لمهيضر 25266Mمزدوجسعادة

مجموعة مدارس المية إقليم: الحوزوحدة تمسولت

المركزية

416/09/99عمالة: مراكش 147 04/09/02أقدمية 16 سنةخديجة اد احيا 02816Kمزدوجالويدان

706/09/01عمالة: مراكشمدرسة الرازيإقليم: الحوزاجوكاك 147 06/09/01أقدمية 16 سنةحفيظة أوقي 02461Z)مزدوججليز )المقاطعة

106/09/01عمالة: مراكشمدرسة الواحةإقليم: الحوزابن تومرت 147 06/09/01أقدمية 16 سنةبشرى الملوكي 23061Rمزدوجواحة سيدي ابراهيم
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1016/09/98عمالة: مراكشمدرسة الكوثرإقليم: الحوزمجموعة مدارس سد نفيس 145 06/09/01إلتحاق بالزوجكريمة سكار 25266Mمزدوجسعادة

مدرسة السلطان مولي إقليم: الحوزازمراون

اسماعيل

1001/01/02عمالة: مراكش 145 01/01/02أقدمية 16 سنةكبيرة الوهراني 26067Hمزدوجحربيل

مدرسة السلطان مولي إقليم: الحوزاسكين

اسماعيل

216/09/99عمالة: مراكش 144 06/09/01إلتحاق بالزوجنعيمة اوناصر 26067Hمزدوجحربيل

227/10/93عمالة: مراكشمدرسة الحسن الزهراويإقليم: الحوزللغزيل 1 143 06/09/00أقدمية 16 سنةم المصطفى عبروق العلمي 02732U سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

416/09/96عمالة: مراكشمدرسة أمينة بنت وهبإقليم: الحوزتالبنين 143 16/09/00أقدمية 16 سنةعاديل اوذهبي 02734

W

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

مزدوج

316/09/96عمالة: مراكشمدرسة اولد مسعودإقليم: الحوزبوحدو 143 05/09/03أقدمية 16 سنةعبد الرحيم امجاهدي 02748Lمزدوجحربيل

416/09/97عمالة: مراكشمدرسة 20 غشتإقليم: الحوزكيك 143 06/09/00أقدمية 16 سنةالعربي الزين 25426Lمزدوجتسلطانت

116/09/97عمالة: مراكشمدرسة النبعاثإقليم: الحوزماووت 143 05/09/03أقدمية 16 سنةعلي انزة 02730S سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس أيت كوفي إقليم: الحوزيابورة

المركزية

416/09/99عمالة: مراكش 143 06/09/01إلتحاق بالزوجةحاتم ايت ناصر 02527

W

مزدوجالسويهلة

1016/09/96إقليم: سطاتمركزية  الحوازةإقليم: الحوزسيدي داود 141 07/03/03أقدمية 16 سنةرشيد تامدا 14608Cمزدوجلحوازة

مجموعة مدارس بوعزة إقليم: الحوزوحدة تمسولت

المركزية

116/09/96عمالة: مراكش 141 04/09/02أقدمية 16 سنةحسن الشطيب 02558Eمزدوجتسلطانت

816/09/96عمالة: مراكشفرعية بن عللإقليم: الحوزتافزا 141 04/09/02أقدمية 16 سنةعبد الجبار سقمي 02574Xمزدوجسعادة

مجموعة مدارس ملوان إقليم: الحوز مركزية تمكرت

المركزية

316/09/99عمالة: مراكش 141 04/09/02أقدمية 16 سنةمحسين العسري 02528Xمزدوجالسويهلة

116/09/99إقليم: الحوز وحدة ايت الحاجإقليم: الحوزاكر نومعاد 141 06/09/01أقدمية 16 سنةمريم بنونة 03778Fمزدوجاغواطيم

مجموعة مدارس النزالة إقليم: الحوزوزكيطة

المركزية

506/09/00عمالة: مراكش 141 05/09/03أقدمية 16 سنةحسن أيت ابرايم 02739Bمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس النزالة إقليم: الحوزاولماس

المركزية

606/09/00عمالة: مراكش 141 06/09/02أقدمية 16 سنةرشيد التركي 02739Bمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس ملوان إقليم: الحوزدار الجامع

المركزية

1016/09/96عمالة: مراكش 133 05/09/03أقدمية 16 سنةالمسير  كناك 02528Xمزدوجالسويهلة

مجموعة مدارس أيت كوفي إقليم: الحوزتزكين

المركزية

906/09/01عمالة: مراكش 127 07/09/04إلتحاق بالزوجلل نجاة الدريسي حسني 02527

W

مزدوجالسويهلة
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جماعة التعيين

مجموعة مدارس بوعزة إقليم: الحوزمولي ابراهيم

المركزية

616/09/95عمالة: مراكش 124 16/09/99أقدمية 16 سنةسعيد زضاضي 02558Eمزدوجتسلطانت

805/09/03إقليم: الحوزمدرسة الشويطرإقليم: الحوزامسكر 123 05/09/03أقدمية 16 سنةمديحة اجودر 26640Fمزدوجسيدي عبد ا غيات

1006/09/01إقليم: الحوز وحدة ايت الحاجإقليم: الحوزتافزا 119 05/09/08عبد اللطيف البوهال 03778Fمزدوجاغواطيم

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزالشهيد م الزرقطوني

علوش المركزية

916/09/99عمالة: مراكش 106 23/09/04إلتحاق بالزوجنظيرة الومعطي 02536Fمزدوجالوداية

404/09/02عمالة: مراكشمدرسة رياض المنزهإقليم: الحوزويركان 101 06/09/06إلتحاق بالزوجةيونس البركاوي 26726Zمزدوجحربيل

1017/09/90إقليم: الرحامنةالبطمة المركزيةإقليم: الحوزالمو 93 02/09/10بهيجة فارز 09162Hمزدوجالجعيدات

مجموعة مدارس النور إقليم: الحوزمدرسة السلم

المركزية

1016/09/99عمالة: مراكش 84 نعمخديجة رزقي 02/09/14 02811Eمزدوجالويدان

807/09/05إقليم: الحوز وحدة ايت الحاجإقليم: الحوزلرجام 83 05/09/11سليمة بركان 03778Fمزدوجاغواطيم

1007/09/05إقليم: الحوزبوعويدإقليم: الحوزتريخت 83 01/12/11رجاء بواوضاض 03347Mمزدوجتمزوزت

107/10/02عمالة: مراكشمدرسة رياض أوريكاإقليم: الحوزمدرسة القيروان 82 نعمحنان العطري 18/09/12 02740Cمزدوجتسلطانت

عمالة مقاطعة الحي الحاج قاسمإقليم: الحوزالمو

الحسني
217/09/90 77 02/09/10مينة  نحاس 18189V الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

402/09/09عمالة: مراكشمدرسة رياض المنزهإقليم: الحوزالمو 77 02/09/09إلتحاق بالزوجليلى أسمان 26726Zمزدوجحربيل

المدرسة الجماعاتية ذات 

النطاقين

607/09/04إقليم: الحوزالبريزةإقليم: الحوز 76 03/09/13عبد المجيد اكطيطي 03382Aمزدوجاغمات

1001/01/10إقليم: الحوزبوعويدإقليم: الحوزايت واكستيت 73 07/10/11هشام   الهاشيمي 03347Mمزدوجتمزوزت

104/09/02إقليم: الحوزسيدي غياتإقليم: الحوزالولجة 71 نعمهشام الماسي 04/09/18 03326Pمزدوجسيدي عبد ا غيات

905/09/11إقليم: قلعة  السراغنةاولد يعقوب المركزيةإقليم: الحوزتراست 69 05/09/11مليكة جدي 09047Hمزدوجأولد يعقوب

106/09/00إقليم: الحوزوادى الدهبإقليم: الحوزيابورة 66 29/11/11إلتحاق بالزوجةمبارك بويزكار 03738Mمزدوجاغواطيم

407/09/05إقليم: الحوزدرب الشمسإقليم: الحوزاسني 65 06/09/17إلتحاق بالزوجبوشرة اوعبيد 03740Pمزدوجاغواطيم
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مجموعة مدارس أبي السباع إقليم: الحوزوحدة تمسولت

المركزية

1007/09/04عمالة: مراكش 63 03/09/13إلتحاق بالزوجةيونس طوقان 02532Bمزدوجالوداية

704/09/02إقليم: الحوز وحدة ايت الحاجإقليم: الحوزمجموعة مدارس سد نفيس 62 05/09/17إلتحاق بالزوجةعبد الله التكنوكي 03778Fمزدوجاغواطيم

404/09/02إقليم: الحوزالخروعإقليم: الحوزم م آيت عابد 61 04/09/12المحجوبي م عصام 03744Uمزدوجاغواطيم

401/01/12إقليم: الحوزبلعطارإقليم: الحوزتغولست 59 01/01/12لل مريم السعابي 03248Eمزدوجأيت سيدي داود

805/09/11إقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزتإقليم: الحوزاكروكا 57 03/09/13ياسين نور الدين 03342Gمزدوجتمزوزت

مجموعة مدارس أكفاي إقليم: الحوزاسني

المركزية

902/09/09عمالة: مراكش 56 21/10/13إلتحاق بالزوجالطاهري لطيفة 02603Dمزدوجاكفاي

1001/01/10إقليم: الحوزالبريزةإقليم: الحوزم م آيت عابد 53 03/09/13باسق زهرة 03382Aمزدوجاغمات

903/09/13إقليم: الحوزايت عمارة الواد المركزيةإقليم: الحوزوانسكرا 53 03/09/13سلوى الزغراوي 03659Bمزدوجسيدي  بدهاج

مجموعة مدارس أيت الشيخ إقليم: الحوزيابورة

المركزية

405/09/11عمالة: مراكش 52 03/09/13إلتحاق بالزوجزكية المهاجر 02592Sمزدوجاكفاي

802/09/09إقليم: الحوزلعوينةإقليم: الحوزم م آيت عابد 51 03/09/13فتيحة امزيل 03349Pمزدوجتمزوزت

107/09/04إقليم: الحوزالولجةإقليم: الحوزسيدي غيات 48 نعميوسف شادمي 06/09/17 03339Dمزدوجسيدي عبد ا غيات

مجموعة مدارس أبي السباع إقليم: الحوزايت بوالنيت

المركزية

1007/09/04عمالة: مراكش 47 02/09/16إلتحاق بالزوجامال ايت الطالب 02532Bمزدوجالوداية

105/09/11إقليم: الحوزاولماسإقليم: الحوزانامر 47 03/09/13اداحماد حسن 03699Vمزدوجستي فاطمة

106/09/00إقليم: الرحامنةالنواجي المركزيةإقليم: الحوزاولد يحي 45 06/09/17إلتحاق بالزوجةعصام الهدياني 09101Sمزدوجالجبيلت

502/09/14إقليم: الحوزمجموعة مدارس سد نفيسإقليم: الحوزانسا 45 02/09/14يوسف الناصري 03657Zمزدوجلل تكركوست

1002/09/14إقليم: الرحامنةالبطمة المركزيةإقليم: الحوزامسكر 45 02/09/14فاتحة فارز 09162Hمزدوجالجعيدات

مجموعة مدارس الحاج إقليم: الحوز مركزية امسلن

ادريس المركزية

1102/09/14عمالة: مراكش 45 02/09/14كر يمة فلييو 02802Vمزدوجأولد دليم

مجموعة مدارس النور إقليم: الحوزسيدي داود

المركزية

1004/09/02عمالة: مراكش 44 06/09/17إلتحاق بالزوجصباح عنبة 02811Eمزدوجالويدان
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905/09/07إقليم: الحوزلعوينةإقليم: الحوزدار الجامع 44 06/09/17طارق ايت فنين 03349Pمزدوجتمزوزت

101/01/10إقليم: الحوز مركزية الشعبةإقليم: الحوزتيزي التحتانية 43 06/09/17إلتحاق بالزوجةمومن ابراهيم 03246Cمزدوجأيت سيدي داود

103/09/13إقليم: سيدي بنوراولد احمدإقليم: الحوزاجيكن 43 06/09/16محسن شعالي 08461

W

مزدوجبوحمام

المدرسة الجماعاتية ذات 

النطاقين

504/09/12إقليم: الحوزبوعويدإقليم: الحوز 42 06/09/17صفاء بوتور 03347Mمزدوجتمزوزت

405/09/03إقليم: الحوزوادى الدهبإقليم: الحوزتافزا 40 06/09/17إلتحاق بالزوجةرضوان جحلف 03738Mمزدوجاغواطيم

307/09/05إقليم: الرحامنةالنواجي المركزيةإقليم: الحوزمدرسة الشويطر 40 19/09/16إلتحاق بالزوجعائشة الكافي 09101Sمزدوجالجبيلت

مجموعة مدارس رجال احمر إقليم: الحوزالصبيطي

المركزية

1005/09/08عمالة: مراكش 40 04/09/18إلتحاق بالزوجةالدغوغي عبد الصادق 02602Cمزدوجاكفاي

1002/09/14إقليم: الحوزمركزية امليلإقليم: الحوزوانسكرا 39 02/09/16عصام جكاني 03499Cمزدوجأسني

104/09/12إقليم: الحوزبوعويدإقليم: الحوزتغدوين 37 02/09/16سناء ازوكاغن 03347Mمزدوجتمزوزت

703/09/13إقليم: الرحامنةراس العين المركزيةإقليم: الحوزطرورد 36 03/09/15سومية بيري 09166Mمزدوجرأس عين الرحامنة

801/01/12إقليم: الرحامنةالبراحلة المركزيةإقليم: الحوزيوسف بن تاشفين 35 05/09/18إلتحاق بالزوجخديجة زباير 09261Rمزدوجسيدي علي لبراحلة

302/09/14إقليم: الحوززطولةإقليم: الحوزتافكا 35 02/09/14حفيظة آيت الحساين 03344Jمزدوجتمزوزت

1001/01/10إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغاريرإقليم: الحوزايت سميل 31 02/09/16مصطفى بوكرام 07409Cمزدوجدار ولد زيدوح

1009/12/11إقليم: الحوزثلث نسالإقليم: الحوزاهريصان 31 04/09/16طارق بيشاشي 03375Tمزدوجاغمات

101/01/17إقليم: بني مللمركزية تارداإقليم: الحوزازمراون 31 01/01/17حفصة خموش 07569Bمزدوجأيت أم البخث

مجموعة مدارس الشعبة إقليم: الحوزاغيل

المركزية

201/01/17عمالة: مراكش 31 01/01/17فاطمة الزهراء لكريضة 02806Zمزدوجأولد دليم

607/09/16إقليم: الجديدةم/م غيلسإقليم: الحوزاك 31 07/09/16نسرين لواح 08270Nمزدوجأولد عيسى

عمالة: الصخيرات  - عين الريبعةإقليم: الحوزاكرماون

تمارة
201/01/17 31 01/01/17سهام افقير 01371Pمزدوجسيدي يحيى زعير
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مجموعة مدارس الشعبة إقليم: الحوز مركزية امسلن

المركزية

1102/09/16عمالة: مراكش 31 02/09/16سارة الريوي 02806Zمزدوجأولد دليم

201/01/17إقليم: اليوسفيةمركزية اجنان ابيهإقليم: الحوزاسلون 31 01/01/17خديجة السعودي 13707Yمزدوججنان بويه

123/01/17إقليم: الرحامنةبوشان المركزيةإقليم: الحوز مركزية تيزي 31 23/01/17بالة نورة 09315Zمزدوجبوشان

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةسيدي ادريس المركزيةإقليم: الحوزالمو 31 23/01/17زين العابدين بوسهين 08851Vمزدوجأولد خلوف

424/01/17إقليم: الحوزبوحدوإقليم: الحوزاوكايمدن 31 24/01/17بنعصبان م 03386Eمزدوجاغمات

 مجموعة  مدارس سد 

مولي يوسف

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةسيدي موسى المركزيةإقليم: الحوز 31 23/01/17فاطمة القريشي 08809Zمزدوجفرايطة

323/01/17إقليم: الحوزمجموعة مدارس سد نفيسإقليم: الحوزاهريصان 30 06/09/17نبيل اسكثان 03657Zمزدوجلل تكركوست

101/01/17إقليم: الحوزمجموعة مدارس سد نفيسإقليم: الحوزمركزية تكاديرت 30 06/09/17عزيز الحدجاوي 03657Zمزدوجلل تكركوست

 مجموعة  مدارس سد 

مولي يوسف

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد ابارحال المركزيةإقليم: الحوز 30 06/09/17فريد بن جبار 08929Eمزدوجالجوالة

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد سيدي عيسى المركزيةإقليم: الحوزتازارت 30 06/09/17الدريسي رضوان 08880B سيدي عيسى بن

سليمان

مزدوج

223/01/17إقليم: شيشاوةاولد بيبوإقليم: الحوزمركزية امليل 30 06/09/17بواضوض م 02885Kمزدوجلمزوضية

623/01/17إقليم: آسفيم/م اولد زكريإقليم: الحوزتازارت 30 06/09/17دليلة العلواوي 13676Pمزدوجالكرعاني

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد فطام المركزيةإقليم: الحوزتمغزدان 30 06/09/17بالحجام هيشام 08889Lمزدوجزمران

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزيةإقليم: الحوزمركزية اماسين 30 23/01/17عشاب سهام 09017Aمزدوجالدشرة

123/01/17إقليم: الحوزاسنيإقليم: الحوزواوسفت 30 06/09/17يوسف ايت بورحيم 03496Zمزدوجأسني

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد كليب المركزيةإقليم: الحوزتازارت 30 06/09/17فاطمة الزهراء عبيدة 09004Lمزدوجأولد بوعلي الواد

423/01/17إقليم: الرحامنةاولد با المركزيةإقليم: الحوزمركزية اماسين 30 23/01/17عبد الحق رشيد 09274Eمزدوجأولد حسون حمري

402/09/14إقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولودإقليم: الحوززرقطن 29 02/09/16م نجماوي 12838D أيت سدرات السهل

الشرقية

مزدوج
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223/01/17إقليم: شيشاوةاجديدةإقليم: الحوزدناسة 29 04/09/18اعصاب احمد 02963Vمزدوجنفيفة

مجموعة مدارس اولد 

امطاع

102/09/15إقليم: النواصرم. فاطمة الفهريةإقليم: الحوز 28 06/09/17نادية اباتراب 24932Z)مزدوجدار بوعزة )البلدية

602/09/15إقليم: الحوزعين الرمانإقليم: الحوزانسا 28 02/09/15خديجة الحري 03448Xمزدوجتمكرت

702/09/15إقليم: الحوزالخروعإقليم: الحوزامسكر 28 02/09/15نورة الطرشاوي 03744Uمزدوجاغواطيم

623/01/17إقليم: الحوزمجموعة مدارس التوامةإقليم: الحوزالمركب التربوي زرقطن 28 06/09/17عبذ اللطيف  عزيزي 03451Aمزدوجالتوامة

604/09/12إقليم: مولي يعقوبقنطرة سبو المركزإقليم: الحوزايت فاسكا 24 06/09/17مصطفى بن موح 02195Kمزدوجسيدي داود

406/09/17إقليم: الحوزالخروعإقليم: الحوزاسني 24 06/09/17ابت حدوش كريمة 03744Uمزدوجاغواطيم

111/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاكتاوة المركزيةإقليم: الحوزازمراون 24 11/09/17رفيقة بنجيب 08964Tمزدوجأولد زراد

806/09/17إقليم: الحوزاكادير تساوتإقليم: الحوزوانسكرا 24 06/09/17كمال عافية 03767Uمزدوجمولي ابراهيم

706/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد عطية المركزيةإقليم: الحوز مركزية تيزغت 24 06/09/17هند محفوظ 08791Eمزدوجالعطاوية الشعيبية

206/09/17إقليم: قلعة  السراغنةايت عيسى المركزيةإقليم: الحوزايغير-غجدامة 24 06/09/17ابتسام الملوكي 09002Jمزدوجأولد بوعلي الواد

306/09/17إقليم: الحوزالخروعإقليم: الحوزاغير 24 06/09/17عبد اللطيف الصغير 03744Uمزدوجاغواطيم

 مجموعة  مدارس سد إقليم: الحوزالمو

مولي يوسف

106/09/17إقليم: الحوز 24 06/09/17هشام بوغروم 03389Hمزدوجأيت عادل

306/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيبإقليم: الحوزطرورد 24 06/09/17ندى البصري 13792Rمزدوجاسبيعات

406/09/17إقليم: الحوزمركزية تخربينإقليم: الحوز مركزية تيزغت 24 06/09/17سعاد صوصي 03307Uمزدوجتيدلي مسفيوة

206/09/17إقليم: الحوزبوحدوإقليم: الحوزتمكوست 24 06/09/17حمو حكام 03386Eمزدوجاغمات

106/09/17إقليم: الحوزتغدوينإقليم: الحوزايت واكستيت 24 06/09/17اشوان عيد الرحيم 03272Fمزدوجتيغدوين

1006/09/17إقليم: الحوزتغنبوشتإقليم: الحوزتراست 24 06/09/17هشام كجي 03314Bمزدوجتيدلي مسفيوة
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مجموعة مدارس حيان إقليم: الحوزتافكا

المركزية

1106/09/17عمالة: مراكش 24 06/09/17وفاء الحداوي 02788Eمزدوجأولد دليم

906/09/17إقليم: الحوزبوحدوإقليم: الحوزاغرمان 24 06/09/17عزيزة بن بهية 03386Eمزدوجاغمات

406/09/17إقليم: الحوزتصورت 1إقليم: الحوزانزال الجبل 24 06/09/17مصطفى زيداني 03273Gمزدوجتيغدوين

606/09/17إقليم: الحوزتالبنينإقليم: الحوزايت واكستيت 24 06/09/17جمال أيت الكبير 03311Yمزدوجتيدلي مسفيوة

706/09/17إقليم: الحوزتالبنينإقليم: الحوزازمراون 24 06/09/17عبد الرحيم ايت العباس 03311Yمزدوجتيدلي مسفيوة

106/09/17إقليم: الحوزاسنيإقليم: الحوزابن تومرت 24 06/09/17شويك إنصاف 03496Zمزدوجأسني

1006/09/17إقليم: الحوزاكادير تساوتإقليم: الحوزويركان 24 06/09/17مريم البوزيدي 03767Uمزدوجمولي ابراهيم

106/09/17إقليم: الحوزاسنيإقليم: الحوزامسكر 24 06/09/17عمر مقريش 03496Zمزدوجأسني

206/09/17إقليم: الحوزاكرفروانإقليم: الحوزسبت اكرفروان 24 06/09/17حورية السمو 03354Vمزدوجاكرفروان

مجموعة مدارس السويكية إقليم: الحوزاماريغان

المركزية

1106/09/17عمالة: مراكش 24 06/09/17سهام الحداوي 02794Lمزدوجأولد دليم

306/09/17إقليم: الحوزتالبنينإقليم: الحوززرقطن 24 06/09/17الحسن بن ايجة 03311Yمزدوجتيدلي مسفيوة

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالشعراء المركزيةإقليم: الحوزالمو 24 06/09/17رحال قرقوري 08794Hمزدوجالشعراء

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالشعراء المركزيةإقليم: الحوزالمو 24 06/09/17رشيد كرناوي 08794Hمزدوجالشعراء

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالتوامة المركزيةإقليم: الحوزتراست 24 06/09/17غزلن الفاتحي 08886H سيدي عيسى بن

سليمان

مزدوج

506/09/17إقليم: الحوزاجيكنإقليم: الحوزامسكر 24 06/09/17عبد الصماد أبلغ 03749Zمزدوجاغواطيم

مجموعة مدارس ثلثاء إقليم: الحوزاملوكي

البور المركزية

1106/09/17عمالة: مراكش 24 06/09/17نور الهدى العباسي 02780

W

مزدوجأولد دليم

706/09/17إقليم: الحوزمركزية تخربينإقليم: الحوزانزال الجبل 24 06/09/17عبد العزيز ايت صالح 03307Uمزدوجتيدلي مسفيوة

406/09/17إقليم: الرحامنةاولد شريف المركزيةإقليم: الحوزالمنصور الموحدي 24 06/09/17مريم السميج 09066Dمزدوجبوروس
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206/09/17إقليم: الحوزاجيكنإقليم: الحوزمركزية امليل 24 06/09/17حفيظة أملل 03749Zمزدوجاغواطيم

606/09/17إقليم: الحوزايت عمارة الواد المركزيةإقليم: الحوزمركزية امليل 24 06/09/17فاطمة  بوسعيد 03659Bمزدوجسيدي  بدهاج

مجموعة مدارس 44 إقليم: الحوزايغير-غجدامة

المركزية

906/09/17عمالة: مراكش 24 06/09/17كوثر فكري 02784Aمزدوجأولد دليم

606/09/17إقليم: الحوزاغرمانإقليم: الحوزاسلون 24 06/09/17مراد فتحي زوهيري 03679Yمزدوجستي فاطمة

306/09/17إقليم: الحوزتغنبوشتإقليم: الحوزاهريصان 24 06/09/17حميد أعطار 03314Bمزدوجتيدلي مسفيوة

مجموعة مدارس السويكية إقليم: الحوززرقطن

المركزية

1106/09/17عمالة: مراكش 24 06/09/17شيماء اشهان 02794Lمزدوجأولد دليم

مجموعة مدارس حيان إقليم: الحوزتنيسكت

المركزية

206/09/17عمالة: مراكش 24 06/09/17هناء حدادش 02788Eمزدوجأولد دليم

706/09/17إقليم: الحوزاسنيإقليم: الحوزامسكر 24 06/09/17فاطمة الزهراء عكور 03496Zمزدوجأسني

مجموعة مدارس دوار إقليم: الحوزتالنيف

الجامع المركزية

1106/09/17عمالة: مراكش 24 06/09/17كريمة الوصيفي 02795Mمزدوجأولد دليم

مجموعة مدارس دوار إقليم: الحوزستي فاضمة

الجامع المركزية

406/09/17عمالة: مراكش 24 06/09/17الجكاني مريم 02795Mمزدوجأولد دليم

606/09/17إقليم: الحوزتالبنينإقليم: الحوززرقطن 24 06/09/17عبد المجيد ايت اباعمر 03311Yمزدوجتيدلي مسفيوة

المدرسة الجماعاتية ذات إقليم: الحوزاكروكا

النطاقين

206/09/17إقليم: الحوز 24 06/09/17حجيبة مكاوي 25563Kمزدوجاكرفروان

906/09/17إقليم: الحوزتالبنينإقليم: الحوزطلزين 24 06/09/17عبد العزيز شاكر 03311Yمزدوجتيدلي مسفيوة

1006/09/17إقليم: الحوزوحدة تمسولتإقليم: الحوزطلزين 24 06/09/17سعيد ندحميد 03379Xمزدوجاغمات

923/01/17إقليم: الحوز مركزية الشعبةإقليم: الحوزاكجكال 23 23/01/17إلتحاق بالزوجحيدة عائشة 03246Cمزدوجأيت سيدي داود

223/01/17إقليم: الحوزسيدي بدهاجإقليم: الحوزدار الجامع 23 06/09/17إلتحاق بالزوجفاظمة مسكيتو 03643Jمزدوجسيدي  بدهاج

1006/09/17إقليم: الحوزعين الرمانإقليم: الحوزتمغزدان 23 04/09/18عبد اللطيف وسكسو 03448Xمزدوجتمكرت

406/09/17إقليم: الحوزتريختإقليم: الحوزتيديلي 23 04/09/18ابراهيم بن الزي 03320Hمزدوجتيدلي مسفيوة
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306/09/17إقليم: الحوزمجموعة مدارس سد نفيسإقليم: الحوزوحدة تمسولت 23 04/09/18حسن بوشرويط 03657Zمزدوجلل تكركوست

مجموعة مدارس الشويطر إقليم: الحوزالشهيد م الزرقطوني

المركزية

102/09/10عمالة: مراكش 22 نعمالعلوي مولي الحسين 06/09/17 02814Hمزدوجالويدان

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد رافع المركزيةإقليم: الحوزايغير-غجدامة 22 23/01/17إلتحاق بالزوجمريم شوقي 08988Uمزدوجالرافعية

105/09/11إقليم: الحوزتغنبوشتإقليم: الحوز مركزية الشعبة 21 04/09/18ارخصيص رشيد 03314Bمزدوجتيدلي مسفيوة

209/12/11إقليم: الحوزايت سميلإقليم: الحوزإينغد 21 02/09/16بويمزكان عبد اللطيف 03638Dمزدوجدار جمعة

101/01/12إقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزتإقليم: الحوزمجموعة مدارس سد نفيس 21 04/09/18إلتحاق بالزوجةصالح بنموهو 03342Gمزدوجتمزوزت

102/09/16إقليم: الحوزمركزية تخربينإقليم: الحوزاغي 21 02/09/16إلتحاق بالزوجاسماء الرستاني 03307Uمزدوجتيدلي مسفيوة

419/01/17إقليم: الحوزالخروعإقليم: الحوزاكرماون 21 23/01/17اشرف ايت بوتسقيل 03744Uمزدوجاغواطيم

523/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد ناصر الواد المركزيةإقليم: الحوزمركزية اماسين 21 23/01/17م السمللي 08996Cمزدوجتوزينت

723/01/17إقليم: الرحامنةاولد با المركزيةإقليم: الحوزستي فاضمة 21 23/01/17البنة عمر 09274Eمزدوجأولد حسون حمري

1023/01/17إقليم: الحوزتالبنينإقليم: الحوزمركزية اماسين 21 23/01/17عبد العزيز الغازي 03311Yمزدوجتيدلي مسفيوة

223/01/17إقليم: قلعة  السراغنةالمالح المركزيةإقليم: الحوز مركزية تيزغت 21 23/01/17احمد معطوف 09040Aمزدوجالشطيبة

323/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد اخليفة المركزيةإقليم: الحوزالمو 21 23/01/17رضى المجاهيد 08892Pمزدوجزمران

423/01/17إقليم: الحوزواوسفتإقليم: الحوزوانسكرا 21 23/01/17م الغانمي 03506Kمزدوجأسني

223/01/17إقليم: الحوزاجيكنإقليم: الحوزويركان 21 23/01/17يوسف العزاوي 03749Zمزدوجاغواطيم

سيدي ابراهيم الكانون إقليم: الحوزيابورة

المركزية

119/01/17إقليم: قلعة  السراغنة 21 23/01/17بوبكر لعويني 08801Rمزدوجدزوز

419/01/17إقليم: الحوزاكادير تساوتإقليم: الحوزاكرماون 21 23/01/17صالح ايت اكتير 03767Uمزدوجمولي ابراهيم

301/01/17إقليم: الحوزايت عمارة الواد المركزيةإقليم: الحوزمركزية تكاديرت 21 23/01/17هشام علق 03659Bمزدوجسيدي  بدهاج
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123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةسيدي ادريس المركزيةإقليم: الحوزامكدال 21 23/01/17عبد الحكيم الدعبوز 08851Vمزدوجأولد خلوف

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةسور العز المركزيةإقليم: الحوزتراست 20 06/09/17الحسن حجاج 08845Nمزدوجسور العز

223/01/17إقليم: الحوزمولي ابراهيمإقليم: الحوزواوسفت 20 06/09/17اسماعيل اوجاحا 03238Uمزدوجمولي ابراهيم

 مجموعة  مدارس سد 

مولي يوسف

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةلحمادنة السفلى المركزيةإقليم: الحوز 20 06/09/17فيصل دينار 08837Eمزدوجالصهريج

 مجموعة  مدارس سد 

مولي يوسف

923/01/17إقليم: قلعة  السراغنةعقبة بن نافع المركزيةإقليم: الحوز 20 06/09/17مصطفى البراهيمي 09006Nمزدوجالعامرية

 مجموعة  مدارس سد 

مولي يوسف

223/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد عطية المركزيةإقليم: الحوز 20 06/09/17عبد الكريم  نوار 08791Eمزدوجالعطاوية الشعيبية

223/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد اخليفة المركزيةإقليم: الحوزاهريصان 20 06/09/17عماد لهكاك 08892Pمزدوجزمران

ايت العالي بن احمد إقليم: الحوز مركزية تيزغت

المركزية

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنة 20 06/09/17ياسين ابو علي 18966Pمزدوجأولد عامر

 مجموعة  مدارس سد 

مولي يوسف

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد سيدي عيسى المركزيةإقليم: الحوز 20 06/09/17الزينبي شوقي 08880B سيدي عيسى بن

سليمان

مزدوج

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةسور العز المركزيةإقليم: الحوزتراست 20 06/09/17رشيد اخي 08845Nمزدوجسور العز

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد عطية المركزيةإقليم: الحوزواوسفت 20 06/09/17عادل العسولي 08791Eمزدوجالعطاوية الشعيبية

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد الحداد المركزيةإقليم: الحوزايغير-غجدامة 20 06/09/17عبد اللطيف لحمر 08842Kمزدوجالصهريج

 مجموعة  مدارس سد 

مولي يوسف

223/01/17إقليم: قلعة  السراغنةمركزية واركيإقليم: الحوز 20 06/09/17يونس ايت اسليمان 08825Sمزدوجواركي

423/01/16إقليم: الحوزاجيكنإقليم: الحوزاكدوركيك 20 06/09/17ادريس مبارك 03749Zمزدوجاغواطيم

223/01/17إقليم: الرحامنةلحليوات المركزيةإقليم: الحوزاهريصان 20 06/09/17حمزة قروري 09061Yمزدوجبوروس

119/01/17إقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزيةإقليم: الحوزاجوكاك 20 06/09/17عثمان نجدي 09017Aمزدوجالدشرة

123/01/17إقليم: الرحامنةاولد خليفة جحيفة المركزيةإقليم: الحوزم م آيت عابد 20 23/01/17فتيحة الصغير 09197

W

مزدوجسيدي عبد  ا

423/01/17إقليم: آسفيم/م الهمامدةإقليم: الحوزاكروكا 20 23/01/17حكيم نجيم 13978Tمزدوجالغيات
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423/01/17إقليم: قلعة  السراغنةعقبة بن نافع المركزيةإقليم: الحوزتريخت 20 06/09/17رضوان حمزاوي 09006Nمزدوجالعامرية

623/01/17إقليم: قلعة  السراغنةمايات المركزيةإقليم: الحوز مركزية تيزغت 20 06/09/17رحال وافي 08974Dمزدوجميات

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد يعيش المركزيةإقليم: الحوزتلتست 20 06/09/17عصام المسلك 08854Yمزدوجأولد خلوف

 مجموعة  مدارس سد 

مولي يوسف

723/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد يعيش المركزيةإقليم: الحوز 20 06/09/17حسن الهيلي 08854Yمزدوجأولد خلوف

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد عطية المركزيةإقليم: الحوزمركزية امليل 20 06/09/17نزهة إخرازن 08791Eمزدوجالعطاوية الشعيبية

123/01/17إقليم: الحوزعين الرمانإقليم: الحوزازميم 20 06/09/17الحسناوي عبد الصمد 03448Xمزدوجتمكرت

سيدي ابراهيم الكانون إقليم: الحوزايغير-غجدامة

المركزية

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنة 20 06/09/17رحال لشهب 08801Rمزدوجدزوز

121/01/17إقليم: اليوسفيةمركزية زاوية حرمة اإقليم: الحوزالمرجة 20 06/09/17إلتحاق بالزوجهاجر المتقي 13805Eمزدوجالكنتور

323/01/17إقليم: الحوزايت سميلإقليم: الحوزدار الجامع 20 06/09/17المناري عبد الكريم 03638Dمزدوجدار جمعة

 مجموعة  مدارس سد 

مولي يوسف

223/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد عراض المركزيةإقليم: الحوز 20 06/09/17دو الكفل ايت الري 08786Zمزدوجأولد عراض

823/01/17إقليم: الحوزوحدة تمسولتإقليم: الحوزمركزية تخربين 20 نعمإلهـــــــــــام أتيدريـــــــــن 06/09/17 03379Xمزدوجاغمات

123/01/17إقليم: الحوزتالبنينإقليم: الحوزتلتست 20 06/09/17 المصطفى قبلوي 03311Yمزدوجتيدلي مسفيوة

323/01/17إقليم: الحوزاكجكالإقليم: الحوزطلزين 20 06/09/17ربيع بنعمر 03447

W

مزدوجتمكرت

123/01/17إقليم: الحوزتالبنينإقليم: الحوزطلزين 20 06/09/17عبد الصمد أيت العربي 03311Yمزدوجتيدلي مسفيوة

523/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد اخليفة المركزيةإقليم: الحوزاهريصان 20 06/09/17رشيد دويدة 08892Pمزدوجزمران

623/01/17إقليم: آسفيم/م اولد الحاج المفدةإقليم: الحوزويركان 20 06/09/17عادل متوكل 13968Gمزدوجالغيات

101/01/17إقليم: الحوزبوعويدإقليم: الحوزبوحدو 19 04/09/18إلتحاق بالزوجةرشيد السمللي 03347Mمزدوجتمزوزت

 مجموعة  مدارس سد 

مولي يوسف

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةسور العز المركزيةإقليم: الحوز 19 04/09/18حسن الكوزي 08845Nمزدوجسور العز
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123/01/17إقليم: الحوزويركانإقليم: الحوزدناسة 19 04/09/18الحسين بنعيسى 03577Mمزدوجويركان

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةسور العز المركزيةإقليم: الحوزمجموعة مدارس التوامة 19 04/09/18رشيد فرسي 08845Nمزدوجسور العز

523/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد عراض المركزيةإقليم: الحوزمركزية اماسين 19 04/09/18رشيد صالح 08786Zمزدوجأولد عراض

 مجموعة  مدارس سد 

مولي يوسف

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد بنرحال المركزيةإقليم: الحوز 19 04/09/18م فراح 08832Zمزدوجبويا عمر

623/01/17إقليم: قلعة  السراغنة اولد معزوز المركزيةإقليم: الحوزتازارت 19 04/09/18المصطفى العماري 08911Kمزدوجزمران الشرقية

223/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد فطام المركزيةإقليم: الحوزتازارت 19 04/09/18إلتحاق بالزوجةالبوزيدي عبد الله 08889Lمزدوجزمران

الملسة كرن الكبش إقليم: الحوزمركزية اماسين

المركزية

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنة 19 04/09/18عثمان بن رزوق 08943Vمزدوجاجبيل

223/01/17إقليم: الحوزمجموعة مدارس التوامةإقليم: الحوز مركزية تيزي 19 04/09/18باكيز  م 03451Aمزدوجالتوامة

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد يعيش المركزيةإقليم: الحوزتلتست 19 04/09/18المصطفى الحجوجي 08854Yمزدوجأولد خلوف

802/09/15إقليم: الحوزايت عمارة الواد المركزيةإقليم: الحوزلمدينات 18 06/09/17نعيمة أكلوو 03659Bمزدوجسيدي  بدهاج

706/09/17إقليم: الحوزدرب الشمسإقليم: الحوزالمرجة 17 06/09/17إلتحاق بالزوجفوزية الحمري 03740Pمزدوجاغواطيم

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزوانسكرا

امطاع

704/09/18إقليم: الحوز 17 04/09/18الدبدوبي عبد الواحد 03651Tمزدوجأولد امطاع

504/09/18إقليم: الحوز مركزية تيزيإقليم: الحوزاغبالو_تزارت 17 04/09/18عبدالحكيم الراجي 03460Kمزدوجالتوامة

604/09/18إقليم: الحوزلرجامإقليم: الحوزازمراون 17 04/09/18عبد الصادق الصولدي 03660Cمزدوجلل تكركوست

904/09/18إقليم: الحوزلرجامإقليم: الحوزامسكر 17 04/09/18خالد القرمودي 03660Cمزدوجلل تكركوست

1004/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيبإقليم: الحوزاغيل 17 04/09/18جمعة المسعودي 13792Rمزدوجاسبيعات

1004/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيبإقليم: الحوزاغيل 17 04/09/18ثورية المسعودي 13792Rمزدوجاسبيعات

104/09/18إقليم: الحوزدار الجامعإقليم: الحوزإينغد 17 04/09/18خديجة امجيكة 03634Zمزدوجدار جمعة
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1004/09/18إقليم: الحوزويركانإقليم: الحوزتاركة 17 04/09/18زكرياء امرهون 03577Mمزدوجويركان

504/09/18إقليم: الحوزتغنبوشتإقليم: الحوزاكرماون 17 04/09/18نورالدين املل 03314Bمزدوجتيدلي مسفيوة

204/09/18إقليم: الحوزواوسفتإقليم: الحوزطرورد 17 04/09/18مصطفى  أمنثاك 03506Kمزدوجأسني

104/09/18إقليم: الحوزسيدي فارسإقليم: الحوزطرورد 17 04/09/18عمر أيت بن سعيد 03507Lمزدوجأسني

204/09/18إقليم: الحوزاكجكالإقليم: الحوزاماريغان 17 04/09/18عبد العزيز ايت لحسن 03447

W

مزدوجتمكرت

204/09/18إقليم: الحوزاكجكالإقليم: الحوزاماريغان 17 04/09/18عبد ا بشكك 03447

W

مزدوجتمكرت

704/09/18إقليم: الحوزاجيكنإقليم: الحوزانفلي 17 04/09/18حسن بن شانة 03749Zمزدوجاغواطيم

304/09/18إقليم: الحوزكيكإقليم: الحوزاجوكاك 17 04/09/18نادية بوشريط 03757Hمزدوجمولي ابراهيم

104/09/18إقليم: الحوزاولماسإقليم: الحوزانامر 17 04/09/18عبد اللطيف بوشعار 03699Vمزدوجستي فاطمة

304/09/18إقليم: الحوزكيكإقليم: الحوزوانسكرا 17 04/09/18رباع عبد المنعم 03757Hمزدوجمولي ابراهيم

804/09/18إقليم: الحوزتالبنينإقليم: الحوزانزال الجبل 17 04/09/18فاطمة زلولي 03311Yمزدوجتيدلي مسفيوة

204/09/18إقليم: الحوزلرجامإقليم: الحوزتانفكيغت 17 04/09/18توفيق لخصاص 03660Cمزدوجلل تكركوست

204/09/18إقليم: الحوزمركزية اماسينإقليم: الحوزالمو 17 04/09/18الحسن وحاس 03415Lمزدوجابادو

مجموعة مدارس السيفر إقليم: الحوزمركزية امليل

المركزية

306/09/17عمالة: مراكش 16 06/09/17إلتحاق بالزوجصوفيا الصاليح 02755Uمزدوجحربيل

206/09/17إقليم: الحوزاكادير تساوتإقليم: الحوزمركزية امليل 16 06/09/17إلتحاق بالزوجسكينة أكاسيس 03767Uمزدوجمولي ابراهيم

1006/09/17إقليم: الحوزايت قدورإقليم: الحوزاولماس 16 06/09/17إلتحاق بالزوجنجاة العطار 03372Pمزدوجاغمات

1006/09/17إقليم: الحوزيوسف بن تاشفينإقليم: الحوزمركزية امليل 16 06/09/17إلتحاق بالزوجكريمة أيت جلول 03729Cمزدوجاغواطيم

مجموعة مدارس واد الحجر إقليم: الحوز  مركزية تدارت

المركزية

906/09/17عمالة: مراكش 16 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة أمزورو 02819Nمزدوجأولد حسون
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مجموعة مدارس السيفر إقليم: الحوزطلزين

المركزية

106/09/17عمالة: مراكش 16 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد الجليل هيشار 02755Uمزدوجحربيل

506/09/17إقليم: الحوزيوسف بن تاشفينإقليم: الحوزمركزية امليل 16 06/09/17إلتحاق بالزوجزهيرة كوبيحي 03729Cمزدوجاغواطيم

مجموعة مدارس السيفر إقليم: الحوزتمكوست

المركزية

506/09/17عمالة: مراكش 16 06/09/17إلتحاق بالزوجالراقي لطيفة 02755Uمزدوجحربيل

506/09/17إقليم: الحوزلعوينةإقليم: الحوزوحدة تمسولت 16 04/09/18إلتحاق بالزوجةابراهيم بويوب 03349Pمزدوجتمزوزت

مجموعة مدارس ايت بل إقليم: الحوزازميم

وسعيد المركزية

306/09/17عمالة: مراكش 16 06/09/17إلتحاق بالزوجزهرة زهيدي 02751Pمزدوجحربيل

601/01/17إقليم: الحوزسيدي بدهاجإقليم: الحوزالخروع 15 04/09/18إلتحاق بالزوجعزيزة البحري 03643Jمزدوجسيدي  بدهاج

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوززرقطن

مزوك المركزية

506/09/17عمالة: مراكش 15 06/09/17إلتحاق بالزوجهدى كوان 02828Yمزدوجأولد حسون

106/09/17إقليم: الصويرةم.م. المخاليفإقليم: الحوزطرورد 15 06/09/17إلتحاق بالزوجةرشيد لمنيتلي 10120Zمزدوجامخاليف

مجموعة مدارس ايت بل إقليم: الحوزاوكايمدن

وسعيد المركزية

806/09/17عمالة: مراكش 15 06/09/17إلتحاق بالزوجةم منان 02751Pمزدوجحربيل

مجموعة مدارس ايت بل إقليم: الحوزمركزية تخربين

وسعيد المركزية

906/09/17عمالة: مراكش 15 04/09/18إلتحاق بالزوجحنان يعيش 02751Pمزدوجحربيل

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزازميم

مزوك المركزية

806/09/17عمالة: مراكش 15 06/09/17إلتحاق بالزوجايمان الحادمي 02828Yمزدوجأولد حسون

406/09/17عمالة: مراكشمدرسة الملإقليم: الحوزبوحدو 15 04/09/18إلتحاق بالزوجبشرى حربالي 02738Aمزدوجالمنابهة

1006/09/17إقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزتإقليم: الحوزثلث نسال 15 04/09/18إلتحاق بالزوجوفاء زايد 03342Gمزدوجتمزوزت

مجموعة مدارس رجال احمر إقليم: الحوزاولماس

المركزية

106/09/17عمالة: مراكش 15 06/09/17إلتحاق بالزوجبوشرة ايت عدي 02602Cمزدوجاكفاي

مجموعة مدارس أولد عكيل إقليم: الحوزتمكوست

المركزية

606/09/17عمالة: مراكش 15 06/09/17إلتحاق بالزوجاشنيتيف بشرى 02544Pمزدوجالوداية

706/09/17إقليم: الحوزحمان الفتواكيإقليم: الحوزماووت 15 04/09/18إلتحاق بالزوجهند صواب 03734Hمزدوجاغواطيم

806/09/17إقليم: الحوزسيدي داودإقليم: الحوزعين الرمان 15 04/09/18إلتحاق بالزوجمينة الزهيري 03241Xمزدوجأيت سيدي داود

1006/09/17إقليم: الحوزالبريزةإقليم: الحوزيابورة 15 06/09/17إلتحاق بالزوجسعيدة رشاد 03382Aمزدوجاغمات
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد يعقوب المركزيةإقليم: الحوزامزوزيت 14 06/09/17إلتحاق بالزوجكوثر عادل 09047Hمزدوجأولد يعقوب

606/09/17إقليم: الحوزايت بوالنيتإقليم: الحوززرقطن 14 06/09/17إلتحاق بالزوجكريمة اسكيتت 03332

W

مزدوجسيدي عبد ا غيات

306/09/17إقليم: الحوزتغدوينإقليم: الحوزاسوال 14 06/09/17عبد الحفيظ أمزوار 03272Fمزدوجتيغدوين

906/09/17إقليم: الحوز مركزية تيزيإقليم: الحوزتغولست 14 06/09/17السلمي محسن 03460Kمزدوجالتوامة

506/09/17إقليم: الحوز مركزية تمكرتإقليم: الحوزالمو 14 06/09/17عبد اللطيف بنالطالب 03440Nمزدوجتمكرت

506/09/17إقليم: الحوزالمرجةإقليم: الحوزالمنصور الموحدي 14 06/09/17ربيبوزيان سلوى 03652Uمزدوجأولد امطاع

406/09/17إقليم: الحوزاولماسإقليم: الحوزازمراون 14 06/09/17رشيد بايدو 03699Vمزدوجستي فاطمة

206/09/17إقليم: الحوز مركزية تمكرتإقليم: الحوزابن تومرت 14 06/09/17المسعودي حميد 03440Nمزدوجتمكرت

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزاملوكي

مزوك المركزية

906/09/17عمالة: مراكش 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةأحمد طاهر الصيدقي 02828Yمزدوجأولد حسون

106/09/17إقليم: الحوزواوسفتإقليم: الحوز مركزية امسلن 14 06/09/17إد عبد المالك المحجوب 03506Kمزدوجأسني

706/09/17إقليم: الحوزالمنصور الموحديإقليم: الحوزتاركة 14 06/09/17حسن ايت ارشيد 03538Vمزدوجتلت نيعقوب

مجموعة مدارس لهبيشات إقليم: الحوزاغي

المركزية

1106/09/17عمالة: مراكش 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةيوسف الكراعي 02760Zمزدوجالمنابهة

506/09/17إقليم: الحوزالمرجةإقليم: الحوزالمنصور الموحدي 14 06/09/17فياض فاطمة الزهراء 03652Uمزدوجأولد امطاع

806/09/17إقليم: الحوزمشطونإقليم: الحوزانسا 14 06/09/17سكينة بو النيت 03300Lمزدوجتيدلي مسفيوة

1206/09/17إقليم: الرحامنةاولد عامر لمحرة المركزيةإقليم: الحوزمشطون 14 06/09/17العلوي حسنة 09127Vمزدوجلمحرة

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةبوروطة المركزيةإقليم: الحوزطارق بن زياد -ايت احكيم 14 06/09/17يونس القدوري 08830Xمزدوجبويا عمر

806/09/17إقليم: الحوزاولماسإقليم: الحوزاكرماون 14 06/09/17م الهمزي 03699Vمزدوجستي فاطمة

806/09/17إقليم: الحوزاولماسإقليم: الحوزاكرماون 14 06/09/17اسماء مودن 03699Vمزدوجستي فاطمة
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الجهة الصلية : 
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مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

1006/09/17إقليم: الرحامنةسيدي كروم المركزيةإقليم: الحوزالمنصور الموحدي 14 06/09/17إلتحاق بالزوجسناء فرواح 09271Bمزدوجأولد حسون حمري

206/09/17إقليم: الحوزويركانإقليم: الحوزتاركة 14 06/09/17زاهرة ايت سعيد 03577Mمزدوجويركان

406/09/17إقليم: الحوزوانسكراإقليم: الحوزتاركة 14 06/09/17وجدان بطراح 03504Hمزدوجأسني

806/09/17إقليم: الحوزايت بوردإقليم: الحوزتاركة 14 06/09/17بشرى البصري 03639Eمزدوجدار جمعة

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالزيتون المركزيةإقليم: الحوزتراست 14 06/09/17عبد ا شكري 08802Sمزدوجدزوز

706/09/17إقليم: الحوزتيديليإقليم: الحوزانسا 14 06/09/17حنان أيت حدو 03299Kمزدوجتيدلي مسفيوة

106/09/17إقليم: الحوزتيخفستإقليم: الحوزابن تومرت 14 06/09/17ايت علي أعمر حنان 03726Zمزدوجأوكايمدن

706/09/17إقليم: الحوزمجموعة مدارس التوامةإقليم: الحوزازمراون 14 06/09/17ابراهيم بلمعطي 03451Aمزدوجالتوامة

106/09/17إقليم: الحوزالمنصور الموحديإقليم: الحوزابن تومرت 14 06/09/17بحيح كمال 03538Vمزدوجتلت نيعقوب

106/09/17إقليم: الحوزسيدي فارسإقليم: الحوزتاركة 14 06/09/17رشيد اقناي 03507Lمزدوجأسني

906/09/17إقليم: الحوزازميمإقليم: الحوزتغولست 14 06/09/17 اغجدام عبدالرحيم 03442Rمزدوجتمكرت

806/09/17إقليم: الحوزاولماسإقليم: الحوزاكرماون 14 06/09/17صلح الدين ايد بويوردن 03699Vمزدوجستي فاطمة

306/09/17إقليم: الحوزمركزية تخربينإقليم: الحوزاسوال 14 06/09/17م فيصل الغرفي 03307Uمزدوجتيدلي مسفيوة

1006/09/17إقليم: الحوزازميمإقليم: الحوزتغولست 14 06/09/17حيدة توفيق 03442Rمزدوجتمكرت

906/09/17إقليم: الحوزدار الجامعإقليم: الحوزاحمد بوكماخ 14 06/09/17فاطمة الزهراء ادعبو 03634Zمزدوجدار جمعة

206/09/17إقليم: الحوزايت عشاإقليم: الحوزاسلون 14 06/09/17لحسن الموحد 03287Xمزدوجتيغدوين

606/09/17إقليم: الحوز مركزية تيزيإقليم: الحوزتغولست 14 06/09/17برخوش م 03460Kمزدوجالتوامة

106/09/17إقليم: الحوزتيخفستإقليم: الحوزابن تومرت 14 06/09/17السمللي جميلة 03726Zمزدوجأوكايمدن
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

906/09/17إقليم: الحوزمركزية تخربينإقليم: الحوزاماريغان 14 06/09/17 فاطمة البريشي 03307Uمزدوجتيدلي مسفيوة

مجموعة مدارس لخوادرة إقليم: الحوزالمنصور الموحدي

المركزية

406/09/17عمالة: مراكش 14 06/09/17إلتحاق بالزوجالقرع خديجة 02540Kمزدوجالوداية

906/09/17إقليم: الحوزاغرمانإقليم: الحوزاكرماون 14 06/09/17توفيق الزرايدي 03679Yمزدوجستي فاطمة

806/09/17إقليم: الحوزمركزية تخربينإقليم: الحوزايت واكستيت 14 06/09/17نادية أيت حم 03307Uمزدوجتيدلي مسفيوة

106/09/17إقليم: الحوزاكر نومعادإقليم: الحوزاغير 14 06/09/17رشيد مشكوري 03761Mمزدوجمولي ابراهيم

706/09/17إقليم: الحوزم م آيت عابدإقليم: الحوزتغولست 14 06/09/17العلوي عبد العالي 03365Gمزدوجاكرفروان

106/09/17إقليم: الحوزويركانإقليم: الحوزتاركة 14 06/09/17عبد ا البوكن 03577Mمزدوجويركان

206/09/17إقليم: الحوزدناسةإقليم: الحوزامزوزيت 14 04/09/18معاذ ايت موليد 03587Yمزدوجامغراس

406/09/17إقليم: الحوزوزكيطةإقليم: الحوزاحمد بوكماخ 14 06/09/17رشيدة بويكزران 03665Hمزدوجوزكيطة

106/09/17إقليم: الحوز مركزية تمكرتإقليم: الحوزايغير-غجدامة 14 06/09/17عبد اللطيف أعراب 03440Nمزدوجتمكرت

906/09/17إقليم: الحوزازميمإقليم: الحوزتغولست 14 06/09/17سكينة المغفور 03442Rمزدوجتمكرت

806/09/17إقليم: الحوزاولماسإقليم: الحوزاكرماون 14 06/09/17عبد العالي بنديان 03699Vمزدوجستي فاطمة

906/09/17إقليم: الحوزويركانإقليم: الحوزتانفكيغت 14 06/09/17جواد لفديلي 03577Mمزدوجويركان

806/09/17إقليم: الحوزتريختإقليم: الحوزانسا 14 06/09/17حسناء التاقي 03320Hمزدوجتيدلي مسفيوة

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزتنيسكت

امطاع

506/09/17إقليم: الحوز 14 06/09/17خديجة بلكوط 03651Tمزدوجأولد امطاع

206/09/17إقليم: الحوزتلتستإقليم: الحوزازمراون 14 06/09/17خالد بوقسيم 03277Lمزدوجتيغدوين

106/09/17إقليم: الحوزوزكيطةإقليم: الحوز مركزية امسلن 14 06/09/17عبد الرحيم الساسي 03665Hمزدوجوزكيطة

506/09/17إقليم: الحوزايت بوالنيتإقليم: الحوزبوحدو 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةحميد ابيهة 03332

W

مزدوجسيدي عبد ا غيات
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

606/09/17إقليم: الحوز مركزية تمكرتإقليم: الحوزابن تومرت 14 06/09/17رزدال لطيفة 03440Nمزدوجتمكرت

106/09/17إقليم: الحوزاغرمانإقليم: الحوزاكرماون 14 06/09/17الطاهرة داريم 03679Yمزدوجستي فاطمة

606/09/17إقليم: الحوزتريختإقليم: الحوزاغي 14 06/09/17هشام المستديم 03320Hمزدوجتيدلي مسفيوة

606/09/17إقليم: الحوزاولماسإقليم: الحوزاكرماون 14 06/09/17م ادم ابو الرجاء 03699Vمزدوجستي فاطمة

206/09/17إقليم: الحوزتيزي التحتانيةإقليم: الحوزايت واكستيت 14 06/09/17حنان أخشان 03323Lمزدوجتيدلي مسفيوة

906/09/17إقليم: شيشاوةايت خطابإقليم: الحوزتافكا 14 06/09/17م علي أكنو 03001Lمزدوجتمزكدوين

906/09/17إقليم: الحوزدار الجامعإقليم: الحوزاغبالو_تزارت 14 06/09/17أسماء البلغيتي 03634Zمزدوجدار جمعة

906/09/17إقليم: الحوزازميمإقليم: الحوزتغولست 14 06/09/17بوتربوش كمال 03442Rمزدوجتمكرت

706/09/17إقليم: الحوزتغدوينإقليم: الحوزاغي 14 06/09/17حياة الزاتي 03272Fمزدوجتيغدوين

806/09/17إقليم: الحوزالمرجةإقليم: الحوزالمو 14 06/09/17مهدي عليري 03652Uمزدوجأولد امطاع

906/09/17إقليم: الحوزازميمإقليم: الحوزتغولست 14 06/09/17لكويربي  مروة 03442Rمزدوجتمكرت

306/09/17إقليم: الحوزطلزينإقليم: الحوززرقطن 14 06/09/17سعيدة التكاني 03279Nمزدوجتيغدوين

906/09/17إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: الحوزسيدي فارس 14 06/09/17مليكة أساول 03461Lمزدوجالتوامة

106/09/17إقليم: الرحامنةالظهور المركزيةإقليم: الحوزتافكا 14 06/09/17نزهة الينزالي 09213Nمزدوجسكورة الحدرة

606/09/17إقليم: الحوزتريختإقليم: الحوزايغير-غجدامة 14 06/09/17عبد الحق املول 03320Hمزدوجتيدلي مسفيوة

906/09/17إقليم: الحوزسبت اكرفروانإقليم: الحوزطرورد 14 06/09/17حياة رزوق 03357Yمزدوجاكرفروان

206/09/17إقليم: الحوزازميمإقليم: الحوزايت عشا 14 06/09/17فاطمة الزهراء العنقاوي 03442Rمزدوجتمكرت

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزتمكوست

مزوك المركزية

706/09/17عمالة: مراكش 14 06/09/17إلتحاق بالزوجعائشة بودنيت 02828Yمزدوجأولد حسون
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

1006/09/17إقليم: الحوزسيدي فارسإقليم: الحوزازمراون 14 06/09/17عبد الوهاب الكاسمي 03507Lمزدوجأسني

806/09/17إقليم: الحوزمشطونإقليم: الحوزانسا 14 06/09/17خديجة أيت علي اعمر 03300Lمزدوجتيدلي مسفيوة

406/09/17إقليم: الحوزالمرجةإقليم: الحوزايت واكستيت 14 06/09/17وداد المساوي 03652Uمزدوجأولد امطاع

506/09/17إقليم: الحوزمركزية تخربينإقليم: الحوزاغي 14 06/09/17فوزبة بصيري 03307Uمزدوجتيدلي مسفيوة

306/09/17إقليم: الحوزالمركب التربوي زرقطنإقليم: الحوزانسا 14 06/09/17نعيمة الهنتيفي 26176Bمزدوجزرقطن

406/09/17إقليم: الحوزتيزي التحتانيةإقليم: الحوزانزال الجبل 14 06/09/17غزلن اونيل 03323Lمزدوجتيدلي مسفيوة

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةسيدي ادريس المركزيةإقليم: الحوزطارق بن زياد -ايت احكيم 14 06/09/17جمال أزايز 08851Vمزدوجأولد خلوف

806/09/17إقليم: الحوزتلتستإقليم: الحوزايت واكستيت 14 06/09/17مجيدة شاكر 03277Lمزدوجتيغدوين

506/09/17إقليم: الحوزويركانإقليم: الحوزتاركة 14 06/09/17عبد ا بولعصافر 03577Mمزدوجويركان

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الزازاتإقليم: الحوزاسلون 14 06/09/17جمال الغفاري 20851Nمزدوججدور

306/09/17إقليم: قلعة  السراغنةلعميرات المركزيةإقليم: الحوزاهريصان 14 06/09/17هدى الطويل 08897Vمزدوجزمران

المدرسة الجماعاتية ذات إقليم: الحوزطرورد

النطاقين

906/09/17إقليم: الحوز 14 06/09/17ثريا الجودي 25563Kمزدوجاكرفروان

106/09/17إقليم: الحوزم م آيت عابدإقليم: الحوزتولكين 14 04/09/18خالد جراعي 03365Gمزدوجاكرفروان

406/09/17إقليم: الحوزوانسكراإقليم: الحوزاغير 14 06/09/17عبد ا الدريسي 03504Hمزدوجأسني

1006/09/17إقليم: الحوزوزكيطةإقليم: الحوزاحمد بوكماخ 14 06/09/17ياسين بوتباع 03665Hمزدوجوزكيطة

906/09/17إقليم: الحوز مركزية تيزيإقليم: الحوزايغير-غجدامة 14 06/09/17زهير ايت افقير 03460Kمزدوجالتوامة

مجموعة مدارس ابن الونان إقليم: الحوزويركان

المركزية

106/09/17عمالة: مراكش 14 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء بنهنية 02620Xمزدوجأيت ايمور

125/09/17إقليم: الحوزتازارتإقليم: الحوزازميم 14 25/09/17عبد اللطيف منير 03420Sمزدوجتزارت

572



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

825/09/17إقليم: الحوزطروردإقليم: الحوزالمكيات 14 25/09/17م أيت موليد 03581Sمزدوجويركان

127/12/17إقليم: الحوزالمرجةإقليم: الحوزتمكوست 14 27/12/17جمال اوبن علي 03652Uمزدوجأولد امطاع

606/09/17إقليم: الحوزالمدرسة الجماعاتية انكالإقليم: الحوزتمكوست 13 04/09/18م امزيلن 26914Dمزدوجانوكال

606/09/17إقليم: قلعة  السراغنةسيدي ادريس المركزيةإقليم: الحوز مركزية تيزغت 13 04/09/18أحمد حقي 08851Vمزدوجأولد خلوف

906/09/17إقليم: الحوزازميمإقليم: الحوز مركزية تمكرت 13 04/09/18خالد خنسيس 03442Rمزدوجتمكرت

806/09/17إقليم: الحوزمركزية تخربينإقليم: الحوزوحدة تمسولت 13 نعمبنهمي شرف 04/09/18 03307Uمزدوجتيدلي مسفيوة

206/09/17إقليم: قلعة  السراغنة اولد معزوز المركزيةإقليم: الحوزاهريصان 13 04/09/18عللة سعيد 08911Kمزدوجزمران الشرقية

506/09/17إقليم: الحوز مركزية تمكرتإقليم: الحوزالمو 13 04/09/18نور الدين اقشاش 03440Nمزدوجتمكرت

506/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالجوالة المركزيةإقليم: الحوزمركزية اماسين 13 09/04/18الغربالي بدر 08926Bمزدوجالجوالة

406/09/17إقليم: الرحامنةسيدي غانم المركزيةإقليم: الحوزدار الجامع 13 04/09/18امال الشايبي 09225Bمزدوجسيدي غانم

706/09/17إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: الحوزتريخت 13 04/09/18م أمراغ 03461Lمزدوجالتوامة

806/09/17إقليم: الحوزوزكيطةإقليم: الحوزكيك 13 04/09/18بلمعطي سيف الدين 03665Hمزدوجوزكيطة

806/09/17إقليم: الحوزويركانإقليم: الحوزطرورد 13 04/09/18عبد الصادق العيوج 03577Mمزدوجويركان

906/09/17إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: الحوززرقطن 13 04/09/18عبد الكريم امين 03461Lمزدوجالتوامة

ايت مو سى واحماد إقليم: الحوزالمرجة

المركزية

206/09/17إقليم: الرحامنة 13 04/09/18م عزيزي 09320Eمزدوجبوشان

906/09/17إقليم: الحوز مركزية تمكرتإقليم: الحوزاهريصان 13 04/09/18عبد اللطيف ايت بن اجة 03440Nمزدوجتمكرت

106/09/17إقليم: شيشاوةاغزر ازكارنإقليم: الحوزدار الجامع 13 04/09/18نور الدين المعتصم 03159Hمزدوجامزوضة

606/09/17إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: الحوزتغدوين 13 04/09/18أمل ابرشيح 03461Lمزدوجالتوامة
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مجموعة مدارس أولد عكيل إقليم: الحوزوانسكرا

المركزية

404/09/18عمالة: مراكش 12 04/09/18إلتحاق بالزوجاكريسي ليلى 02544Pمزدوجالوداية

مجموعة مدارس رجال احمر إقليم: الحوزتيخفست

المركزية

304/09/18عمالة: مراكش 12 04/09/18إلتحاق بالزوجلميا السيحم 02602Cمزدوجاكفاي

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزاولماس

علوش المركزية

804/09/18عمالة: مراكش 11 04/09/18إلتحاق بالزوجعائشة امكعاز 02536Fمزدوجالوداية

204/09/18إقليم: الحوزيوسف بن تاشفينإقليم: الحوزانفلي 10 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة البرش 03729Cمزدوجاغواطيم

مجموعة مدارس لخوادرة إقليم: الحوزإينغد

المركزية

804/09/18عمالة: مراكش 10 04/09/18إلتحاق بالزوجآمال الشيبوبي 02540Kمزدوجالوداية

1004/09/18إقليم: الرحامنةالنواجي المركزيةإقليم: الحوزانامر 10 04/09/18إلتحاق بالزوجإيمان خلول 09101Sمزدوجالجبيلت

307/09/16إقليم: قلعة  السراغنةاولد عمرو المركزيةإقليم: الحوزتصورت 1 9 04/09/18الصنهاجي هشام 08992Yمزدوجأولد عامر

904/09/18إقليم: الحوزالولجةإقليم: الحوزاغبالو_تزارت 9 04/09/18إلتحاق بالزوجسعيدة البادي 03339Dمزدوجسيدي عبد ا غيات

مجموعة مدارس أيت إيمور إقليم: الحوزايت واكستيت

المركزية

104/09/18عمالة: مراكش 9 04/09/18إلتحاق بالزوجفتيحة أيت بن اجة 02610Lمزدوجأيت ايمور

804/09/18إقليم: الحوزثلث نسالإقليم: الحوزانزال الجبل 9 04/09/18إلتحاق بالزوجنهال باتي 03375Tمزدوجاغمات

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزستي فاضمة

علوش المركزية

704/09/18عمالة: مراكش 9 04/09/18إلتحاق بالزوجسركوكي نادية 02536Fمزدوجالوداية

 مجموعة  مدارس سد 

مولي يوسف

204/09/18إقليم: الحوزعين الرمانإقليم: الحوز 9 04/09/18إلتحاق بالزوجنعيمة صايلوح 03448Xمزدوجتمكرت

مجموعة مدارس الزاوية إقليم: الحوزاملوكي

المركزية

704/09/18عمالة: مراكش 8 04/09/18إلتحاق بالزوجليلى الفاريسي 02587Lمزدوجسيدي الزوين

304/09/18إقليم: الحوزتالبنينإقليم: الحوزايت واكستيت 8 04/09/18إلتحاق بالزوجنورة أمهال 03311Yمزدوجتيدلي مسفيوة

204/09/18إقليم: الحوزتكانةإقليم: الحوزاكرماون 8 04/09/18إلتحاق بالزوجنعيمة بومان 03754Eمزدوجاغواطيم

504/09/18إقليم: الحوزايت عمارة الواد المركزيةإقليم: الحوزمركزية  م/م أزكور 8 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة رسام 03659Bمزدوجسيدي  بدهاج

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزايت عشا

العياشي المركزية

1104/09/18عمالة: مراكش 8 04/09/18إلتحاق بالزوجلكبيرة لديد 02767Gمزدوجالمنابهة

405/09/11إقليم: قلعة  السراغنةسيدي ادريس المركزيةإقليم: الحوزالخروع 7 04/09/18عبدالغفور العيسي 08851Vمزدوجأولد خلوف
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201/01/17إقليم: الحوزازميمإقليم: الحوزبوعويد 7 04/09/18عبد اللطيف زوتين 03442Rمزدوجتمكرت

104/09/18إقليم: الحوزتيخفستإقليم: الحوزازمراون 7 04/09/18عبد الله أيت علي اعمر 03726Zمزدوجأوكايمدن

104/09/18إقليم: الحوز  مركزية تدارتإقليم: الحوزتنامرت 7 04/09/18خالد اجماعن 03465Rمزدوجزرقطن

104/09/18إقليم: الحوزامزوزيتإقليم: الحوزاسلون 7 04/09/18يوسف احوليين 03547Eمزدوجتلت نيعقوب

104/09/18إقليم: الحوزانامرإقليم: الحوزمركزية اماسين 7 04/09/18نعيمة إدبرايم 03701Xمزدوجستي فاطمة

104/09/18إقليم: الحوزويركانإقليم: الحوزالمكيات 7 04/09/18م ادحم 03577Mمزدوجويركان

104/09/18إقليم: الحوزالمنصور الموحديإقليم: الحوزالمكيات 7 04/09/18مروان ادعبل 03538Vمزدوجتلت نيعقوب

604/09/18إقليم: الحوزطروردإقليم: الحوز مركزية امسلن 7 04/09/18عبد الوهاب إذلمين 03581Sمزدوجويركان

104/09/18إقليم: الحوزالمدرسة الجماعاتية انكالإقليم: الحوزالمكيات 7 04/09/18بدر الدين اركيتي 26914Dمزدوجانوكال

804/09/18إقليم: الحوزتلتستإقليم: الحوزطارق بن زياد -ايت احكيم 7 04/09/18إروحي ابراهيم 03277Lمزدوجتيغدوين

604/09/18إقليم: الحوزالمنصور الموحديإقليم: الحوزتغولست 7 04/09/18فاطمة ازاز 03538Vمزدوجتلت نيعقوب

104/09/18إقليم: الحوزتازارتإقليم: الحوزتراست 7 04/09/18السعدية ازناك 03420Sمزدوجتزارت

104/09/18إقليم: الحوزدار الجامعإقليم: الحوزالمكيات 7 04/09/18عبد الواحد ازوض 03634Zمزدوجدار جمعة

204/09/18إقليم: الحوزايت بوردإقليم: الحوزالمكيات 7 04/09/18عبد العزيز ازويزي 03639Eمزدوجدار جمعة

104/09/18إقليم: الحوزايت واكستيتإقليم: الحوزانسا 7 04/09/18حسناء اسطس 03291Bمزدوجتيغدوين

604/09/18إقليم: الحوزاكدوركيكإقليم: الحوزاغير 7 04/09/18عمر اسلي ندراس 03671Pمزدوجوزكيطة

304/09/18إقليم: الحوزوزكيطةإقليم: الحوزتولكين 7 04/09/18اشبايو زينب 03665Hمزدوجوزكيطة

504/09/18إقليم: الحوزمركزية امليلإقليم: الحوزالمكيات 7 04/09/18طارق اشقاو 03499Cمزدوجأسني
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104/09/18إقليم: الحوزالموإقليم: الحوزاسلون 7 04/09/18يوسف اشو 03407Cمزدوجابادو

304/09/18إقليم: الحوزاكروكاإقليم: الحوزاك 7 04/09/18عبد الرحيم أعبيبي 03371Nمزدوجاكرفروان

504/09/18إقليم: الحوزتمكوستإقليم: الحوزالمكيات 7 04/09/18عبد الله اغمور 03360Bمزدوجاكرفروان

104/09/18إقليم: الرحامنةبلكرن المركزيةإقليم: الحوزانامر 7 04/09/18إلتحاق بالزوجةم أكادير 09129Xمزدوجأولد املول

404/09/18إقليم: الحوزامسكرإقليم: الحوزتانفكيغت 7 04/09/18جمال اكدو 03501Eمزدوجأسني

104/09/18إقليم: الحوزدناسةإقليم: الحوزاغير 7 04/09/18عبد الله أكزنناي 03587Yمزدوجامغراس

404/09/18إقليم: الحوزامزوزيتإقليم: الحوزمركزية تكاديرت 7 04/09/18أكزول سناء 03547Eمزدوجتلت نيعقوب

904/09/18إقليم: الحوزطلزينإقليم: الحوزانسا 7 04/09/18أكناو ياسين 03279Nمزدوجتيغدوين

104/09/18إقليم: الحوزطروردإقليم: الحوزتانفكيغت 7 04/09/18م البرجي 03581Sمزدوجويركان

1004/09/18إقليم: الحوزطلزينإقليم: الحوزاسوال 7 04/09/18الحسين الحاجي 03279Nمزدوجتيغدوين

504/09/18إقليم: الحوزتازارتإقليم: الحوزتراست 7 04/09/18م الحاي 03420Sمزدوجتزارت

104/09/18إقليم: الحوزاهريصانإقليم: الحوزتراست 7 04/09/18الخالفي جواد 03432Eمزدوجتزارت

304/09/18إقليم: الحوزايت بوردإقليم: الحوزاسلون 7 04/09/18الحسن الرسموكي 03639Eمزدوجدار جمعة

604/09/18إقليم: الحوزالمدرسة الجماعاتية انكالإقليم: الحوزاكرماون 7 04/09/18هند الرفيق 26914Dمزدوجانوكال

504/09/18إقليم: الحوزتمكوستإقليم: الحوزازمراون 7 04/09/18يونس الركيبي 03360Bمزدوجاكرفروان

104/09/18إقليم: الحوزإينغدإقليم: الحوزتنامرت 7 04/09/18مصطفى الزاويت 03604Sمزدوجانوكال

304/09/18إقليم: الحوزالمدرسة الجماعاتية انكالإقليم: الحوزامسكر 7 04/09/18بشرى الزراف 26914Dمزدوجانوكال

1004/09/18إقليم: الحوزالمنصور الموحديإقليم: الحوزاسلون 7 04/09/18عبد الصمد الزغاري 03538Vمزدوجتلت نيعقوب

576



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

804/09/18إقليم: الحوزاهريصانإقليم: الحوزاغبالو_تزارت 7 04/09/18رجاء الشعولة 03432Eمزدوجتزارت

704/09/18إقليم: الحوزالمدرسة الجماعاتية انكالإقليم: الحوزطارق بن زياد -ايت احكيم 7 04/09/18الشقراوي سعيد 26914Dمزدوجانوكال

204/09/18إقليم: الحوزوانسكراإقليم: الحوزطرورد 7 04/09/18نزهة الشلوي 03504Hمزدوجأسني

204/09/18إقليم: الحوزاهريصانإقليم: الحوزتراست 7 04/09/18سعيد الصحراوي 03432Eمزدوجتزارت

1004/09/18إقليم: شيشاوةزكارة ليبلإقليم: الحوزاماريغان 7 04/09/18أسماء الصهوي 03132Dمزدوجمجاط

204/09/18إقليم: الحوزتافكاإقليم: الحوزتراست 7 04/09/18العروسي ايمن 03492Vمزدوجزرقطن

304/09/18إقليم: الحوز مركزية اغبالوإقليم: الحوزاسلون 7 04/09/18نبيل العسري 03591Cمزدوجامغراس

704/09/18إقليم: الحوزامسكرإقليم: الحوزطرورد 7 04/09/18وهيبة العيوج 03501Eمزدوجأسني

1004/09/18إقليم: الحوزاكروكاإقليم: الحوزكيك 7 04/09/18جميلة الغبرة 03371Nمزدوجاكرفروان

204/09/18إقليم: الحوزوزكيطةإقليم: الحوزاكرماون 7 04/09/18سمير الفتحي 03665Hمزدوجوزكيطة

704/09/18إقليم: الحوزستي فاضمةإقليم: الحوزاك 7 04/09/18جميلة القرشي 03683Cمزدوجستي فاطمة

104/09/18إقليم: الحوزانامرإقليم: الحوزامسكر 7 04/09/18فاطمة الكرومي 03701Xمزدوجستي فاطمة

904/09/18إقليم: الحوزانزال الجبلإقليم: الحوزايت عشا 7 04/09/18مينة المومن 03283Tمزدوجتيغدوين

1004/09/18إقليم: الحوزاكروكاإقليم: الحوزكيك 7 04/09/18م امين الناجي 03371Nمزدوجاكرفروان

504/09/18إقليم: الحوزتريختإقليم: الحوزانسا 7 04/09/18نعيمة الهزميري 03320Hمزدوجتيدلي مسفيوة

704/09/18إقليم: الحوزاهريصانإقليم: الحوزاك 7 04/09/18عبد الرحيم الواصي 03432Eمزدوجتزارت

804/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد عموش المركزيةإقليم: الحوزتراست 7 04/09/18حسن اليزيدي 08901Zمزدوجزمران

304/09/18إقليم: الحوزالمرجةإقليم: الحوزتولكين 7 04/09/18امزيغ سعيد 03652Uمزدوجأولد امطاع
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

404/09/18إقليم: الحوزانامرإقليم: الحوزاغيل 7 04/09/18خديجة أمسكين 03701Xمزدوجستي فاطمة

304/09/18إقليم: الحوزتلتستإقليم: الحوزانزال الجبل 7 04/09/18لوبنة امغري 03277Lمزدوجتيغدوين

604/09/18إقليم: الحوزاغرمانإقليم: الحوز  مركزية تاوريرت 7 04/09/18امينة امنزوا 03679Yمزدوجستي فاطمة

104/09/18إقليم: الحوزانامرإقليم: الحوزاغيل 7 04/09/18فاطمة الزهراء أمنقاشي 03701Xمزدوجستي فاطمة

104/09/18إقليم: الحوزتولكينإقليم: الحوزالمكيات 7 04/09/18بوجمعة أنجار 03622Lمزدوجازكور

104/09/18إقليم: الحوزانساإقليم: الحوزتانفكيغت 7 04/09/18م اهروي 03295Fمزدوجتيغدوين

304/09/18إقليم: الحوزاملوكيإقليم: الحوزاك 7 04/09/18عبد ا أوتزغيت 03685Eمزدوجستي فاطمة

504/09/18إقليم: الحوزايت بوالنيتإقليم: الحوزايت واكستيت 7 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم أوريك 03332

W

مزدوجسيدي عبد ا غيات

904/09/18إقليم: الحوزتالنيفإقليم: الحوزتانفكيغت 7 04/09/18عبد ا اوناصر 03471Xمزدوجزرقطن

904/09/18إقليم: الحوزاغرمانإقليم: الحوزاكرماون 7 04/09/18الهام ايت ابرايم 03679Yمزدوجستي فاطمة

404/09/18إقليم: الحوزمركزية امليلإقليم: الحوزازمراون 7 04/09/18ياسين أيت ادير 03499Cمزدوجأسني

104/09/18إقليم: الحوزسيدي داودإقليم: الحوزاهريصان 7 04/09/18إلتحاق بالزوجسلوى أيت العباس 03241Xمزدوجأيت سيدي داود

404/09/18إقليم: الحوزإينغدإقليم: الحوزتنامرت 7 04/09/18عادل ايت الفقير 03604Sمزدوجانوكال

904/09/18إقليم: الحوزاكدوركيكإقليم: الحوزانفلي 7 04/09/18مريم أيت القاضي 03671Pمزدوجوزكيطة

404/09/18إقليم: الحوزامسكرإقليم: الحوزازمراون 7 04/09/18نورالدين أيت المصلي 03501Eمزدوجأسني

604/09/18إقليم: الحوززرقطنإقليم: الحوزازمراون 7 04/09/18عبد العالي أيت حمو 03481Hمزدوجزرقطن

104/09/18إقليم: الحوزامسكرإقليم: الحوزاغبالو_تزارت 7 04/09/18خديجة أيت خترا 03501Eمزدوجأسني

104/09/18إقليم: الحوزابن تومرتإقليم: الحوزتنامرت 7 04/09/18جمال ايت سعيد 03546Dمزدوجتلت نيعقوب
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

204/09/18إقليم: الحوزتريختإقليم: الحوزانزال الجبل 7 04/09/18فاطمة بالزاوك 03320Hمزدوجتيدلي مسفيوة

404/09/18إقليم: الحوزمركزية تكاديرتإقليم: الحوزامزوزيت 7 04/09/18صفاء بالعراس 03674Tمزدوجوزكيطة

104/09/18إقليم: الحوزامسكرإقليم: الحوزاغير 7 04/09/18مريم بري 03501Eمزدوجأسني

104/09/18إقليم: الحوزدار الجامعإقليم: الحوزتولكين 7 04/09/18بغور صفاء 03634Zمزدوجدار جمعة

204/09/18إقليم: الحوزاغرمانإقليم: الحوزتولكين 7 04/09/18بكري فوزية 03679Yمزدوجستي فاطمة

504/09/18إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: الحوزايغير-غجدامة 7 04/09/18جميعة بلعرادي 03461Lمزدوجالتوامة

604/09/18إقليم: الحوزدار الجامعإقليم: الحوزتولكين 7 04/09/18بلقاس ايمان 03634Zمزدوجدار جمعة

1004/09/18إقليم: الحوزدار الجامعإقليم: الحوزإينغد 7 04/09/18فريد بن بوحسين 03634Zمزدوجدار جمعة

904/09/18إقليم: الحوزللغزيل 1إقليم: الحوزانفلي 7 04/09/18إلتحاق بالزوجأمال بن هيلل 21088

W

مزدوجأيت سيدي داود

804/09/18إقليم: الحوزستي فاضمةإقليم: الحوزانفلي 7 04/09/18سكينة بنزيدان 03683Cمزدوجستي فاطمة

204/09/18إقليم: الحوزدناسةإقليم: الحوزإينغد 7 04/09/18ابراهيم بنطالب 03587Yمزدوجامغراس

804/09/18إقليم: الحوزطروردإقليم: الحوز مركزية امسلن 7 04/09/18معاد بنعدي 03581Sمزدوجويركان

804/09/18إقليم: الحوزواوسفتإقليم: الحوزاغير 7 04/09/18عبد الحق بنعراب 03506Kمزدوجأسني

مجموعة مدارس ثلثاء إقليم: الحوزانامر

البور المركزية

1104/09/18عمالة: مراكش 7 04/09/18إلتحاق بالزوجحسناء بنمياح 02780

W

مزدوجأولد دليم

204/09/18إقليم: الحوزمركزية امليلإقليم: الحوزتانفكيغت 7 04/09/18احمد بوتطست 03499Cمزدوجأسني

204/09/18إقليم: الحوزيابورةإقليم: الحوزاكرماون 7 04/09/18حنان بوحيد 03692Mمزدوجستي فاطمة

104/09/18إقليم: الحوزالمدرسة الجماعاتية انكالإقليم: الحوزامزوزيت 7 04/09/18فاطمة الزهراء بوستة 26914Dمزدوجانوكال

404/09/18إقليم: الحوزمركزية امليلإقليم: الحوزانسا 7 04/09/18م بوسفان 03499Cمزدوجأسني
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة
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المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

1004/09/18إقليم: الحوزواوسفتإقليم: الحوزامسكر 7 04/09/18م بوصرحان 03506Kمزدوجأسني

104/09/18إقليم: الحوزانامرإقليم: الحوزامسكر 7 04/09/18ياسين بوكستان 03701Xمزدوجستي فاطمة

304/09/18إقليم: الحوزابن تومرتإقليم: الحوزالمنصور الموحدي 7 04/09/18فرح بوكني 03546Dمزدوجتلت نيعقوب

1004/09/18إقليم: الحوزاهريصانإقليم: الحوزتراست 7 04/09/18حمزة بولغبار 03432Eمزدوجتزارت

804/09/18إقليم: الحوزتازارتإقليم: الحوزتراست 7 04/09/18لطيفة بولودن 03420Sمزدوجتزارت

304/09/18إقليم: الحوزطلزينإقليم: الحوزتغولست 7 04/09/18حنان بويدناين 03279Nمزدوجتيغدوين

204/09/18إقليم: الحوزواوسفتإقليم: الحوزاغير 7 04/09/18م بويكضارن 03506Kمزدوجأسني

مجموعة مدارس حيان إقليم: الحوزتراست

المركزية

1104/09/18عمالة: مراكش 7 04/09/18إلتحاق بالزوجنادية تائب 02788Eمزدوجأولد دليم

104/09/18إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: الحوزتانفكيغت 7 04/09/18نور الدين تتررات 03461Lمزدوجالتوامة

104/09/18إقليم: الحوزوانسكراإقليم: الحوزاسوال 7 04/09/18إلتحاق بالزوجإلهام حاتم 03504Hمزدوجأسني

504/09/18إقليم: الحوزايت بوردإقليم: الحوزالمكيات 7 04/09/18ربيع حرمان 03639Eمزدوجدار جمعة

 مجموعة  مدارس سد 

مولي يوسف

1004/09/18إقليم: الحوزتازارتإقليم: الحوز 7 04/09/18م حساني 03420Sمزدوجتزارت

404/09/18إقليم: الحوزايت واكستيتإقليم: الحوزطارق بن زياد -ايت احكيم 7 04/09/18حسني عبد الجليل 03291Bمزدوجتيغدوين

604/09/18إقليم: الحوزوزكيطةإقليم: الحوزالمكيات 7 04/09/18عبد ا الحيان 03665Hمزدوجوزكيطة

704/09/18إقليم: الحوزتكانةإقليم: الحوزانامر 7 04/09/18إلتحاق بالزوجأمال خلفي 03754Eمزدوجاغواطيم

604/09/18إقليم: الحوزامكدالإقليم: الحوزاسلون 7 04/09/18عبد ا خلفي 03564Yمزدوجامكدال

104/09/18إقليم: الحوزانامرإقليم: الحوزاسلون 7 04/09/18أكرم رايري 03701Xمزدوجستي فاطمة

704/09/18إقليم: الحوزوانسكراإقليم: الحوزاغير 7 04/09/18بشرى  رخام 03504Hمزدوجأسني
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
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للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

704/09/18إقليم: الحوزاكدوركيكإقليم: الحوز مركزية امسلن 7 04/09/18عادل رزوقي 03671Pمزدوجوزكيطة

904/09/18إقليم: الحوزمركزية اماسينإقليم: الحوزتراست 7 04/09/18سميرة روغال 03415Lمزدوجابادو

704/09/18إقليم: الحوزانزال الجبلإقليم: الحوزانسا 7 04/09/18شيماء زغلون 03283Tمزدوجتيغدوين

204/09/18إقليم: الحوزدار الجامعإقليم: الحوزمركزية  م/م أزكور 7 04/09/18دنيا زمزامي 03634Zمزدوجدار جمعة

 مجموعة  مدارس سد إقليم: الحوزاغيل

مولي يوسف

104/09/18إقليم: الحوز 7 04/09/18حفصة زمزامي 03389Hمزدوجأيت عادل

104/09/18إقليم: الحوزامسكرإقليم: الحوزالمكيات 7 04/09/18يوسف زين الدين 03501Eمزدوجأسني

204/09/18إقليم: الحوزدناسةإقليم: الحوزإينغد 7 04/09/18عبد الرحيم سعيدي 03587Yمزدوجامغراس

204/09/18إقليم: الحوزمركزية امليلإقليم: الحوزتاركة 7 04/09/18ابتسام سيراني 03499Cمزدوجأسني

مجموعة مدارس احمد إقليم: الحوزاغي

بلهاشمي المركزية

504/09/18عمالة: مراكش 7 04/09/18إلتحاق بالزوجةفيصل شاكر 02762Bمزدوجالمنابهة

204/09/18إقليم: الحوزدناسةإقليم: الحوزتولكين 7 04/09/18شول نجوى 03587Yمزدوجامغراس

1004/09/18إقليم: الحوزتازارتإقليم: الحوزتراست 7 04/09/18شيباني مراد 03420Sمزدوجتزارت

204/09/18إقليم: الحوزوحدة تمسولتإقليم: الحوزاغبالو_تزارت 7 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء صدقاوي 03379Xمزدوجاغمات

904/09/18إقليم: الحوزانامرإقليم: الحوزاكرماون 7 04/09/18خالد ظهير 03701Xمزدوجستي فاطمة

304/09/18إقليم: الحوزوانسكراإقليم: الحوزاك 7 04/09/18أنس عبادي 03504Hمزدوجأسني

1004/09/18إقليم: الحوزيابورةإقليم: الحوزاكرماون 7 04/09/18خديجة عزماني 03692Mمزدوجستي فاطمة

204/09/18إقليم: الحوزطارق بن زياد -ايت احكيمإقليم: الحوزابن تومرت 7 04/09/18وفاء عمار 03398Tمزدوجأيت حكيم - أيت  يزيد

304/09/18إقليم: الحوزتالنيفإقليم: الحوزتنامرت 7 04/09/18كمال غضبان 03471Xمزدوجزرقطن

704/09/18إقليم: الحوزوحدة تمسولتإقليم: الحوزاكدوركيك 7 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء التكاني 03379Xمزدوجاغمات
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مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزطرورد

امطاع

104/09/18إقليم: الحوز 7 04/09/18إلتحاق بالزوجبسمة   فريدي 03651Tمزدوجأولد امطاع

1004/09/18إقليم: الحوزتازارتإقليم: الحوزتراست 7 04/09/18فياض هشام 03420Sمزدوجتزارت

404/09/18إقليم: الحوزاكروكاإقليم: الحوزاسلون 7 04/09/18عبد الهادي قراط 03371Nمزدوجاكرفروان

104/09/18إقليم: الحوزاغرمانإقليم: الحوز مركزية امسلن 7 04/09/18فيصل كبول 03679Yمزدوجستي فاطمة

504/09/18إقليم: الحوزطلزينإقليم: الحوزاغير 7 04/09/18عبد الحكيم كدروز 03279Nمزدوجتيغدوين

304/09/18إقليم: الحوزتمكوستإقليم: الحوز مركزية تمكرت 7 04/09/18ياسين كرتني 03360Bمزدوجاكرفروان

804/09/18إقليم: الحوزواوسفتإقليم: الحوزاسلون 7 04/09/18أنس كوردادي 03506Kمزدوجأسني

904/09/18إقليم: الحوزالمرجةإقليم: الحوزانفلي 7 04/09/18كولوز فاطمة 03652Uمزدوجأولد امطاع

804/09/18إقليم: الحوززرقطنإقليم: الحوزاغيل 7 04/09/18نعيمة لحسين 03481Hمزدوجزرقطن

704/09/18إقليم: الحوزاهريصانإقليم: الحوزطارق بن زياد -ايت احكيم 7 04/09/18حنان لزرك 03432Eمزدوجتزارت

804/09/18إقليم: الحوزطروردإقليم: الحوزاغير 7 04/09/18خالد لعظم 03581Sمزدوجويركان

904/09/18إقليم: الحوزتازارتإقليم: الحوزتراست 7 04/09/18احمد لعميم 03420Sمزدوجتزارت

804/09/18إقليم: الحوزتمكوستإقليم: الحوزازمراون 7 04/09/18ياسين لكحل 03360Bمزدوجاكرفروان

304/09/18إقليم: الحوزتمكوستإقليم: الحوزالمكيات 7 04/09/18عبد الحق لمرضي 03360Bمزدوجاكرفروان

104/09/18إقليم: الحوزتراستإقليم: الحوزابن تومرت 7 04/09/18سعيدة لمعلم 03390Jمزدوجأيت عادل

304/09/18إقليم: الحوزمركزية امليلإقليم: الحوزاغير 7 04/09/18مهدي لويدات 03499Cمزدوجأسني

504/09/18إقليم: الحوزامسكرإقليم: الحوزاغيل 7 04/09/18ناهد محكام 03501Eمزدوجأسني

504/09/18إقليم: الرحامنةاولد خليفة المركزيةإقليم: الحوزتولكين 7 04/09/18موقصيط ليلى 09178Aمزدوجالجعافرة
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1204/09/18إقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزيةإقليم: الحوزتولكين 7 04/09/18نضيف سميرة 09186Jمزدوجالجعافرة

204/09/18إقليم: الحوزطارق بن زياد -ايت احكيمإقليم: الحوزابن تومرت 7 04/09/18اميمة هيكل 03398Tمزدوجأيت حكيم - أيت  يزيد

404/09/18إقليم: الحوزإينغدإقليم: الحوز مركزية اغبالو 7 04/09/18واكريم محماد 03604Sمزدوجانوكال

104/09/18إقليم: الحوزطروردإقليم: الحوزتانفكيغت 7 04/09/18عبد الجليل واوري 03581Sمزدوجويركان

104/09/18إقليم: الحوزدار الجامعإقليم: الحوزتنامرت 7 04/09/18الغازي وسعيد 03634Zمزدوجدار جمعة

103/09/13عمالة: مراكشمدرسة المصلىإقليم: الحوزابردوع 31 10/11/16عبد الرزاق تراوي 02717C سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

المازيغية

517/09/13عمالة: مراكشمدرسة ابن زيدون 2إقليم: الحوزسيدي غيات 28 15/11/16باكناو م 02724K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

المازيغية

مدرسة عبد العزيز بن 

ادريس

مدرسة السلطان مولي إقليم: الحوز

اسماعيل

102/09/15عمالة: مراكش 26 06/09/17عبد العزيز جمر 26067Hالمازيغيةحربيل

104/09/18عمالة: مراكشمدرسة سيدي بلعباسإقليم: الحوزالمدرسة الجماعاتية انكال 6 04/09/18زينبة باري 02470J)المازيغيةجليز )المقاطعة

116/09/96إقليم: مديونةالفاسين الغربيةإقليم: شيشاوةامزناس 177 16/09/96أقدمية 16 سنةحسن بصراوي 01729Dمزدوجسيدي حجاج واد حصار

مجموعة مدارس اسعادة إقليم: شيشاوةلغساسلة

المركزية

316/09/96عمالة: مراكش 173 16/09/97أقدمية 16 سنةاسماعيل العيرج 02572Vمزدوجسعادة

مجموعة مدارس تشرافت إقليم: شيشاوةكماسة

المركزية

716/09/99عمالة: مراكش 159 16/09/99أقدمية 16 سنةتورية الشحم 02599Zمزدوجاكفاي

مجموعة مدارس الجامع إقليم: شيشاوةاولد الحاج المركزية

المركزية

116/09/99عمالة: مراكش 159 16/09/99أقدمية 16 سنةسهام شمللي 02566Nمزدوجسعادة

مجموعة مدارس الجامع إقليم: شيشاوةدار أكيماخ

المركزية

316/09/99عمالة: مراكش 159 16/09/99أقدمية 16 سنةابتسام بلحيسن 02566Nمزدوجسعادة

116/09/99عمالة: مراكشمدرسة خديجة بنت خويلدإقليم: شيشاوةاغزر ازكارن 159 16/09/99أقدمية 16 سنةفؤاد التجاني 02719E سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس المرابطين إقليم: شيشاوةإمين  واسيف

المركزية

116/09/99عمالة: مراكش 159 16/09/99أقدمية 16 سنةنور الدين الهرضة 02569Sمزدوجسعادة

216/09/99عمالة: مراكشمدرسة الشفشاوني عبد اإقليم: شيشاوةالتويجرات 159 16/09/99أقدمية 16 سنةكلثومة أيت المام 02460Y)مزدوججليز )المقاطعة

416/09/99عمالة: مراكشمدرسة المنهلإقليم: شيشاوةبوعنكة 159 16/09/99أقدمية 16 سنةمريم برادة ناصف 25428Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم
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316/09/96عمالة: مراكشمدرسة اليرموكإقليم: شيشاوةاحصاين المركزية 155 06/09/01أقدمية 16 سنةزينب فضلن 02506Y)مزدوجالمنارة )المقاطعة

416/09/95عمالة: مراكشمدرسة العزوزيةإقليم: شيشاوةاحصاين المركزية 153 15/09/01أقدمية 16 سنةم العواد 24536U)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس باب إقليم: شيشاوةلوشاوشا

الطلس المركزية

117/09/90عمالة: مراكش 153 16/09/96أقدمية 16 سنةاقلعود فاتح ا 02818Mمزدوجالويدان

مجموعة مدارس ابن الثير إقليم: شيشاوةاغزر ازكارن

المركزية

306/09/00عمالة: مراكش 153 06/09/00أقدمية 16 سنةم العبريدي 02579Cمزدوجسعادة

مدرسة مدرسة سيدي إقليم: شيشاوةالتويجرات

اعمارة

1006/09/00عمالة: مراكش 153 06/09/00أقدمية 16 سنةللة كريمة الخقاني 02454S المشور-القصبة

)البلدية(

مزدوج

مجموعة مدارس الجامع إقليم: شيشاوةلغساسلة

المركزية

606/09/00عمالة: مراكش 153 06/09/00أقدمية 16 سنةسعيدة معتصر 02566Nمزدوجسعادة

المدرسة البتدائية يوسف إقليم: شيشاوةازنادة

ابن تاشفين

106/09/00إقليم: العيون 153 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد اللطيف الصطايلي 06432R)مزدوجالعيون )البلدية

116/09/99عمالة: مراكشمدرسة رياض التقدمإقليم: شيشاوةالحمري 151 06/09/01أقدمية 16 سنةاسماعيل بوفاس 26794Yمزدوجحربيل

عمالة: إنزكان ايت م الدارسةإقليم: شيشاوةالنزالة

ملول
306/09/00 149 06/09/01أقدمية 16 سنةصالح خاموسي 05055U الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

مجموعة مدارس المية إقليم: شيشاوةاحمد بوكماخ

المركزية

516/09/97عمالة: مراكش 147 16/09/98أقدمية 16 سنةبديعة وانعيم 02816Kمزدوجالويدان

مجموعة مدارس الحاج إقليم: شيشاوةالسعيدات

العربي المركزية

1016/09/99عمالة: مراكش 147 16/09/02أقدمية 16 سنةعبد الحي الشخماني 02526Vمزدوجالسويهلة

916/09/99عمالة: مراكشفرعية بن عللإقليم: شيشاوة ادويران 147 04/09/02أقدمية 16 سنةهشام اللوتيا 02574Xمزدوجسعادة

مجموعة مدارس النزالة إقليم: شيشاوةإمين  واسيف

المركزية

614/09/01عمالة: مراكش 147 14/09/01أقدمية 16 سنةمريم أمكول 02739Bمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس السويهلة إقليم: شيشاوةدار أكيماخ

المركزية

814/09/01عمالة: مراكش 147 14/09/01أقدمية 16 سنةنجيدة اغران 02520Nمزدوجالسويهلة

814/09/01عمالة: مراكشمدرسة سكينةإقليم: شيشاوةايت احساين 147 14/09/01أقدمية 16 سنةمنى نافوزي 02722H سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

906/09/00عمالة: مراكشفرعية بن عللإقليم: شيشاوةأكدير  أومنصور 145 16/09/02أقدمية 16 سنةفهد اللوتيا 02574Xمزدوجسعادة

114/09/01إقليم: شيشاوةالموحدينإقليم: شيشاوةلحرارشة 143 04/09/02أقدمية 16 سنةمينة ايت الطالب 03121Sمزدوجمجاط

614/09/01عمالة: مراكشفرعية بن عللإقليم: شيشاوةالرحيلت 143 18/09/02أقدمية 16 سنةسميرة مومن 02574Xمزدوجسعادة
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مدرسة السلطان مولي إقليم: شيشاوةأندورار

اسماعيل

918/09/02عمالة: مراكش 141 18/09/02أقدمية 16 سنةسعاد الدغوج 26067Hمزدوجحربيل

مجموعة مدارس أبي السباع إقليم: شيشاوةالحمري

المركزية

918/09/02عمالة: مراكش 137 06/09/03أقدمية 16 سنةمصطفى ايت باسو 02532Bمزدوجالوداية

519/09/02إقليم: شيشاوةاحصاين المركزيةإقليم: شيشاوةتاورة 133 11/10/04أقدمية 12 سنةكمال حمدون 02967Zمزدوجنفيفة

918/09/02إقليم: الحوزمجموعة مدارس سد نفيسإقليم: شيشاوةتكموت 131 18/09/02أقدمية 16 سنةوسيلة بتهامي 03657Zمزدوجلل تكركوست

مجموعة مدارس بوعزة إقليم: شيشاوةايت عبد ا

المركزية

618/09/02عمالة: مراكش 127 05/09/03أقدمية 16 سنةم بن باسة 02558Eمزدوجتسلطانت

إقليم: شتوكة آيت  م. خربة سيدي طيبإقليم: شيشاوةامين العين

باها
906/09/01 125 23/09/05أقدمية 12 سنةهشام ايت السي علي 20555Sمزدوجأيت عميرة

606/09/00إقليم: شيشاوةاحصاين المركزيةإقليم: شيشاوةتالمست المركزية 117 27/10/06أقدمية 12 سنةسعيد امكرود 02967Zمزدوجنفيفة

مجموعة مدارس واد الحجر إقليم: شيشاوةزكارة ليبل

المركزية

705/09/02عمالة: مراكش 105 20/10/09إلتحاق بالزوجةم الزهاري 02819Nمزدوجأولد حسون

مجموعة مدارس أولد عكيل إقليم: شيشاوةدار أكيماخ

المركزية

807/09/05عمالة: مراكش 84 07/09/11إلتحاق بالزوجةالحسن اكيلول 02544Pمزدوجالوداية

901/01/10إقليم: شيشاوةالحكاتإقليم: شيشاوةأنزمر 77 02/10/11الهرج رشيد 02895

W

مزدوجأهديل

1002/09/09إقليم: الرحامنةاولد شريف المركزيةإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 73 15/10/12دنيا اولد الزين 09066Dمزدوجبوروس

1005/09/03عمالة: مراكشمدرسة سيد الزوينإقليم: شيشاوةلبراج 72 06/09/17إلتحاق بالزوجنوال اوعمو 02505Xمزدوجسيدي الزوين

1001/01/10إقليم: الحوزالبريزةإقليم: شيشاوةبولعوان 71 04/09/12عزالدين ناجي 03382Aمزدوجاغمات

117/09/84عمالة: مراكش مدرسة المام السهيليإقليم: شيشاوةتكديرت المركزية 64 نعمعبد الرزاق مغفوري 02/09/15 02720F سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات عين أبو علي القاليإقليم: شيشاوةعلل بن عبد ا

السبع الحي الم
107/09/05 60 06/09/17نزهة كبريت 01573J)مزدوجالحي المي )المقاطعة

1002/09/09إقليم: الصويرةم م ام العيونإقليم: شيشاوةلعضيلت 60 02/09/13إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم أوسديد 09988Fمزدوجمولي بوزرقطون

905/09/08إقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزتإقليم: شيشاوةاغزر ازكارن 53 03/09/13ثورية  الدليلي 03342Gمزدوجتمزوزت

المدرسة البتدائية معركة إقليم: شيشاوةتارسلت

تافودارت

1004/09/12إقليم: العيون 53 02/09/14ابراهيم وربع 24875M)مزدوجالمرسى )البلدية
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مجموعة مدارس أكفاي إقليم: شيشاوةالحمري

المركزية

605/09/08عمالة: مراكش 52 04/09/12إلتحاق بالزوجحسناء العيناوي 02603Dمزدوجاكفاي

المدرسة البتدائية عائشة أم إقليم: شيشاوة  أيت هادي المركزية

المؤمنين

101/01/10إقليم: العيون 51 03/09/16إلتحاق بالزوجلطيفة عنوي 24336B)مزدوجالعيون )البلدية

902/09/10إقليم: آسفيم/م المعاشاتإقليم: شيشاوةاجديدة 51 02/09/14الفلحي سعاد 13940Bمزدوجلمعاشات

501/01/12إقليم: الحوزوحدة تمسولتإقليم: شيشاوةتزومطان 51 03/09/13الحسناوي م 03379Xمزدوجاغمات

704/09/12إقليم: تازةعين فندل المركزإقليم: شيشاوةالزاوية النحلية 51 04/09/12إلتحاق بالزوجبن جهود ربيعة 16391Rمزدوجمطماطة

مجموعة مدارس دوار إقليم: شيشاوةلبراج

الجامع المركزية

1107/09/05عمالة: مراكش 48 06/09/17نصر ا ناصح 02795Mمزدوجأولد دليم

205/09/11إقليم: العرائشم/م عين قطاع المركزإقليم: شيشاوةلمعيصرة 48 06/09/17الشرادي نادية 05946Mمزدوجالساحل

مجموعة مدارس أبي السباع إقليم: شيشاوةالسعيدات

المركزية

805/09/11عمالة: مراكش 48 02/09/14إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء العوطار 02532Bمزدوجالوداية

803/09/13إقليم: شيشاوةايت عبد اإقليم: شيشاوةالنبوغ 46 02/09/15الحسني خليفة 03108Cمزدوجكماسة

117/09/84إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغاريرإقليم: شيشاوةايت  محند 45 10/10/16اعراب م 07409Cمزدوجدار ولد زيدوح

مجموعة مدارس أبي السباع إقليم: شيشاوةبوزوكة

المركزية

902/09/10عمالة: مراكش 45 05/09/14إلتحاق بالزوجكنيديري سعاد 02532Bمزدوجالوداية

304/09/12إقليم: الجديدةمدرسة الوحدةإقليم: شيشاوةالزاوية النحلية 43 02/09/14إلتحاق بالزوجليلى امزيل 08105Jمزدوجأولد فرج

803/09/13إقليم: العرائش وادي المخازن المركزيةإقليم: شيشاوةالبرج المركزية 43 02/09/16عبد الحميد علوشا 05845Cمزدوجسوق الطلبة

مجموعة مدارس ابن بطوطة إقليم: شيشاوةواد تانسيفت

المركزية

405/09/11عمالة: مراكش 42 02/09/16إلتحاق بالزوجايت م الهام 02548Uمزدوجالوداية

إقليم: شتوكة آيت م.م  ابن تيميةإقليم: شيشاوةونشكرير

باها
502/09/15 38 02/09/15عبد العزيز بوزيد 05258Pمزدوجأيت مزال

102/09/15إقليم: قلعة  السراغنةمركزية الطواهرةإقليم: شيشاوةتنسماخت 38 02/09/15م حيداوي 08800Pمزدوجالشعراء

801/09/15إقليم: الرحامنةاولد محمود المركزيةإقليم: شيشاوةاولد الحاج المركزية 38 30/09/16ناجد خديجة 09083Xمزدوجالجبيلت

802/09/10إقليم: سطاتمركزية التوالتإقليم: شيشاوةزاوية  أفنسا 35 02/09/16إلتحاق بالزوجالبيض حكيمة 14568Jمزدوجثوالت
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704/09/12إقليم: الصويرة م,م الحسيناتإقليم: شيشاوةالرحيلت 35 02/09/15إلتحاق بالزوجلبريد هدى 10050Yمزدوجلحسينات

1002/09/14إقليم: شيشاوةالحكاتإقليم: شيشاوةبوحميسة 35 02/09/14إلتحاق بالزوجمريم السامي 02895

W

مزدوجأهديل

102/09/15إقليم: شيشاوةالبرج المركزيةإقليم: شيشاوةالنبوغ 35 02/09/16عائشة بلكادي 03154Cمزدوجالزاوية النحلية

مجموعة مدارس اولد إقليم: شيشاوةايت عبد ا

عثمان المركزية

905/09/11عمالة: مراكش 33 02/09/16إلتحاق بالزوجمريم لكنيتي 02552Yمزدوجالوداية

102/09/15إقليم: شيشاوةالبرج المركزيةإقليم: شيشاوةالنبوغ 33 02/09/16زكرياء هادي 03154Cمزدوجالزاوية النحلية

1102/09/15عمالة: مكناسعزيب الحمراءإقليم: شيشاوةلمرمضة 32 06/09/17عبد الواحد ناصري 03873Jمزدوجشرقاوة

801/01/17إقليم: مولي يعقوباولد حسين المركزإقليم: شيشاوةأكني أحندير 31 01/01/17الحمري مريم 02137Xمزدوجميكس

1002/09/16إقليم: طاطااكادير الجديدإقليم: شيشاوةالنبوغ 31 02/09/16احميمة وفاء 16013Eمزدوجتكموت

المدرسة البتدائية ابن إقليم: شيشاوةونشكرير

خلدون

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
607/09/16 31 07/09/16امهاه حمزة 01702Z سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

413/02/17إقليم: شيشاوةالنزالةإقليم: شيشاوةالترميدي 31 13/02/17لمغاري عزالدين 02850Xمزدوجأيت هادي

223/01/17إقليم: اليوسفيةمركزية الطياميمإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 31 23/01/17صالحة شعشاع 13690Eمزدوجاطياميم

323/01/17إقليم: قلعة  السراغنةايت عيسى المركزيةإقليم: شيشاوة الدميسات 31 13/02/17الشرقاوي اجباري 09002Jمزدوجأولد بوعلي الواد

623/01/17إقليم: شيشاوةالتويجراتإقليم: شيشاوةاولد مومنة 31 23/01/17مصطفى الزروال 02919Xمزدوجسيدي المختار

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد امبارك المركزيةإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 31 23/01/17عزيزة البوشيري 08827Uمزدوجواركي

مجموعة مدارس أولد عكيل إقليم: شيشاوةلحرارشة

المركزية

605/09/11عمالة: مراكش 30 02/09/16إلتحاق بالزوجةزكرياء المراني 02544Pمزدوجالوداية

823/01/17إقليم: شيشاوةأسراتوإقليم: شيشاوةازنادة 30 06/09/17حسن ايت اولحيان 18447Aمزدوجعين تزيتونت

1013/01/17إقليم: الحوزثلث نسالإقليم: شيشاوةلمعيصرة 30 06/09/17حسن ايت واحمان 03375Tمزدوجاغمات

1123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةسيدي موسى المركزيةإقليم: شيشاوةسيدي اعمارة 30 06/09/17ياسين ايت لكتاوي 08809Zمزدوجفرايطة
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123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةمركزية واركيإقليم: شيشاوة  أيت هادي المركزية 30 05/09/17احمد وافيق 08825Sمزدوجواركي

123/01/17إقليم: شيشاوةكماسةإقليم: شيشاوةسيدي اعمارة 30 06/09/17علء الدين دهاب 03107Bمزدوجكماسة

323/01/17إقليم: آسفيم/م اولد الحاج المفدةإقليم: شيشاوةزهرة بنت عمر 30 06/09/17م بلهنى 13968Gمزدوجالغيات

1123/01/17إقليم: آسفيم/م اولد فارقوإقليم: شيشاوةسيدي اعمارة 30 06/09/17عثمان الدرزوري 13652Nمزدوجلبخاتي

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد مسعود المركزيةإقليم: شيشاوةاولد بيبو 30 06/09/17مصطفى العموش 09013

W

مزدوجأولد مسعود

923/01/17إقليم: شيشاوةالنزالةإقليم: شيشاوةاولد مومنة 30 06/09/17حمادي عبدايم 02850Xمزدوجأيت هادي

1113/01/17إقليم: آسفيم/م اولد فارقوإقليم: شيشاوةلمعيصرة 30 06/09/17اشرف بولحية 13652Nمزدوجلبخاتي

613/02/17إقليم: الصويرةم.م. مولي بوزرقطونإقليم: شيشاوةالتويجرات 30 06/09/17يونس الفاتحي 09982Zمزدوجمولي بوزرقطون

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةايت عيسى المركزيةإقليم: شيشاوةسيدي اعمارة 30 06/09/17صفاء حليمي 09002Jمزدوجأولد بوعلي الواد

123/01/17إقليم: الحوزايت عمارة الواد المركزيةإقليم: شيشاوةاماسين 30 05/09/17المرابطي احمد 03659Bمزدوجسيدي  بدهاج

204/09/12إقليم: شيشاوة ادويرانإقليم: شيشاوةسيدي عبد المومن 28 02/09/15يونس أيت سيدي مومن 03140Mمزدوجادويران

عمالة: الصخيرات  - النويفاتإقليم: شيشاوةلعضيلت

تمارة
202/09/15 28 02/09/15إلتحاق بالزوجلبجيوي ايمان 01346M)مزدوجعين عتيق )البلدية

323/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد فطام المركزيةإقليم: شيشاوةكماسة 28 07/10/17حسناء بومهدي 08889Lمزدوجزمران

206/09/17إقليم: الرحامنةالفقراء المركزيةإقليم: شيشاوةاولد عبد ا مبارك 28 06/09/17عبد الجليل بلحويدك 09163Jمزدوجالجعيدات

مجموعة مدارس اولد إقليم: شيشاوةإمين  واسيف

امطاع

306/09/17إقليم: الحوز 24 06/09/17الحفياني  يونس 03651Tمزدوجأولد امطاع

106/09/17إقليم: شيشاوةالسعيداتإقليم: شيشاوةتمزكدوين 24 02/10/17عبدالعالي آيت الطالب 02945Aمزدوجالسعيدات

106/09/17إقليم: الرحامنةدار الواسطي المركزيةإقليم: شيشاوةامزناس 24 06/09/17ليلى كرينيش 09191Pمزدوجسيدي عبد  ا

1006/09/17إقليم: الحوزوحدة تمسولتإقليم: شيشاوةأندورار 24 06/09/17صباح مغا 03379Xمزدوجاغمات
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406/09/17إقليم: شيشاوةلمعيصرةإقليم: شيشاوةالصفية 24 06/09/17عبدالعزيز بن سويبة 03133Eمزدوجمجاط

106/09/17إقليم: شيشاوةامين العينإقليم: شيشاوةأيت عل 24 06/09/17عمر أيت عمر 02970Cمزدوجواد البور

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزيةإقليم: شيشاوةايت لحسن 24 06/09/17دنيا الضافري 08969Yمزدوجأولد الشرقي

306/09/17إقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزيةإقليم: شيشاوةتزومطان 24 06/09/17سلمى معاوية 09167Nمزدوجرأس عين الرحامنة

206/09/17إقليم: شيشاوةامين العينإقليم: شيشاوةتكماط 24 06/09/17م اسركال 02970Cمزدوجواد البور

306/09/17إقليم: الحوزلرجامإقليم: شيشاوةبوامسا 24 06/09/17عبد الرحيم لكريش 03660Cمزدوجلل تكركوست

206/09/17إقليم: شيشاوةتاورةإقليم: شيشاوةتسغيت 24 06/09/17م افراح 03076Tمزدوجاشمرارن

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزيةإقليم: شيشاوةتارسلت 24 06/09/17 نعيمة السمللي 08857Bمزدوجالواد لخضر

106/09/17إقليم: شيشاوةتزدرةإقليم: شيشاوةتاسا 24 06/09/17بوريك مصطفى 03074Rمزدوجتمليلت

606/09/17إقليم: شيشاوةالتويجراتإقليم: شيشاوةالصفية 24 06/09/17سناء الدومي 02919Xمزدوجسيدي المختار

506/09/17إقليم: شيشاوةسبت امزوضةإقليم: شيشاوةايت  شعيب 24 06/09/17يوسف اوخاعلي 03165Pمزدوجامزوضة

106/09/17إقليم: شيشاوةتمزكدوينإقليم: شيشاوةلحسينات 24 06/09/17مليكة ايت لعريبي 02999Jمزدوجتمزكدوين

606/09/17إقليم: شيشاوةالتويجراتإقليم: شيشاوةالصفية 24 06/09/17بشرى حادجي 02919Xمزدوجسيدي المختار

706/09/17إقليم: الرحامنةبوشان المركزيةإقليم: شيشاوةأيت عل 24 06/09/17سمير طوس 09315Zمزدوجبوشان

106/09/17إقليم: آسفيم/م الدعيجاتإقليم: شيشاوةسيدي عبد المومن 24 06/09/17فتيحة بنصادق 13915Zمزدوجلعمامرة

905/09/17إقليم: شيشاوةالسعيداتإقليم: شيشاوةالترميدي 24 06/09/17حد بابا  الزهرة 02945Aمزدوجالسعيدات

306/09/17إقليم: الرحامنةلحليوات المركزيةإقليم: شيشاوةاولد عبد ا مبارك 24 06/09/17عبد الرحيم الكموني 09061Yمزدوجبوروس

1206/09/17إقليم: الحوزانزال الجبلإقليم: شيشاوةأدوز 24 06/09/17خديجة نمغارن 03283Tمزدوجتيغدوين
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مجموعة مدارس أولد دليم إقليم: شيشاوةايت حدو يوسف

المركزية

606/09/17عمالة: مراكش 24 06/09/17فاطمة الزهراء حمجيت 02776Sمزدوجأولد دليم

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةمركزية الطواهرةإقليم: شيشاوةتنسماخت 24 06/09/17سومية الجواد 08800Pمزدوجالشعراء

306/09/17إقليم: الحوزاجيكنإقليم: شيشاوةتارسلت 24 06/09/17حفصة بورماح 03749Zمزدوجاغواطيم

مجموعة مدارس 44 إقليم: شيشاوةاماسين

المركزية

1006/09/17عمالة: مراكش 24 06/09/17ثورية سديد 02784Aمزدوجأولد دليم

مجموعة مدارس حيان إقليم: شيشاوةأسيف المال

المركزية

1105/09/17عمالة: مراكش 24 06/09/17سدرة سلمى 02788Eمزدوجأولد دليم

مجموعة مدارس الحاج إقليم: شيشاوةالخرشي

ادريس المركزية

106/09/17عمالة: مراكش 24 06/09/17اكرام اسبايبي 02802Vمزدوجأولد دليم

106/09/17إقليم: شيشاوةأكدير  أومنصورإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 24 06/09/17عمر أفقير 03142Pمزدوجادويران

206/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد عراض المركزيةإقليم: شيشاوةأكادير الغاشي 2 24 06/09/17فاطمة  النحلي 08786Zمزدوجأولد عراض

106/09/17إقليم: شيشاوةزهرة بنت عمرإقليم: شيشاوةونشكرير 24 06/09/17حسن بل 03087Eمزدوجسيدي عبد المومن

906/09/17إقليم: آسفيم/م العرفانإقليم: شيشاوةبوحميسة 24 06/09/17الطرشي فاطمة 13667Eمزدوجلمصابح

306/09/17إقليم: آسفيم/م الرزوكاتإقليم: شيشاوةبوحميسة 24 06/09/17جميلة بوخالد 13602Jمزدوجلمراسلة

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية إيغودإقليم: شيشاوةزهرة بنت عمر 24 06/09/17رشيدة الدباغ 13770Sمزدوجإيغود

406/09/17إقليم: شيشاوةاهل لحريمةإقليم: شيشاوةاولد عبد ا مبارك 24 06/09/17التهامي عدعود 02937Sمزدوجسيدي ام دليل

406/09/17إقليم: شيشاوةبولعوانإقليم: شيشاوةأيت موسى 24 06/09/17رضوان اركمان 03013Zمزدوجسيدي غانم

106/09/17إقليم: الصويرةم م ابن زهرإقليم: شيشاوةاولد عبد ا مبارك 24 06/09/17سعاد الرشيد 09963Dمزدوجمجي

906/09/17إقليم: الرحامنةاولد الزعرية المركزيةإقليم: شيشاوةتزومطان 24 06/09/17خولة بن كران 09172Uمزدوجرأس عين الرحامنة

1006/09/17إقليم: شيشاوةالبرج المركزيةإقليم: شيشاوةالنبوغ 24 06/09/17كمال المظفر 03154Cمزدوجالزاوية النحلية

106/09/17إقليم: شيشاوةلمعيصرةإقليم: شيشاوةتمزكورت 24 06/09/17عمر منتصر 03133Eمزدوجمجاط
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206/09/17إقليم: شيشاوةسيدي اعمارةإقليم: شيشاوةالوجدان 24 06/09/17عبد الفتاح ابو الدهاب 02871Vمزدوجلمزوضية

406/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيبإقليم: شيشاوةأمسكسلن السفلى 24 06/09/17الدباغ سوكينة 13792Rمزدوجاسبيعات

206/09/17إقليم: آسفيم/م اولد فارقوإقليم: شيشاوةايت لحسن 24 06/09/17رشيدة العلم 13652Nمزدوجلبخاتي

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الطياميمإقليم: شيشاوةإدازن 24 06/09/17بيوض ايمان 13690Eمزدوجاطياميم

مجموعة مدارس اولد إقليم: شيشاوةايت لحسن

العياشي المركزية

1006/09/17عمالة: مراكش 24 06/09/17خولة الخربيبي 02767Gمزدوجالمنابهة

106/09/17إقليم: الحوزبوحدوإقليم: شيشاوةثلث اشمرارن 24 06/09/17مصطفى العلمي 03386Eمزدوجاغمات

506/09/17إقليم: آسفيم/م احد البخاتيإقليم: شيشاوةاولد عبد ا مبارك 24 06/09/17عماد كراعي 13647Hمزدوجلبخاتي

206/09/17إقليم: شيشاوةامين العينإقليم: شيشاوةونشكرير 24 06/09/17احمد اكضاش 02970Cمزدوجواد البور

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةلحمادنة السفلى المركزيةإقليم: شيشاوةزهرة بنت عمر 24 06/09/17سعيدة الموذن 08837Eمزدوجالصهريج

106/09/17إقليم: شيشاوةبلحولإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 24 06/09/17الزهرة الفوال 02877Bمزدوجلمزوضية

306/09/17إقليم: الرحامنةالزيود المركزيةإقليم: شيشاوةأمسكسلن السفلى 24 06/09/17عبد ا مبتسم 09088Cمزدوجالجبيلت

106/09/17إقليم: شيشاوةأكدير  أومنصورإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 24 06/09/17ادريس بنيونس 03142Pمزدوجادويران

306/09/17إقليم: شيشاوةأكدير  أومنصورإقليم: شيشاوةاماسين 24 06/09/17زهيرة البدلة 03142Pمزدوجادويران

306/09/17إقليم: الحوزتغنبوشتإقليم: شيشاوةأدوز 24 06/09/17سهام اكزال 03314Bمزدوجتيدلي مسفيوة

406/09/17إقليم: شيشاوةلبراجإقليم: شيشاوةأيت واعراب 24 06/09/17السكوري م 02882Gمزدوجلمزوضية

106/09/17إقليم: شيشاوةبونباينإقليم: شيشاوةتجكالت 24 06/09/17سعيد ايت محند 19040Vمزدوجعين تزيتونت

806/09/17إقليم: آسفيم/م العموريةإقليم: شيشاوةأفتاس 24 06/09/17فتيحة لغريبي 13975Pمزدوجالغيات

مجموعة مدارس دوار إقليم: شيشاوةإغرمان

الجامع المركزية

1106/09/17عمالة: مراكش 24 06/09/17مبارك تهداوي 02795Mمزدوجأولد دليم
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206/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية اولد بوعنترإقليم: شيشاوةأدوز 24 06/09/17وصال المرتحيل 13722Pمزدوججنان بويه

806/09/17إقليم: شيشاوةدار أكيماخإقليم: شيشاوةألتاس 24 06/09/17بدر الدين بكار 03187Nمزدوجاسيف المال

106/09/17إقليم: شيشاوةبويزغرانإقليم: شيشاوةإمللن 24 06/09/17م انجار 02992Bمزدوجافل يسن

106/09/17إقليم: شيشاوةدار أكيماخإقليم: شيشاوةأداسيل 24 06/09/17وفاء أيت القاضي 03187Nمزدوجاسيف المال

806/09/17إقليم: الحوزويركانإقليم: شيشاوةأداسيل 24 06/09/17الهام عاطف 03577Mمزدوجويركان

206/09/17إقليم: الحوزبوحدوإقليم: شيشاوةتاسا 24 06/09/17الحمداوي أحمد 03386Eمزدوجاغمات

706/09/17إقليم: شيشاوةاهل لحريمةإقليم: شيشاوةاولد عبد ا مبارك 24 06/09/17هشام الحروكي 02937Sمزدوجسيدي ام دليل

606/09/17إقليم: شيشاوةأسراتوإقليم: شيشاوةامزناس 24 06/09/17عزيز الواصيف 18447Aمزدوجعين تزيتونت

706/09/17إقليم: الرحامنةاولد صالح  المركزيةإقليم: شيشاوةتخربين 24 06/09/17منى فهميوي 09089Dمزدوجالجبيلت

906/09/17إقليم: شيشاوةالتويجراتإقليم: شيشاوةالصفية 24 06/09/17دندان عزيز 02919Xمزدوجسيدي المختار

806/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الزازاتإقليم: شيشاوةبونباين 24 06/09/17الهام الحنيجري 20851Nمزدوججدور

705/09/17إقليم: الحوزلرجامإقليم: شيشاوةأسيف المال 24 06/09/17بومار نزهة 03660Cمزدوجلل تكركوست

306/09/17إقليم: شيشاوةسبت امزوضةإقليم: شيشاوةأكدال 24 06/09/17المرابط الحسين 03165Pمزدوجامزوضة

306/09/17إقليم: شيشاوةالسعيداتإقليم: شيشاوة أكني المركزية 24 06/09/17رشيدة الهروسي 02945Aمزدوجالسعيدات

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد مسعود المركزيةإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 24 06/09/17خلود العاش 09013

W

مزدوجأولد مسعود

206/09/17إقليم: شيشاوةالنزالةإقليم: شيشاوةأداسيل 24 06/09/17رضوان م 02850Xمزدوجأيت هادي

205/09/17إقليم: شيشاوةدار أكيماخإقليم: شيشاوةأسيف المال 24 06/09/17أرودان رشيد 03187Nمزدوجاسيف المال

406/09/17إقليم: آسفيم/م الرواحلةإقليم: شيشاوةتارسلت 24 06/09/17فاطمة الزهراء العويني 13946Hمزدوجاتوابت
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506/09/17إقليم: شيشاوةلبراجإقليم: شيشاوةأيت موسى 24 06/09/17محسن هنداني 02882Gمزدوجلمزوضية

مجموعة مدارس دوار إقليم: شيشاوةايت لحسن

الجامع المركزية

1106/09/17عمالة: مراكش 24 06/09/17حنان بوطيب 02795Mمزدوجأولد دليم

106/09/17إقليم: الحوزايغير-غجدامةإقليم: شيشاوةتالمست المركزية 24 06/09/17رجاء مور 03418Pمزدوجابادو

706/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمةإقليم: شيشاوة الدميسات 24 06/09/17هشام الهداني 13739Hمزدوجراس العين

606/09/17إقليم: شيشاوةاجديدةإقليم: شيشاوةتارسلت 24 06/09/17ياسين ايت اصبان 02963Vمزدوجنفيفة

906/09/17إقليم: شيشاوةاهل لحريمةإقليم: شيشاوةايت احساين 24 06/09/17هشام القدميري 02937Sمزدوجسيدي ام دليل

906/09/17إقليم: آسفيم/م سيدي كانونإقليم: شيشاوةتولوكولت 24 06/09/17لبنى غرناطي 13615Yمزدوجسيدي أتيجي

106/09/17إقليم: الرحامنةلقليعة المركزيةإقليم: شيشاوةتالمست المركزية 24 06/09/17فتح ا سيدي الجيللي 09240Tمزدوجصخور الرحامنة

906/09/17إقليم: شيشاوةاهل لحريمةإقليم: شيشاوةالبرج المركزية 24 06/09/17احمد حبيب ا 02937Sمزدوجسيدي ام دليل

مجموعة مدارس حيان إقليم: شيشاوةالوجدان

المركزية

1106/09/17عمالة: مراكش 24 06/09/17زكية تيوتيو 02788Eمزدوجأولد دليم

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةسيدي الحطاب المركزيةإقليم: شيشاوةأمدلن 24 06/09/17مصر بوزيت 09033Tمزدوجسيدي الحطاب

905/09/17إقليم: الحوزوحدة تمسولتإقليم: شيشاوةلغساسلة 24 06/09/17حياة اضاها 03379Xمزدوجاغمات

906/09/17إقليم: شيشاوةتزدرةإقليم: شيشاوةأيت بخاير 24 06/09/17أحمد ادصالح 03074Rمزدوجتمليلت

406/09/17إقليم: شيشاوةلحرارشةإقليم: شيشاوةزاوية  أفنسا 24 06/09/17 كمال أملكيك 03124Vمزدوجمجاط

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد كايد المركزيةإقليم: شيشاوةتنامرت 24 06/09/17يوسف بن عمر 08908Gمزدوجزمران الشرقية

306/09/17إقليم: شيشاوةالنزالةإقليم: شيشاوةأمسكسلن السفلى 24 06/09/17فيصل حادق 02850Xمزدوجأيت هادي

206/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيبإقليم: شيشاوةإكي  وسوليل 24 06/09/17عائشة اقميزة 13792Rمزدوجاسبيعات

306/09/17إقليم: شيشاوةسبت امزوضةإقليم: شيشاوةأسايس 24 06/09/17السعدية بارة 03165Pمزدوجامزوضة
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506/09/17إقليم: شيشاوةاولد الحاج المركزيةإقليم: شيشاوةتزكي 24 06/09/17فاطمة الزهراء بو معروف 02908Kمزدوجاولد مومنة

706/09/17إقليم: الحوزثلث نسالإقليم: شيشاوةالزاوية النحلية 24 06/09/17زين العابدين توفيق 03375Tمزدوجاغمات

606/09/17إقليم: الرحامنةاولد خليفة جحيفة المركزيةإقليم: شيشاوةاولد عبد ا مبارك 24 06/09/17نبيلة الحو 09197

W

مزدوجسيدي عبد  ا

106/09/17إقليم: شيشاوةالبرج المركزيةإقليم: شيشاوةأيت عل 24 06/09/17أحمد أرسموك 03154Cمزدوجالزاوية النحلية

406/09/17إقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزيةإقليم: شيشاوةلمحدجات 24 06/09/17السعودي الطيابي 09017Aمزدوجالدشرة

206/09/17إقليم: الحوزوحدة تمسولتإقليم: شيشاوةبوعنكة 24 06/09/17الدباغ اسماعيل 03379Xمزدوجاغمات

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد يعيش المركزيةإقليم: شيشاوةالصفية 24 06/09/17كمال الشتوي 08854Yمزدوجأولد خلوف

606/09/17إقليم: آسفيم/م اولد عبد اإقليم: شيشاوةاولد الحاج المركزية 24 06/09/17عبد الرحيم التاقي 13671Jمزدوجالكرعاني

206/09/17إقليم: الرحامنةاولد شريف المركزيةإقليم: شيشاوةإمين  واسيف 24 06/09/17اخبيش الحسنية 09066Dمزدوجبوروس

306/09/17إقليم: شيشاوةالسعيداتإقليم: شيشاوةاولد عبد ا مبارك 24 06/09/17م الحجاوي 02945Aمزدوجالسعيدات

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد الحداد المركزيةإقليم: شيشاوةبوابوض 24 06/09/17سعيدة مساعيد 08842Kمزدوجالصهريج

206/09/17إقليم: الصويرةم.م. زاوية لوضاإقليم: شيشاوةأكرض 24 06/09/17الحسن إدبل 10330Cمزدوجتمزكدة- أوفتاس

112/12/17إقليم: قلعة  السراغنةالشعراء المركزيةإقليم: شيشاوةالصفية 24 13/12/17أمينة كعبار 08794Hمزدوجالشعراء

مجموعة مدارس حيان إقليم: شيشاوةالوجدان

المركزية

406/09/17عمالة: مراكش 24 06/09/17اسماعيل حريري 02788Eمزدوجأولد دليم

129/09/17إقليم: شيشاوةازنادةإقليم: شيشاوةلمحدجات 24 29/09/17م أحليق 03146Uمزدوجادويران

530/09/17إقليم: شيشاوةاولد مومنةإقليم: شيشاوةتزكي 24 30/09/17عبد النعيم خطاري 02904Fمزدوجاولد مومنة

202/10/17إقليم: آسفيم/م اولد فارقوإقليم: شيشاوةايت خطاب 24 02/10/17نعيمة العلمي 13652Nمزدوجلبخاتي

102/10/17إقليم: شيشاوةتولوكولتإقليم: شيشاوةأسايس 24 02/10/17رشيد الناصري 03098Sمزدوجتاولوكلت
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230/09/17إقليم: شيشاوةاولد عبد ا مباركإقليم: شيشاوةتزكي 24 30/09/17المختار الطويل 02913Rمزدوجاولد مومنة

630/09/17إقليم: شيشاوةلعضيلتإقليم: شيشاوةتزكي 24 30/09/17البظلة م 02901Cمزدوجأهديل

130/09/17إقليم: شيشاوةاولد عبد ا مباركإقليم: شيشاوةتزكي 24 30/09/17م العثماني 02913Rمزدوجاولد مومنة

مجموعة مدارس اولد إقليم: شيشاوةلكوايات

مزوك المركزية

905/09/03عمالة: مراكش 23 02/09/16إلتحاق بالزوجسمية زريولي 02828Yمزدوجأولد حسون

مجموعة مدارس أبي السباع إقليم: شيشاوةسبت امزوضة

المركزية

102/09/14عمالة: مراكش 23 02/09/16إلتحاق بالزوجاعبيروش بدة 02532Bمزدوجالوداية

306/09/17إقليم: الرحامنةبوشان المركزيةإقليم: شيشاوةاولد عبد ا مبارك 23 06/09/17عبد الهادي ابزيزو 09315Zمزدوجبوشان

306/09/17إقليم: الرحامنةلحليوات المركزيةإقليم: شيشاوةاولد عبد ا مبارك 22 06/09/17م ازواقرة 09061Yمزدوجبوروس

مجموعة مدارس عوينة إقليم: شيشاوةألتاس

تركز البتدائية

101/01/17إقليم: أسا - الزاك 21 01/01/17إلتحاق بالزوجحنان أصكام 06839Hمزدوجعوينة لهنا

107/09/16إقليم: الجديدةم/م بني سبعإقليم: شيشاوةايت  محند 21 07/09/16شاظمي كريم 08605Cمزدوجسيدي اسماعيل

502/09/16إقليم: الجديدةم/م الرواحلةإقليم: شيشاوةبوابوض 21 01/01/17إلتحاق بالزوجوفاء حوال 08255Xمزدوجسيدي عابد

301/01/17إقليم: سطاتمركزية اولد الهواريإقليم: شيشاوةايت لحسن 21 01/01/17إلتحاق بالزوججعفور سعيدة 14533

W

مزدوجاولد الصغير

113/02/17إقليم: شيشاوةايت عبد اإقليم: شيشاوةإمللن 21 13/02/17رشيد شكيرو 03108Cمزدوجكماسة

323/01/17إقليم: الصويرةم م ابن زهرإقليم: شيشاوة أكني المركزية 21 13/02/17المناني أسامة 09963Dمزدوجمجي

323/01/17إقليم: شيشاوةأكدير  أومنصورإقليم: شيشاوةالرباط 21 23/02/17الخرشي يحيى 03142Pمزدوجادويران

523/01/17إقليم: الرحامنةالزاوية المحمودية المركزيةإقليم: شيشاوةتارسلت 21 23/01/17تميم الدار مصطفى 09117Jمزدوجانزالت لعظم

423/01/17إقليم: شيشاوةاحصاين المركزيةإقليم: شيشاوةأمكضران 21 06/09/17إلتحاق بالزوجبطلجان سعيدة 02967Zمزدوجنفيفة

123/01/17إقليم: آسفيم/م اولد عبةإقليم: شيشاوةالنزالة 21 09/09/17إلتحاق بالزوجةسعيد بوكمازي 13929Pمزدوجنكا

813/02/17إقليم: اليوسفيةمركزية البلتإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 21 13/02/17حنصال يوسف 13799Yمزدوجالكنتور
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123/01/17إقليم: شيشاوةكماسةإقليم: شيشاوةأمسكسلن السفلى 21 13/02/17عصام بوكمازي 03107Bمزدوجكماسة

213/02/17إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الزهراءإقليم: شيشاوةالتويجرات 21 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم الزلزولي 26545C)مزدوجالعطاوية )البلدية

113/02/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد مسعود المركزيةإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 21 13/02/17رشيد حمادي 09013

W

مزدوجأولد مسعود

323/01/17إقليم: شيشاوةالترميديإقليم: شيشاوةفيللة 21 23/01/17يوسف وحمان 02957Nمزدوجالسعيدات

1123/01/17إقليم: آسفيم/م الدعيجاتإقليم: شيشاوةتارسلت 21 23/01/17عثمان فكار 13915Zمزدوجلعمامرة

323/01/17إقليم: آسفيم/م الرواحلةإقليم: شيشاوةأفتاس 21 23/01/17 م سومني 13946Hمزدوجاتوابت

123/01/17إقليم: الصويرةم.م. تهلوانتإقليم: شيشاوةتكموت 21 23/01/17سعيد عل 10225Nمزدوجبيز ضاض

723/01/17إقليم: آسفيم/م اولد احميدةإقليم: شيشاوةأفتاس 21 23/01/17سفيان فتاوي 13666Dمزدوجلمصابح

123/01/17إقليم: الصويرةم.م. الزاويةإقليم: شيشاوةأكادير الغاشي 2 21 23/01/17نبيل المرحومي 10128Hمزدوجسيدي عبد الجليل

723/01/17إقليم: الحوزمجموعة مدارس التوامةإقليم: شيشاوة الدميسات 21 13/02/17احمد ايت موح 03451Aمزدوجالتوامة

123/01/17إقليم: شيشاوةتمزكدوينإقليم: شيشاوةامعرض 21 23/01/17عبد الحق جكنور 02999Jمزدوجتمزكدوين

1023/01/17إقليم: شيشاوةاجديدةإقليم: شيشاوةتسكرت 21 23/01/17دار الضمان ابراهيم 02963Vمزدوجنفيفة

123/01/17إقليم: الصويرةم.م. تمنتإقليم: شيشاوةإرغي 21 23/01/17م زنتور 10185Vمزدوجاكليف

523/01/17إقليم: شيشاوةازنادةإقليم: شيشاوةلمحدجات 21 23/01/17علي  لبيض 03146Uمزدوجادويران

623/01/17إقليم: شيشاوةاولد مومنةإقليم: شيشاوة الدميسات 21 13/02/17خالد بلعسري 02904Fمزدوجاولد مومنة

323/01/17إقليم: شيشاوةالترميديإقليم: شيشاوةسيدي اعمارة 21 13/02/17اكعيط غزلن 02957Nمزدوجالسعيدات

923/01/17إقليم: شيشاوةتزومطانإقليم: شيشاوةامعرض 21 23/01/17سليمان السعدي 03016Cمزدوجسيدي غانم

523/01/17إقليم: الرحامنةلقليعة المركزيةإقليم: شيشاوةزكارة ليبل 20 06/09/17بوجمعة مولى 09240Tمزدوجصخور الرحامنة
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123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةبوروطة المركزيةإقليم: شيشاوةاولد بيبو 20 06/09/17عبد المولى المحلوي 08830Xمزدوجبويا عمر

523/01/17إقليم: الرحامنةانزالت العارية المركزيةإقليم: شيشاوةسيدي اعمارة 20 06/09/17الدريسي عبد الله 09304Mمزدوجأيت حمو

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةايت عيسى المركزيةإقليم: شيشاوةأكدير  أومنصور 20 06/09/17رشيد  اميسى 09002Jمزدوجأولد بوعلي الواد

723/01/17إقليم: شيشاوةاجديدةإقليم: شيشاوةالسعيدات 20 06/09/17م  ديدوح 02963Vمزدوجنفيفة

123/01/17إقليم: شيشاوةالبرج المركزيةإقليم: شيشاوةبولعوان 20 06/09/17أحمد بن عل 03154Cمزدوجالزاوية النحلية

223/01/17إقليم: آسفيم/م العرفانإقليم: شيشاوةلكوايات 20 06/09/17الكافحي يونس 13667Eمزدوجلمصابح

1023/01/17إقليم: شيشاوةلبراجإقليم: شيشاوةاولد بيبو 20 06/09/17عادل حمدي 02882Gمزدوجلمزوضية

523/01/17إقليم: الرحامنةالحاج الراحل المركزيةإقليم: شيشاوةالسعيدات 20 06/09/17نبيل نجيب 09110Bمزدوجانزالت لعظم

123/01/17إقليم: الحوز مركزية تيزيإقليم: شيشاوةزكارة ليبل 20 06/09/17عمر اكرام 03460Kمزدوجالتوامة

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد يعيش المركزيةإقليم: شيشاوةتولوكولت 20 06/09/17اشرف جميل 08854Yمزدوجأولد خلوف

423/01/17إقليم: الصويرةم م أيت بوصدوكإقليم: شيشاوةلحسينات 20 06/09/17امين الياس 10054Cمزدوجلحسينات

523/01/17إقليم: الصويرةم.م  ادشفيإقليم: شيشاوةترخات 20 06/09/17مصطفى اديونس 10352Bمزدوجايدا اوكلول

123/01/17إقليم: الصويرةم م اولد عبد الحليمإقليم: شيشاوةاولد مومنة 20 06/09/17عبدالهادي لحمر 10086Mمزدوجسيدي علي الكراتي

223/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد ابارحال المركزيةإقليم: شيشاوةتماروت 20 06/09/17اسامة باجدي 08929Eمزدوجالجوالة

823/01/17إقليم: آسفيم/م السراحنة بوسكمانإقليم: شيشاوةسيدي اعمارة 20 06/09/17عصام الحمدي 13974Nمزدوجالغيات

123/01/17إقليم: شيشاوةازنادةإقليم: شيشاوةلمحدجات 20 06/09/17عبد ا ادبل 03146Uمزدوجادويران

613/02/17إقليم: الحوز مركزية تمكرتإقليم: شيشاوةلرويين 20 06/09/17ابراهيم التيجاني 03440Nمزدوجتمكرت

123/01/17إقليم: شيشاوةإمللنإقليم: شيشاوةانمرن المركزية 20 06/09/17يوسف عباد 03008Uمزدوجتمزكدوين
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123/01/17إقليم: شيشاوةسبت امزوضةإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 20 06/09/17ناصري عبد الواحد 03165Pمزدوجامزوضة

123/01/17إقليم: الرحامنةلعريصة المركزيةإقليم: شيشاوةالرحيلت 20 06/09/17إلتحاق بالزوجةعز الدين اللوزي 09143Mمزدوجعكرمة

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد يعيش المركزيةإقليم: شيشاوةتولوكولت 20 06/09/17عبد الرحيم وتمان 08854Yمزدوجأولد خلوف

323/01/17إقليم: الحوزايت سميلإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 20 06/09/17الخضير الكرعات 03638Dمزدوجدار جمعة

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد يعيش المركزيةإقليم: شيشاوةالسعيدات 20 06/09/17عمر بدري 08854Yمزدوجأولد خلوف

523/01/17إقليم: الرحامنةالرحامنة المركزيةإقليم: شيشاوةفيللة 20 06/09/17خالد الشهبة 09241Uمزدوجصخور الرحامنة

623/01/17إقليم: اليوسفيةمركزية إيغودإقليم: شيشاوةبونباين 20 06/09/17رشيد سهيل 13770Sمزدوجإيغود

714/02/17إقليم: الحوز مركزية تمكرتإقليم: شيشاوةلرويين 20 مولي عبدالعزيز الهاشمي 

الدريسي

06/09/17 03440Nمزدوجتمكرت

523/01/17إقليم: الرحامنةانزالت العارية المركزيةإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 20 06/09/17بوالعيدي عبدالغني 09304Mمزدوجأيت حمو

723/01/17إقليم: الرحامنةالخللطة المركزيةإقليم: شيشاوةبن الدكالي 20 06/09/17احمد موريد 09253Gمزدوجصخور الرحامنة

223/01/17إقليم: قلعة  السراغنةمركزية واركيإقليم: شيشاوةاجديدة 20 06/09/17يونس علو 08825Sمزدوجواركي

مجموعة مدارس اولد إقليم: شيشاوةلبراج

علوش المركزية

323/01/17عمالة: مراكش 20 06/09/17إلتحاق بالزوجةبوبكر إيكن 02536Fمزدوجالوداية

223/01/17إقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمةإقليم: شيشاوةلكوايات 20 06/09/17المداني حمزة 13739Hمزدوجراس العين

223/01/17إقليم: آسفيم/م العرفانإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 20 06/09/17المولي حميد 13667Eمزدوجلمصابح

223/01/17إقليم: الرحامنةاولد صالح  المركزيةإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 20 06/09/17بنديان إدريس 09089Dمزدوجالجبيلت

123/01/17إقليم: شيشاوةأحمد سالمإقليم: شيشاوةزكارة ليبل 20 06/09/17 اشرف الحداني 03110Eمزدوجكماسة

423/01/17إقليم: قلعة  السراغنةلعرارشة المركزيةإقليم: شيشاوةالبرج المركزية 19 04/09/18رشيد الزهراوي 08951Dمزدوجالهيادنة

223/01/17إقليم: شيشاوةسبت امزوضةإقليم: شيشاوةأندورار 18 13/02/17عبد الهادي ابريهوما 03165Pمزدوجامزوضة
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123/01/17إقليم: قلعة  السراغنة اولد معزوز المركزيةإقليم: شيشاوةبولعوان 18 05/09/17التومي عصام 08911Kمزدوجزمران الشرقية

مجموعة مدارس أولد عكيل إقليم: شيشاوةلحسينات

المركزية

1106/09/17عمالة: مراكش 18 06/09/17إلتحاق بالزوجامال فهدي 02544Pمزدوجالوداية

205/09/17عمالة: مراكشمدرسة سيد الزوينإقليم: شيشاوةأسيف المال 17 06/09/17إلتحاق بالزوجةالفحلي الهاشمي 02505Xمزدوجسيدي الزوين

1004/09/18إقليم: الحوزكيكإقليم: شيشاوةالزاوية 17 04/09/18سكينة السدوق 03757Hمزدوجمولي ابراهيم

204/09/18إقليم: شيشاوةدار أكيماخإقليم: شيشاوةتونغاست 17 04/09/18يوسف المجاهد 03187Nمزدوجاسيف المال

1104/09/18إقليم: آسفيم/م عبد المومنإقليم: شيشاوةالزاوية 17 04/09/18نجوى راضى 13911Vمزدوجلعمامرة

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد بومنيع المركزيةإقليم: شيشاوةالتويجرات 17 04/09/18سكينة الهناوي 09023Gمزدوجسيدي موسى

404/09/18إقليم: آسفيم/م اولد فارقوإقليم: شيشاوةايت خطاب 17 04/09/18ايمان بن العراضي 13652Nمزدوجلبخاتي

504/09/18إقليم: قلعة  السراغنةلعرارشة المركزيةإقليم: شيشاوةلمحدجات 17 04/09/18وهيبة البيصاري 08951Dمزدوجالهيادنة

104/09/18إقليم: شيشاوةلبراجإقليم: شيشاوةلرويين 17 04/09/18سفيان بواليت 02882Gمزدوجلمزوضية

804/09/18إقليم: شيشاوةالزاويةإقليم: شيشاوةلعضيلت 17 04/09/18زهرة عقا 02888Nمزدوجأهديل

704/09/18إقليم: الرحامنةلحليوات المركزيةإقليم: شيشاوةدار أكيماخ 17 04/09/18علي بوضاض 09061Yمزدوجبوروس

704/09/18إقليم: الحوزمركزية امليلإقليم: شيشاوة أكني المركزية 17 04/09/18لبنى العدلني 03499Cمزدوجأسني

1004/09/18إقليم: شيشاوةالزاويةإقليم: شيشاوةلكوايات 17 04/09/18رشيد وثل 02888Nمزدوجأهديل

104/09/18إقليم: الحوز مركزية تيزيإقليم: شيشاوةلمعيصرة 17 04/09/18 عبد الوهاب مجهد 03460Kمزدوجالتوامة

304/09/18إقليم: شيشاوة الدميساتإقليم: شيشاوةاولد مومنة 17 04/09/18ثورية زرزوف 02909Lمزدوجاولد مومنة

304/09/18إقليم: شيشاوةامين العينإقليم: شيشاوةتزومطان 17 04/09/18وتكي الحسين 02970Cمزدوجواد البور

104/09/18إقليم: شيشاوةإدازنإقليم: شيشاوةتنسماخت 17 04/09/18ايت عبد النور الحسين 03152Aمزدوجادويران
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604/09/18إقليم: شيشاوةاولد مومنةإقليم: شيشاوةبوابوض 17 04/09/18الهام التائب 02904Fمزدوجاولد مومنة

1104/09/18إقليم: الحوزانزال الجبلإقليم: شيشاوةلرويين 17 04/09/18منى سركاح 03283Tمزدوجتيغدوين

404/09/18إقليم: قلعة  السراغنةلعرارشة المركزيةإقليم: شيشاوةالوجدان 17 04/09/18السعدية عباد 08951Dمزدوجالهيادنة

204/09/18إقليم: الرحامنةعكرمة المركزيةإقليم: شيشاوةأسيف المال 17 04/09/18الغمري خديجة 09141Kمزدوجعكرمة

704/09/18إقليم: شيشاوةلمعيصرةإقليم: شيشاوةالسعيدات 17 04/09/18عبد الحق عدعود 03133Eمزدوجمجاط

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةالحمادنة الحويطة المركزيةإقليم: شيشاوةاولد مومنة 17 04/09/18زبيدة دينار 08839Gمزدوجالصهريج

204/09/18إقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزيةإقليم: شيشاوةبن الدكالي 17 04/09/18نور الدين المسكين 09017Aمزدوجالدشرة

404/09/18إقليم: آسفيم/م احد البخاتيإقليم: شيشاوةلمحدجات 17 04/09/18بوشرى الزكنوني 13647Hمزدوجلبخاتي

مجموعة مدارس أولد دليم إقليم: شيشاوةالزاوية النحلية

المركزية

206/09/17عمالة: مراكش 16 06/09/17إلتحاق بالزوجةادريس الزين 02776Sمزدوجأولد دليم

مجموعة مدارس السيفر إقليم: شيشاوةلمحدجات

المركزية

406/09/17عمالة: مراكش 16 06/09/17إلتحاق بالزوجةم الطاهيري 02755Uمزدوجحربيل

506/09/17إقليم: الحوزسيدي بدهاجإقليم: شيشاوةاغزر ازكارن 16 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد الكبير ويرروك 03643Jمزدوجسيدي  بدهاج

501/01/17إقليم: شيشاوةأسيف المالإقليم: شيشاوةالموحدين 15 04/09/18إلتحاق بالزوجلمياء شوقي 03181Gمزدوجاسيف المال

301/01/17إقليم: شيشاوةازنادةإقليم: شيشاوةسبت امزوضة 15 04/09/18م الحر 03146Uمزدوجادويران

مجموعة مدارس أولد عكيل إقليم: شيشاوةاغزر ازكارن

المركزية

606/09/17عمالة: مراكش 15 06/09/17إلتحاق بالزوجهند حداد 02544Pمزدوجالوداية

مجموعة مدارس الزاوية إقليم: شيشاوةسبت امزوضة

المركزية

306/09/17عمالة: مراكش 15 06/09/17إلتحاق بالزوجسمية  الزعيم 02587Lمزدوجسيدي الزوين

مجموعة مدارس ايت بل إقليم: شيشاوةالترميدي

وسعيد المركزية

305/09/17عمالة: مراكش 15 05/09/17إلتحاق بالزوجامريزيق نادية 02751Pمزدوجحربيل

مجموعة مدارس ايت بل إقليم: شيشاوةاولد الحاج المركزية

وسعيد المركزية

306/09/17عمالة: مراكش 15 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد الحكيم الناجي 02751Pمزدوجحربيل

806/09/17إقليم: الحوزللغزيل 1إقليم: شيشاوةأكدير  أومنصور 15 06/09/17إلتحاق بالزوجحفصة منبهج 21088

W

مزدوجأيت سيدي داود
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مجموعة مدارس الزاوية إقليم: شيشاوةبن الدكالي

المركزية

1106/09/17عمالة: مراكش 15 06/09/17إلتحاق بالزوجغزلن اليزيدي 02587Lمزدوجسيدي الزوين

مجموعة مدارس أيت إيمور إقليم: شيشاوةسبت امزوضة

المركزية

106/09/17عمالة: مراكش 15 06/09/17إلتحاق بالزوجإشراق السكاني 02610Lمزدوجأيت ايمور

مجموعة مدارس اولد إقليم: شيشاوةسبت امزوضة

عثمان المركزية

606/09/17عمالة: مراكش 15 06/09/17إلتحاق بالزوجفتيحة  لريكي 02552Yمزدوجالوداية

205/10/17إقليم: الحوزوزكيطةإقليم: شيشاوةأسيف المال 14 05/10/17أيت الحاج مسعود م 03665Hمزدوجوزكيطة

106/10/17إقليم: الحوز مركزية تيزيإقليم: شيشاوةتالمست المركزية 14 06/10/17م بودلل 03460Kمزدوجالتوامة

609/10/17إقليم: قلعة  السراغنةالحمادنة الحويطة المركزيةإقليم: شيشاوةايت عمر 14 09/10/17حاتم عزيز 08839Gمزدوجالصهريج

206/09/17إقليم: الرحامنةالزاوية المحمودية المركزيةإقليم: شيشاوة أكني المركزية 14 06/10/17عبد الله فوزي 09117Jمزدوجانزالت لعظم

1206/10/17إقليم: اليوسفيةمركزية اولد معاشوإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 14 06/10/17يونس السائر 13744Nمزدوجراس العين

106/09/17إقليم: شيشاوةتالمست المركزيةإقليم: شيشاوةزاوية اتيقي 14 06/09/17م بلقايد 02976Jمزدوجواد البور

306/09/17إقليم: شيشاوةلمرمضةإقليم: شيشاوةتنامرت 14 06/09/17خالد بوكمازي 03119Pمزدوجكماسة

506/09/17إقليم: شيشاوةتبتإقليم: شيشاوةإمللن 14 06/09/17توفيق ايت بوسعيد 02971Dمزدوجواد البور

106/09/17إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: شيشاوةتنامرت 14 06/09/17احمد الموكن 02876Aمزدوجلمزوضية

906/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الضلعةإقليم: شيشاوةأفتاس 14 06/09/17الرباطي حسن 13774

W

مزدوجإيغود

1006/09/17إقليم: شيشاوةالترميديإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 14 06/09/17كمال اسبايبي 02957Nمزدوجالسعيدات

206/09/17إقليم: شيشاوةتلمنزوإقليم: شيشاوةتكماط 14 06/09/17خالد بوبلل 03116Lمزدوجكماسة

306/09/17إقليم: شيشاوةاغزر ازكارنإقليم: شيشاوةتكماط 14 06/09/17عدي حجي 03159Hمزدوجامزوضة

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالكرارمة المركزيةإقليم: شيشاوةأنزمر 14 06/09/17حكيم النفاتي 08933Jمزدوجالجوالة

106/09/17إقليم: شيشاوةأندورارإقليم: شيشاوةتمزكورت 14 06/09/17احمد اتكان 03169Uمزدوجامزوضة
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806/09/17إقليم: شيشاوةايت احساينإقليم: شيشاوةزهرة بنت عمر 14 06/09/17امينة محريم 03174Zمزدوجامزوضة

106/09/17إقليم: شيشاوةبوعنكةإقليم: شيشاوةتونغاست 14 06/09/17العربي العساك 02941

W

مزدوجسيدي ام دليل

106/09/17إقليم: شيشاوةتولوكولتإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 14 06/09/17الحسن احكا 03098Sمزدوجتاولوكلت

مجموعة مدارس ابن الونان إقليم: شيشاوةإكي  وسوليل

المركزية

806/09/17عمالة: مراكش 14 06/09/17إلتحاق بالزوجربيعة لشعل 02620Xمزدوجأيت ايمور

406/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد ابا احماد المركزيةإقليم: شيشاوةأيت اسماعيل 14 06/09/17إلتحاق بالزوجايمان ارمان 08961Pمزدوجأولد زراد

606/09/17إقليم: شيشاوةاولد الحاج المركزيةإقليم: شيشاوةأفتاس 14 06/09/17الراجي المهدي 02908Kمزدوجاولد مومنة

506/09/17إقليم: شيشاوةالنزالةإقليم: شيشاوة أكني المركزية 14 06/09/17إلتحاق بالزوج هدى اموس 02850Xمزدوجأيت هادي

906/09/17إقليم: شيشاوةلحرارشةإقليم: شيشاوةتكموت 14 06/09/17معاد اكرام 03124Vمزدوجمجاط

306/09/17إقليم: شيشاوةلمرمضةإقليم: شيشاوةتزدرة 14 06/09/17م قاسي 03119Pمزدوجكماسة

106/09/17إقليم: شيشاوةتالمست المركزيةإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 14 06/09/17عزيز أيت وحمان 02976Jمزدوجواد البور

106/09/17إقليم: شيشاوةتزومطانإقليم: شيشاوةانمرن المركزية 14 06/09/17هشام غانم 03016Cمزدوجسيدي غانم

106/09/17إقليم: شيشاوةالحمريإقليم: شيشاوةإحرضانن 14 06/09/17عبد الكبير اليوسفي 03173Yمزدوجامزوضة

406/09/17إقليم: شيشاوةالنبوغإقليم: شيشاوةالرباط 14 06/09/17رجاء بن لمليح 03220Zمزدوجالزاوية النحلية

306/09/17إقليم: شيشاوةالخرشيإقليم: شيشاوةأدوز 14 06/09/17سناء الرزيكي 02934Nمزدوجسيدي ام دليل

106/09/17إقليم: شيشاوةأدار-بوابوضإقليم: شيشاوةتكموت 14 06/09/17عبد ا امراي 03056

W

مزدوجبوعبوط

806/09/17إقليم: شيشاوةالنبوغإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 14 06/09/17كمال بوندي 03220Zمزدوجالزاوية النحلية

806/09/17إقليم: شيشاوةتاويلولتإقليم: شيشاوةتنلفت 14 06/09/17ايوب التونسي 03112Gمزدوجكماسة

406/09/17إقليم: شيشاوةلعضيلتإقليم: شيشاوةتزكي 14 06/09/17هشام لبيهي 02901Cمزدوجأهديل
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106/09/17إقليم: شيشاوةتالمست المركزيةإقليم: شيشاوةتمزكورت 14 06/09/17زكراوي حفيظ 02976Jمزدوجواد البور

206/09/17إقليم: شيشاوةالنبوغإقليم: شيشاوةإمللن 14 06/09/17لحسن الموس 03220Zمزدوجالزاوية النحلية

606/09/17إقليم: شيشاوةالزاوية النحليةإقليم: شيشاوةزهرة بنت عمر 14 06/09/17لطيفة لمخربش 03162Lمزدوجامزوضة

206/09/17إقليم: شيشاوةبوعنكةإقليم: شيشاوةتاسا 14 06/09/17البودربيلى أحمد 02941

W

مزدوجسيدي ام دليل

1106/09/17إقليم: آسفيم/م ابن حنبلإقليم: شيشاوةتنلفت 14 06/09/17خالد الزركاني 13607Pمزدوجلمراسلة

706/09/17إقليم: الصويرةم م تابولعوانتإقليم: شيشاوةتسغيت 14 06/09/17سمعيل عمري 10310Fمزدوجسيدي أحمد السايح

مجموعة مدارس رجال احمر إقليم: شيشاوةالخرشي

المركزية

606/09/17عمالة: مراكش 14 06/09/17إلتحاق بالزوجنادية الخال 02602Cمزدوجاكفاي

406/09/17إقليم: الحوزالمرجةإقليم: شيشاوةاماسين 14 06/09/17زكرياء بوداني 03652Uمزدوجأولد امطاع

506/09/17إقليم: شيشاوةاغزر ازكارنإقليم: شيشاوةأمدلن 14 06/09/17عبداللطيف اكشيري 03159Hمزدوجامزوضة

106/09/17إقليم: شيشاوةتالمست المركزيةإقليم: شيشاوةتونغاست 14 06/09/17اسماعيل اقروان 02976Jمزدوجواد البور

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية إيغودإقليم: شيشاوةانمرن المركزية 14 06/09/17عصام الدباغ 13770Sمزدوجإيغود

406/09/17إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: شيشاوةأكني أحندير 14 06/09/17الخافق هشام 02876Aمزدوجلمزوضية

506/09/17إقليم: شيشاوةوارمسإقليم: شيشاوةتنامرت 14 06/09/17عبد العزيز المناني 02953Jمزدوجالسعيدات

706/09/17إقليم: شيشاوةايت عبد اإقليم: شيشاوةأداسيل 14 06/09/17حميد الحافظي 03108Cمزدوجكماسة

106/09/17إقليم: شيشاوةلحسيناتإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 14 06/09/17سمير محاتي 02897Yمزدوجأهديل

506/09/17إقليم: شيشاوةروهالةإقليم: شيشاوةامعرض 14 06/09/17ايمان موقفي 02984Tمزدوجارحالن

106/09/17إقليم: شيشاوةتالمست المركزيةإقليم: شيشاوةتكماط 14 06/09/17سعيد ايت فارس 02976Jمزدوجواد البور

406/09/17إقليم: شيشاوةدار أكيماخإقليم: شيشاوةايت عمر 14 06/09/17رشيد قرقوب 03187Nمزدوجاسيف المال
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

906/09/17إقليم: شيشاوةامزناسإقليم: شيشاوةبوامسا 14 06/09/17عبد الله الفرواح 02986Vمزدوجارحالن

406/09/17إقليم: شيشاوةسيدي اعمارةإقليم: شيشاوةترخات 14 06/09/17خديجة الطيحة 02871Vمزدوجلمزوضية

106/09/17إقليم: شيشاوةلعضيلتإقليم: شيشاوةبوامسا 14 06/09/17فاطمة حفيظي 02901Cمزدوجأهديل

806/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالقصور المركزيةإقليم: شيشاوةتنسماخت 14 06/09/17سعيد تحمت 08812Cمزدوجفرايطة

706/09/17إقليم: الحوزلرجامإقليم: شيشاوةأداسيل 14 06/09/17فتيحة التزلتي 03660Cمزدوجلل تكركوست

106/09/17إقليم: شيشاوةايت خطابإقليم: شيشاوةزهرة بنت عمر 14 06/09/17مريم أسختير 03001Lمزدوجتمزكدوين

806/09/17إقليم: شيشاوةايت عبد اإقليم: شيشاوةتكنكمت 14 06/09/17عبد الكريم القنطاري 03108Cمزدوجكماسة

106/09/17إقليم: الصويرةم.م.عقبة بن نافعإقليم: شيشاوةتزكي 14 06/09/17أكوشام لحسن 10358Hمزدوجسيدي احمد او مبارك

106/09/17إقليم: الحوزاهريصانإقليم: شيشاوةبوزوكة 14 06/09/17زهراء النائر 03432Eمزدوجتزارت

406/09/17إقليم: شيشاوةتاويلولتإقليم: شيشاوةأيت عل 14 06/09/17عبد الخبير مرزوك 03112Gمزدوجكماسة

1006/09/17إقليم: شيشاوةتولوكولتإقليم: شيشاوةايت عمر 14 06/09/17حمزة الحروكي 03098Sمزدوجتاولوكلت

606/09/17إقليم: شيشاوةلغساسلةإقليم: شيشاوةتنامرت 14 06/09/17سعيد بوحمايد 02947Cمزدوجالسعيدات

806/09/17إقليم: شيشاوةايت احساينإقليم: شيشاوةإمين  واسيف 14 06/09/17 الحية غزلن 03174Zمزدوجامزوضة

706/09/17إقليم: شيشاوةبوعنكةإقليم: شيشاوةزاوية اتيقي 14 06/09/17زاينة ايت منصور 02941

W

مزدوجسيدي ام دليل

106/09/17إقليم: شيشاوةبن الدكاليإقليم: شيشاوةايت  شعيب 14 06/09/17عبد الله قنشاني 03125

W

مزدوجمجاط

106/09/17إقليم: شيشاوةتمزكدوينإقليم: شيشاوةأدوز 14 06/09/17أم العيد نايت عبد ا 02999Jمزدوجتمزكدوين

406/09/17إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: شيشاوةأكني أحندير 14                                        

دموح بريك

06/09/17 02876Aمزدوجلمزوضية

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةسور العز المركزيةإقليم: شيشاوةتجكالت 14 06/09/17عادل بونوار 08845Nمزدوجسور العز
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606/09/17إقليم: شيشاوةبولعوانإقليم: شيشاوةزهرة بنت عمر 14 06/09/17إلتحاق بالزوجنورة عود 03013Zمزدوجسيدي غانم

206/09/17إقليم: الحوز  مركزية تدارتإقليم: شيشاوةالرباط 14 06/09/17كريم سرور 03465Rمزدوجزرقطن

206/09/17إقليم: شيشاوةأيت واعرابإقليم: شيشاوةإحرضانن 14 06/09/17م بورومانة 03000Kمزدوجتمزكدوين

306/09/17إقليم: شيشاوةسيدي اعمارةإقليم: شيشاوةأيت بخاير 14 06/09/17عزالدين لمين 02871Vمزدوجلمزوضية

706/09/17إقليم: شيشاوةالسعيداتإقليم: شيشاوةأيت عل 14 06/10/17رشيدة الفقير 02945Aمزدوجالسعيدات

406/09/17إقليم: شيشاوةبونباينإقليم: شيشاوةونشكرير 14 06/09/17عبدالحميد افقيرن 19040Vمزدوجعين تزيتونت

606/09/17إقليم: شيشاوةايت عبد اإقليم: شيشاوةأندورار 14 06/09/17خديجة الزيتي 03108Cمزدوجكماسة

306/09/17إقليم: شيشاوةتزدرةإقليم: شيشاوةأيت بخاير 14 06/09/17أحمد شيطاش 03074Rمزدوجتمليلت

406/09/17إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: شيشاوةألتاس 14 06/09/17م فارح 03461Lمزدوجالتوامة

106/09/17إقليم: شيشاوةالوجدانإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 14 06/09/17عمر القيروح 18454Hمزدوجالزاوية النحلية

106/09/17إقليم: شيشاوةأكدالإقليم: شيشاوةايت خطاب 14 06/09/17اسماعيل الصالح 03156Eمزدوجالزاوية النحلية

106/09/17إقليم: الحوزتريختإقليم: شيشاوةأمدلن 14 06/09/17عبداللطيف واعتو 03320Hمزدوجتيدلي مسفيوة

806/09/17إقليم: آسفيم/م السراحنة بوسكمانإقليم: شيشاوةتنلفت 14 06/09/17سفيان لغريسي 13974Nمزدوجالغيات

706/09/17إقليم: شيشاوةاميزنإقليم: شيشاوةألتاس 14 06/09/17عبد الرحمان بوهمتين 02972Eمزدوجواد البور

606/09/17إقليم: شيشاوةأكدير  أومنصورإقليم: شيشاوةألتاس 14 06/09/17م أوصكا 03142Pمزدوجادويران

706/09/17إقليم: شيشاوةاولد مومنةإقليم: شيشاوةبوامسا 14 06/09/17كريم الفارس 02904Fمزدوجاولد مومنة

406/09/17إقليم: شيشاوةلحسيناتإقليم: شيشاوةأداسيل 14 06/09/17نادية عزام 02897Yمزدوجأهديل

106/09/17إقليم: شيشاوةدار أكيماخإقليم: شيشاوةأسايس 14 06/09/17يونس البهجة 03187Nمزدوجاسيف المال
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106/09/17إقليم: شيشاوةامين آغزإقليم: شيشاوةإحرضانن 14 06/09/17 الحسين ايت البحيرة 02979Mمزدوجواد البور

206/09/17إقليم: شيشاوةلغساسلةإقليم: شيشاوةتنامرت 14 06/09/17مصطفى أبوهان 02947Cمزدوجالسعيدات

906/09/17إقليم: شيشاوةبوامساإقليم: شيشاوةونشكرير 14 06/09/17مصطفى الرايس 03100Uمزدوجتاولوكلت

1006/09/17إقليم: الحوز مركزية تيزيإقليم: شيشاوة أكني المركزية 14 06/09/17 حميد كركوش 03460Kمزدوجالتوامة

306/09/17إقليم: شيشاوةاولد عبد ا مباركإقليم: شيشاوةانزيك 14 06/09/17الغزالي نسيمة 02913Rمزدوجاولد مومنة

406/09/17إقليم: شيشاوةبوزوكةإقليم: شيشاوةأيت اسماعيل 14 06/09/17فاطمة رضوان 03168Tمزدوجامزوضة

106/09/17إقليم: شيشاوةلحسيناتإقليم: شيشاوةإحرضانن 14 06/09/17م فهد 02897Yمزدوجأهديل

606/09/17إقليم: شيشاوةلغساسلةإقليم: شيشاوةتنامرت 14 06/09/17ابراهيم احنايش 02947Cمزدوجالسعيدات

406/09/17إقليم: شيشاوةتزومطانإقليم: شيشاوةأيت عل 14 06/09/17فيصل أبرار 03016Cمزدوجسيدي غانم

106/09/17إقليم: شيشاوةسيدي اعمارةإقليم: شيشاوةتونغاست 14 06/09/17احمد لهلل 02871Vمزدوجلمزوضية

1006/09/17إقليم: شيشاوةالخرشيإقليم: شيشاوةتونغاست 14 06/09/17عبد العزيز عدعود 02934Nمزدوجسيدي ام دليل

906/09/17إقليم: شيشاوةسيدي اعمارةإقليم: شيشاوةبوامسا 14 06/09/17مصطفى المنصوري 02871Vمزدوجلمزوضية

206/09/17إقليم: شيشاوةلعضيلتإقليم: شيشاوةأمدلن 14 06/09/17م طالوعي 02901Cمزدوجأهديل

106/09/17إقليم: شيشاوةاماسينإقليم: شيشاوةتمزكورت 14 06/09/17عبد الصادق ابوهان 03025Mمزدوجسيدي غانم

406/09/17إقليم: شيشاوةأحمد سالمإقليم: شيشاوةونشكرير 14 06/09/17لحسن الدير 03110Eمزدوجكماسة

مركزية اولد ابراهيم - إقليم: شيشاوة أكني المركزية

سيدي عيسى بنسليمان

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنة 14 06/09/17عبد الباسط الزيتون 08883E سيدي عيسى بن

سليمان

مزدوج

106/09/17إقليم: شيشاوةبوزوكةإقليم: شيشاوةتزكي 14 06/09/17الحسين سقام 03168Tمزدوجامزوضة

506/09/17إقليم: شيشاوةروهالةإقليم: شيشاوةامعرض 14 06/09/17حسناء اغيشا 02984Tمزدوجارحالن
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506/09/17إقليم: شيشاوةالترميديإقليم: شيشاوةأيت اسماعيل 14 06/09/17مونى جريفي 02957Nمزدوجالسعيدات

506/09/17إقليم: شيشاوةالزاويةإقليم: شيشاوةبوحميسة 14 06/09/17الهبيبي غزلن 02888Nمزدوجأهديل

1006/09/17إقليم: شيشاوةوارمسإقليم: شيشاوةترخات 14 06/09/17مليكة النصفي 02953Jمزدوجالسعيدات

106/09/17إقليم: شيشاوةامزناسإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 14 06/09/17عبدالرحيم الضامن 02986Vمزدوجارحالن

106/09/17إقليم: شيشاوةتولوكولتإقليم: شيشاوةبوامسا 14 06/09/17عبد الرحيم المرابط 03098Sمزدوجتاولوكلت

106/09/17إقليم: شيشاوةلعضيلتإقليم: شيشاوةتكماط 14 06/09/17م لفريعي 02901Cمزدوجأهديل

106/09/17إقليم: شيشاوةالترميديإقليم: شيشاوةتاسا 14 06/09/17ياسين كريم 02957Nمزدوجالسعيدات

906/09/17إقليم: شيشاوةالسعيداتإقليم: شيشاوةإكي  وسوليل 14 06/09/17اسماء الناصري 02945Aمزدوجالسعيدات

مجموعة مدارس حفصة بنت إقليم: شيشاوةايت احساين

عمر المركزية

1006/09/17عمالة: مراكش 14 06/09/17إلتحاق بالزوجنزهة ميموني 02612Nمزدوجأيت ايمور

406/09/17إقليم: شيشاوةتزدرةإقليم: شيشاوةأيت عل 14 06/09/17لحسن أبلقاس 03074Rمزدوجتمليلت

1106/09/17إقليم: آسفيم/م ابن النفيسإقليم: شيشاوةبوحميسة 14 06/09/17لبديوة امال 13913Xمزدوجلعمامرة

506/09/17إقليم: شيشاوةاولد عبد ا مباركإقليم: شيشاوةاماسين 14 06/09/17ميلودة قسامي 02913Rمزدوجاولد مومنة

906/09/17إقليم: شيشاوةالحمريإقليم: شيشاوةتونغاست 14 06/09/17عبد القادر مومان 03173Yمزدوجامزوضة

1006/09/17إقليم: شيشاوةبوحميسةإقليم: شيشاوةزاوية اتيقي 14 06/09/17كريم الواصف 03048Mمزدوجرحالة

106/09/17إقليم: شيشاوةلحرارشةإقليم: شيشاوةأكدال 14 06/09/17بلغ كريمة 03124Vمزدوجمجاط

606/09/17إقليم: شيشاوةاولد مومنةإقليم: شيشاوةاماسين 14 06/09/17ابتسام العمراوي 02904Fمزدوجاولد مومنة

106/09/17إقليم: شيشاوةتمزكدوينإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 14 06/09/17رضى رزق 02999Jمزدوجتمزكدوين

306/09/17إقليم: شيشاوةلحسيناتإقليم: شيشاوةألتاس 14 06/09/17عمر الصناف 02897Yمزدوجأهديل

607



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

106/09/17إقليم: شيشاوةلغساسلةإقليم: شيشاوةونشكرير 14 06/09/17أحمد منوال 02947Cمزدوجالسعيدات

906/09/17إقليم: شيشاوةبوعنكةإقليم: شيشاوةاماسين 14 06/09/17عبد الكبير الديبي 02941

W

مزدوجسيدي ام دليل

106/09/17إقليم: شيشاوةتارسلتإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةادريس الخلدي 03092Kمزدوجسيدي عبد المومن

506/09/17إقليم: الرحامنةمولي سليمان المركزيةإقليم: شيشاوةأدوز 14 06/09/17عائشة زريفي 09137Fمزدوجأولد املول

206/09/17إقليم: شيشاوةايت عبد اإقليم: شيشاوةأنزمر 14 06/09/17م الرايس 03108Cمزدوجكماسة

106/09/17إقليم: شيشاوةتالمست المركزيةإقليم: شيشاوةايت عمر 14 06/09/17كمال العنبري 02976Jمزدوجواد البور

106/09/17إقليم: شيشاوةاولد عبد ا مباركإقليم: شيشاوةزاوية اتيقي 14 06/09/17عبد الصادق الخالقي 02913Rمزدوجاولد مومنة

206/09/17إقليم: شيشاوةالرحيلتإقليم: شيشاوةإكي  وسوليل 14 06/09/17وفاء سواسي 02881Fمزدوجلمزوضية

706/09/17إقليم: شيشاوةلمرمضةإقليم: شيشاوةكوزمت 14 MUSTAPHA 

LOUCHGUI

06/09/17 03119Pمزدوجكماسة

906/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية إيغودإقليم: شيشاوةتنلفت 14 06/09/17ميلود بلحيمر 13770Sمزدوجإيغود

106/09/17إقليم: شيشاوةإمين  واسيفإقليم: شيشاوةتكماط 14 06/09/17عادل الكلولي 03182Hمزدوجاسيف المال

306/09/17إقليم: الرحامنةالفقراء المركزيةإقليم: شيشاوةأدوز 14 06/09/17إلتحاق بالزوجمارية النصري 09163Jمزدوجالجعيدات

406/09/17إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: شيشاوةكوزمت 14 06/09/17م الحيمر 02876Aمزدوجلمزوضية

706/09/17إقليم: شيشاوةوارمسإقليم: شيشاوةتارسلت 14 06/09/17بن العسري رباب 02953Jمزدوجالسعيدات

106/09/17إقليم: الحوزايت سميلإقليم: شيشاوةتنامرت 14 06/09/17محمود ايت مبارك اعلي 03638Dمزدوجدار جمعة

106/09/17إقليم: الرحامنةلمحرة المركزيةإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 14 06/09/17نورالدين دفالي 09125Tمزدوجلمحرة

606/09/17إقليم: الحوزتريختإقليم: شيشاوةايت عمر 14 06/09/17هشام لحركي 03320Hمزدوجتيدلي مسفيوة

406/09/17إقليم: شيشاوةأداسيلإقليم: شيشاوةتكماط 14 06/09/17سمير بن يامنة 03192Uمزدوجاداسيل
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206/09/17إقليم: قلعة  السراغنةبوروطة المركزيةإقليم: شيشاوةأيت عل 14 06/09/17أنوار لشهب 08830Xمزدوجبويا عمر

906/09/17إقليم: شيشاوةلغساسلةإقليم: شيشاوةزهرة بنت عمر 14 06/09/17هجر بولصدال 02947Cمزدوجالسعيدات

106/09/17إقليم: شيشاوةالحكاتإقليم: شيشاوةلغساسلة 14 06/09/17إلتحاق بالزوجخديجة ابرطاح 02895

W

مزدوجأهديل

406/09/17إقليم: الحوزايت بوردإقليم: شيشاوةإغرمان 14 06/09/17عبد الرزاق اعنينير 03639Eمزدوجدار جمعة

106/09/17إقليم: الصويرةم.م. زاوية لوضاإقليم: شيشاوةتسغيت 14 06/09/17مبارك نجال 10330Cمزدوجتمزكدة- أوفتاس

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد عراض المركزيةإقليم: شيشاوةأمدلن 14 06/09/17عبدالفتاح التهامي 08786Zمزدوجأولد عراض

206/09/17إقليم: شيشاوةالحمريإقليم: شيشاوةايت لحسن 14 06/09/17مريم بندي 03173Yمزدوجامزوضة

606/09/17إقليم: شيشاوةتزومطانإقليم: شيشاوةأكادير الغاشي 2 14 06/09/17م أضميش 03016Cمزدوجسيدي غانم

106/09/17إقليم: شيشاوةتمزكدوينإقليم: شيشاوةتاسا 14 06/09/17المودن الحسين 02999Jمزدوجتمزكدوين

706/09/17إقليم: شيشاوةسيدي عبد المومنإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 14 06/09/17نورالدين اشبان 03086Dمزدوجسيدي عبد المومن

406/09/17إقليم: شيشاوةروهالةإقليم: شيشاوةتسغيت 14 06/09/17جمال ابنكو 02984Tمزدوجارحالن

406/09/17إقليم: شيشاوةلحسيناتإقليم: شيشاوةأكدال 14 06/09/17النويني فوزية 02897Yمزدوجأهديل

106/09/17إقليم: شيشاوةبولعوانإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةحسن ابزي 03013Zمزدوجسيدي غانم

106/09/17إقليم: شيشاوةاماسينإقليم: شيشاوةتمزكورت 14 06/09/17فيصل سفري 03025Mمزدوجسيدي غانم

106/09/17إقليم: شيشاوة الدميساتإقليم: شيشاوةأيت عل 14 06/09/17مصطفى المنصور 02909Lمزدوجاولد مومنة

406/09/17إقليم: شيشاوةاولد مومنةإقليم: شيشاوةكوزمت 14 06/09/17هشام بوطالب 02904Fمزدوجاولد مومنة

206/09/17إقليم: شيشاوةامزناسإقليم: شيشاوةتجكالت 14 06/09/17عمر ازناك 02986Vمزدوجارحالن

106/09/17إقليم: شيشاوةاولد عبد ا مباركإقليم: شيشاوةتونغاست 14 06/09/17ياسين المعاشي 02913Rمزدوجاولد مومنة
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1006/09/17إقليم: شيشاوةالترميديإقليم: شيشاوةتجكالت 14 06/09/17أحمد فوضيل 02957Nمزدوجالسعيدات

706/09/17إقليم: شيشاوةاميزنإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 14 06/09/17أحمد عقدت 02972Eمزدوجواد البور

106/09/17إقليم: الرحامنةالرحامنة المركزيةإقليم: شيشاوةأنزمر 14 06/09/17يونس بوعمر 09241Uمزدوجصخور الرحامنة

406/09/17إقليم: شيشاوةالبرج المركزيةإقليم: شيشاوةامعرض 14 06/09/17خدوج بن الفقير 03154Cمزدوجالزاوية النحلية

106/09/17إقليم: شيشاوةالحمريإقليم: شيشاوةتونغاست 14 06/09/17خالد مساعيد 03173Yمزدوجامزوضة

406/09/17إقليم: الرحامنةاكمارات المركزيةإقليم: شيشاوةتكموت 14 06/09/17م بولفريفي 09116Hمزدوجانزالت لعظم

506/09/17إقليم: شيشاوةتزومطانإقليم: شيشاوةأيت موسى 14 06/09/17سمير بيكزاون 03016Cمزدوجسيدي غانم

606/09/17إقليم: شيشاوةامين آغزإقليم: شيشاوةتسكرت 14 06/09/17فاطمة الزهراء برقبي 02979Mمزدوجواد البور

706/09/17إقليم: شيشاوةلمرمضةإقليم: شيشاوةبوابوض 14 06/09/17سهام الصلبي 03119Pمزدوجكماسة

106/09/17إقليم: شيشاوةبوعنكةإقليم: شيشاوةإرغي 14 06/09/17اسماعيل الرويزة 02941

W

مزدوجسيدي ام دليل

406/09/17إقليم: شيشاوةالرحيلتإقليم: شيشاوةأكني أحندير 14 06/09/17بشار احمد 02881Fمزدوجلمزوضية

106/09/17إقليم: شيشاوةزكارة ليبلإقليم: شيشاوةتجكالت 14 06/09/17عبد اللطيف الطويل 03132Dمزدوجمجاط

106/09/17إقليم: شيشاوةايت خطابإقليم: شيشاوةتكماط 14 06/09/17احمد بن علل 03001Lمزدوجتمزكدوين

106/09/17إقليم: شيشاوةازنادةإقليم: شيشاوةايت خطاب 14 06/09/17يوسف وارحو 03146Uمزدوجادويران

906/09/17إقليم: شيشاوةروهالةإقليم: شيشاوةتكنكمت 14 06/09/17ياسين احي 02984Tمزدوجارحالن

306/09/17إقليم: شيشاوةالزاويةإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 14 06/09/17م ايت احمد 02888Nمزدوجأهديل

106/09/17إقليم: الصويرةم م ايت ابراهيم اوسعيدإقليم: شيشاوةاماسين 14 06/09/17السعيد العسري 10025

W

مزدوجمسكالة

506/09/17إقليم: شيشاوةروهالةإقليم: شيشاوةأدوز 14 06/09/17سناء ماران 02984Tمزدوجارحالن
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606/09/17إقليم: الرحامنةاولد حموش المركزيةإقليم: شيشاوةإغرمان 14 06/09/17أيوب الروصافي 09070Hمزدوجسيدي بوبكر

106/09/17إقليم: شيشاوةأكدير  أومنصورإقليم: شيشاوةأيت موسى 14 06/09/17بديعة اكيس 03142Pمزدوجادويران

306/09/17إقليم: شيشاوةامعرضإقليم: شيشاوةألتاس 14 06/09/17عبد الرحيم الراشقي 18451Eمزدوجعين تزيتونت

106/09/17إقليم: شيشاوةتزومطانإقليم: شيشاوةزاوية اتيقي 14 06/09/17حسن العزيز 03016Cمزدوجسيدي غانم

306/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالمالح المركزيةإقليم: شيشاوةتونغاست 14 06/09/17م اقشيش 09040Aمزدوجالشطيبة

206/09/17إقليم: شيشاوةالصفيةإقليم: شيشاوةتنامرت 14 06/09/17عز الدين وردغ 02918

W

مزدوجاولد مومنة

306/09/17إقليم: شيشاوةالزاوية النحليةإقليم: شيشاوةتونغاست 14 06/09/17رشيد اليزيدي 03162Lمزدوجامزوضة

105/09/17إقليم: شيشاوةكماسةإقليم: شيشاوةأسيف المال 14 06/09/17بورشوق إيمان 03107Bمزدوجكماسة

106/09/17إقليم: الحوزمجموعة مدارس التوامةإقليم: شيشاوةاماسين 14 06/09/17إلتحاق بالزوجثورية الحر 03451Aمزدوجالتوامة

606/09/17إقليم: الحوزثلث نسالإقليم: شيشاوةاولد الحاج المركزية 14 06/09/17إلتحاق بالزوجإلهام التامري 03375Tمزدوجاغمات

306/09/17إقليم: شيشاوةالصفيةإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 14 06/09/17عبدالعالي هرموش 02918

W

مزدوجاولد مومنة

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد عراض المركزيةإقليم: شيشاوةايت عمر 14 06/09/17عمر اشليح 08786Zمزدوجأولد عراض

606/09/17إقليم: الرحامنةاكمارات المركزيةإقليم: شيشاوةتكموت 14 06/09/17عبد العالي الطالبي 09116Hمزدوجانزالت لعظم

306/09/17إقليم: قلعة  السراغنةايت عيسى المركزيةإقليم: شيشاوةأيت عل 14 06/09/17السايح لبعيوي 09002Jمزدوجأولد بوعلي الواد

706/09/17إقليم: شيشاوةاغزر ازكارنإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 14 06/09/17العربي اجاعة 03159Hمزدوجامزوضة

606/09/17إقليم: شيشاوةازنادةإقليم: شيشاوةأيت بخاير 14 06/09/17م بن شريف 03146Uمزدوجادويران

506/09/17إقليم: شيشاوةتاورةإقليم: شيشاوةونشكرير 14 06/09/17زكرياء أكجدول 03076Tمزدوجاشمرارن

806/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقةإقليم: شيشاوةتجكالت 14 06/09/17ياسين حسيبي 13724Sمزدوجلخوالقة
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206/09/17إقليم: شيشاوةلبراجإقليم: شيشاوةإحرضانن 14 06/09/17عبد  الغني ايت عبد  المالك 02882Gمزدوجلمزوضية

1006/09/17إقليم: شيشاوةلعضيلتإقليم: شيشاوةأيت موسى 14 06/09/17يونس نظير 02901Cمزدوجأهديل

206/09/17إقليم: شيشاوةالخرشيإقليم: شيشاوةتجكالت 14 06/09/17نور الدين عارف 02934Nمزدوجسيدي ام دليل

906/09/17إقليم: الحوزمركزية تخربينإقليم: شيشاوةأداسيل 14 06/09/17عبد العزيز العيادي 03307Uمزدوجتيدلي مسفيوة

906/09/17إقليم: الرحامنةسيدي بوبكر المركزيةإقليم: شيشاوة أكني المركزية 14 06/09/17عبد الجليل جاهر 09069Gمزدوجسيدي بوبكر

306/09/17إقليم: شيشاوةاولد بيبوإقليم: شيشاوةإغرمان 14 06/09/17يوسف العباراباون 02885Kمزدوجلمزوضية

106/09/17إقليم: الحوزوحدة تمسولتإقليم: شيشاوةونشكرير 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبدالحي مخلص 03379Xمزدوجاغمات

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد سيدي عيسى المركزيةإقليم: شيشاوةتنامرت 14 06/09/17خليل العابدي 08880B سيدي عيسى بن

سليمان

مزدوج

مجموعة مدارس لخوادرة إقليم: شيشاوةأمدلن

المركزية

206/09/17عمالة: مراكش 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةالسعيد الفنجالي 02540Kمزدوجالوداية

606/09/17إقليم: الحوزتمكوستإقليم: شيشاوةأنزمر 14 06/09/17م مصلوحي 03360Bمزدوجاكرفروان

306/09/17إقليم: شيشاوةأسايسإقليم: شيشاوةتونغاست 14 06/09/17عبد الرحيم اموحمد 03204Gمزدوجاداسيل

106/09/17إقليم: شيشاوةسيدي اعمارةإقليم: شيشاوةتونغاست 14 06/09/17رشيد الراجي 02871Vمزدوجلمزوضية

106/09/17إقليم: شيشاوةالحمريإقليم: شيشاوةإحرضانن 14 06/09/17م باحسين 03173Yمزدوجامزوضة

306/09/17إقليم: شيشاوةتزومطانإقليم: شيشاوةونشكرير 14 06/09/17م اوالرايس 03016Cمزدوجسيدي غانم

406/09/17إقليم: شيشاوةأمسكسلن السفلىإقليم: شيشاوةايت عمر 14 06/09/17ايوب الوالد 02905Gمزدوجاولد مومنة

506/09/17إقليم: شيشاوةلغساسلةإقليم: شيشاوةأمكضران 14 06/09/17نورالدين البدري 02947Cمزدوجالسعيدات

206/09/17إقليم: الرحامنةاولد غنام المركزيةإقليم: شيشاوةأكدال 14 06/09/17بودينة كريمة 09122Pمزدوجلمحرة

906/09/17إقليم: شيشاوةلغساسلةإقليم: شيشاوةزهرة بنت عمر 14 06/09/17كريمة النويني 02947Cمزدوجالسعيدات
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406/09/17إقليم: شيشاوةلغساسلةإقليم: شيشاوةامزناس 14 06/09/17آيت المحجوب مينة 02947Cمزدوجالسعيدات

706/09/17إقليم: شيشاوةامين آغزإقليم: شيشاوةإرغي 14 06/09/17هشام بومارة 02979Mمزدوجواد البور

1006/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية البدادغةإقليم: شيشاوةألتاس 14 06/09/17م أوعراق 13741Kمزدوجراس العين

906/09/17إقليم: شيشاوةلغساسلةإقليم: شيشاوةتنامرت 14 06/09/17امين بكار 02947Cمزدوجالسعيدات

406/09/17إقليم: شيشاوةلبراجإقليم: شيشاوةإحرضانن 14 06/09/17عبد  الرحمان بودياني 02882Gمزدوجلمزوضية

106/09/17إقليم: شيشاوةلحسيناتإقليم: شيشاوةأمدلن 14 06/09/17م كرومي 02897Yمزدوجأهديل

806/09/17إقليم: شيشاوةايت عبد اإقليم: شيشاوةكوزمت 14 06/09/17سليمان وركات 03108Cمزدوجكماسة

306/09/17إقليم: الحوزكيكإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 14 06/09/17فتح ا الناصري 03757Hمزدوجمولي ابراهيم

406/09/17إقليم: شيشاوةاولد مومنةإقليم: شيشاوةانزيك 14 06/09/17 لمعاشي حكيم 02904Fمزدوجاولد مومنة

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد عراض المركزيةإقليم: شيشاوةتجكالت 14 06/09/17عصام ايت الري 08786Zمزدوجأولد عراض

706/09/17إقليم: شيشاوةاولد بيبوإقليم: شيشاوةأيت بخاير 14 06/09/17المهدي الرؤفي 02885Kمزدوجلمزوضية

106/09/17إقليم: الصويرةم.م.عقبة بن نافعإقليم: شيشاوةتزكي 14 06/09/17احمد الطالب 10358Hمزدوجسيدي احمد او مبارك

106/09/17إقليم: شيشاوةاغزر ازكارنإقليم: شيشاوةتزكي 14 06/09/17يوسف ايت همو 03159Hمزدوجامزوضة

106/09/17إقليم: شيشاوةاميزنإقليم: شيشاوةتسغيت 14 06/09/17مصطفى أيت القاضي 02972Eمزدوجواد البور

206/09/17إقليم: شيشاوةإغرمانإقليم: شيشاوةتزكي 14 06/09/17اسماعيل عباز 03202Eمزدوجاداسيل

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزيةإقليم: شيشاوةألتاس 14 06/09/17ياسين جمال الدين 09027Lمزدوجسيدي الحطاب

206/09/17إقليم: شيشاوةامزناسإقليم: شيشاوةتمزكورت 14 06/09/17حسن ايت قدور 02986Vمزدوجارحالن

806/09/17إقليم: شيشاوةايت احساينإقليم: شيشاوةزهرة بنت عمر 14 06/09/17احسان باها 03174Zمزدوجامزوضة
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406/09/17إقليم: شيشاوةبونباينإقليم: شيشاوةأيت عل 14 06/09/17ابراهيم امدجار 19040Vمزدوجعين تزيتونت

306/09/17إقليم: شيشاوةبوعنكةإقليم: شيشاوة أكني المركزية 14 06/09/17سعيد أزناك 02941

W

مزدوجسيدي ام دليل

806/09/17إقليم: شيشاوةأحمد سالمإقليم: شيشاوةإمللن 14 06/09/17ناصر بلعيشى 03110Eمزدوجكماسة

106/09/17إقليم: شيشاوةالسعيداتإقليم: شيشاوةامزناس 14 06/09/17بشرى السكوري 02945Aمزدوجالسعيدات

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالعربات المركزيةإقليم: شيشاوةأكني أحندير 14 06/09/17الكرومي رضوان 08915Pمزدوجزمران الشرقية

506/09/17إقليم: شيشاوةأحمد سالمإقليم: شيشاوةأكدال 14 06/09/17القاضي نادية 03110Eمزدوجكماسة

406/09/17إقليم: شيشاوةاولد عبد ا مباركإقليم: شيشاوةتنامرت 14 06/09/17عبد الله الدحماني 02913Rمزدوجاولد مومنة

306/09/17إقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزيةإقليم: شيشاوةإغرمان 14 06/09/17م حربي 09017Aمزدوجالدشرة

606/09/17إقليم: شيشاوةأدوزإقليم: شيشاوةايت خطاب 14 06/09/17اعراب أومارس 03151Zمزدوجادويران

606/09/17إقليم: شيشاوةاحصاين المركزيةإقليم: شيشاوةزهرة بنت عمر 14 06/09/17إلتحاق بالزوجحنان تافوكتي 02967Zمزدوجنفيفة

الملسة كرن الكبش إقليم: شيشاوةأسايس

المركزية

306/09/17إقليم: قلعة  السراغنة 14 06/09/17لحسن السرار 08943Vمزدوجاجبيل

306/09/17إقليم: شيشاوةأمسكسلن السفلىإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 14 06/09/17عبدالحق الفارسي 02905Gمزدوجاولد مومنة

806/09/17إقليم: شيشاوةالسعيداتإقليم: شيشاوةتارسلت 14 06/09/17حورية العبيدي 02945Aمزدوجالسعيدات

106/09/17إقليم: شيشاوةالسعيداتإقليم: شيشاوةتكنكمت 14 06/09/17عبد اللطيف السكوري 02945Aمزدوجالسعيدات

606/09/17إقليم: شيشاوةالترميديإقليم: شيشاوةتزدرة 14 06/09/17توفيق النويني 02957Nمزدوجالسعيدات

406/09/17إقليم: شيشاوةاولد مومنةإقليم: شيشاوةأفتاس 14 06/09/17الحزاب هشام 02904Fمزدوجاولد مومنة

106/09/17إقليم: شيشاوةأداسيلإقليم: شيشاوةتكماط 14 06/09/17عمر التعقيلي 03192Uمزدوجاداسيل

706/09/17إقليم: شيشاوةسيدي اعمارةإقليم: شيشاوةأفتاس 14 06/09/17ابرايم م 02871Vمزدوجلمزوضية
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206/09/17إقليم: شيشاوةتلمنزوإقليم: شيشاوةتسغيت 14 06/09/17حسن والغازي 03116Lمزدوجكماسة

106/09/17إقليم: شيشاوةكماسةإقليم: شيشاوةإمللن 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةسيف بوراز 03107Bمزدوجكماسة

106/09/17إقليم: شيشاوةكماسةإقليم: شيشاوةالرباط 14 06/09/17إلتحاق بالزوجزهرة داكر 03107Bمزدوجكماسة

406/09/17إقليم: آسفيم/م ابن النفيسإقليم: شيشاوةأفتاس 14 06/09/17السكراتي محسن 13913Xمزدوجلعمامرة

506/09/17إقليم: شيشاوةوارمسإقليم: شيشاوةاماسين 14 06/09/17خديجة الحمريتي 02953Jمزدوجالسعيدات

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالزيتون المركزيةإقليم: شيشاوةأكادير الغاشي 2 14 06/09/17عادل احميمو 08802Sمزدوجدزوز

606/09/17إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: شيشاوةإكي  وسوليل 14 06/09/17خديجة بالقاضي 02876Aمزدوجلمزوضية

506/09/17إقليم: شيشاوةالصفيةإقليم: شيشاوةتنامرت 14 06/09/17نور الدين الجفري 02918

W

مزدوجاولد مومنة

306/09/17إقليم: شيشاوةلعضيلتإقليم: شيشاوةتكماط 14 06/09/17حسن محاتي 02901Cمزدوجأهديل

506/09/17إقليم: شيشاوةاولد بيبوإقليم: شيشاوةتكماط 14 04/09/18حسن ايت حساين 02885Kمزدوجلمزوضية

106/09/17إقليم: شيشاوة الدميساتإقليم: شيشاوةتكموت 14 06/09/17رضا الحزاب 02909Lمزدوجاولد مومنة

406/09/17إقليم: شيشاوةأكرضإقليم: شيشاوةاماسين 14 06/09/17فاطمة لمناص 18449Cمزدوجعين تزيتونت

106/09/17إقليم: شيشاوةتزدرةإقليم: شيشاوةألتاس 14 06/09/17امبارك بوريك 03074Rمزدوجتمليلت

406/09/17إقليم: شيشاوةالصفيةإقليم: شيشاوةأفتاس 14 06/09/17النعومي عبد المولى 02918

W

مزدوجاولد مومنة

106/09/17إقليم: شيشاوةأمدلنإقليم: شيشاوةتكماط 14 06/09/17فارس بوهريس 19056Mمزدوجبوعبوط امدلن

106/09/17إقليم: الرحامنةاولد غنام المركزيةإقليم: شيشاوةأنزمر 14 06/09/17نزار بلقزيز 09122Pمزدوجلمحرة

406/09/17إقليم: الرحامنةاولد محمود المركزيةإقليم: شيشاوةإغرمان 14 06/09/17عزيز الرميقي 09083Xمزدوجالجبيلت

802/10/17إقليم: شيشاوةتاورةإقليم: شيشاوةأيت واعراب 14 02/10/17فاطمة بهوم 03076Tمزدوجاشمرارن
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302/10/17إقليم: شيشاوةامزناسإقليم: شيشاوةإرغي 14 02/10/17حسن  وحمان 02986Vمزدوجارحالن

406/09/17إقليم: شيشاوةسيدي اعمارةإقليم: شيشاوةتنامرت 14 06/09/17عبد الفتاح زاية 02871Vمزدوجلمزوضية

206/09/17إقليم: قلعة  السراغنة اولد معزوز المركزيةإقليم: شيشاوةزاوية  أفنسا 14 11/10/17م لطفي 08911Kمزدوجزمران الشرقية

423/01/17إقليم: شيشاوةاولد مومنةإقليم: شيشاوةأكدير  أومنصور 14 18/10/17ياسين غرزة 02904Fمزدوجاولد مومنة

123/11/17إقليم: شيشاوةلمحدجاتإقليم: شيشاوةتجكالت 14 23/11/17سعيد أو عبد النبي 03150Yمزدوجادويران

523/11/17إقليم: شيشاوةايت احساينإقليم: شيشاوةتجكالت 14 23/11/17الحسين القسية 03174Zمزدوجامزوضة

406/09/17إقليم: شيشاوةتاويلولتإقليم: شيشاوةتونغاست 13 04/09/18م ادريسي 03112Gمزدوجكماسة

606/09/17إقليم: شيشاوةاحصاين المركزيةإقليم: شيشاوةتسكرت 12 06/09/17إلتحاق بالزوجحسناء اشحا 02967Zمزدوجنفيفة

306/09/17إقليم: قلعة  السراغنةبويا عمر المركزيةإقليم: شيشاوةأكني أحندير 12 06/09/17احسيسي ياسين 08833Aمزدوجبويا عمر

مجموعة مدارس رجال احمر إقليم: شيشاوةأحمد سالم

المركزية

304/09/18عمالة: مراكش 11 04/09/18إلتحاق بالزوجكريمة مساعد 02602Cمزدوجاكفاي

104/09/18إقليم: شيشاوةاحصاين المركزيةإقليم: شيشاوةأكدير  أومنصور 8 04/09/18إلتحاق بالزوجسهام ركمان 02967Zمزدوجنفيفة

مجموعة مدارس لخوادرة إقليم: شيشاوةبن الدكالي

المركزية

504/09/18عمالة: مراكش 8 04/09/18إلتحاق بالزوجةم رضى نبيل 02540Kمزدوجالوداية

إقليم: شتوكة آيت م.م اكمضان تكوشتإقليم: شيشاوةالزاوية النحلية

باها
1102/09/16 7 04/09/18عمر نيحس 05321Hمزدوجتزي نتكوشت

504/09/18إقليم: شيشاوةالزاوية النحليةإقليم: شيشاوةامعرض 7 04/09/18م ناسك 03162Lمزدوجامزوضة

504/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية الجولنإقليم: شيشاوةتونغاست 7 04/09/18م أمين سيف 13720Mمزدوججنان بويه

404/09/18إقليم: شيشاوةامعرضإقليم: شيشاوةتسغيت 7 04/09/18مريم بكني 18451Eمزدوجعين تزيتونت

504/09/18إقليم: شيشاوةزاوية  أفنساإقليم: شيشاوةأمكضران 7 04/09/18الطيب بن عل 03172Xمزدوجامزوضة

404/09/18إقليم: شيشاوةفيللةإقليم: شيشاوةالرباط 7 04/09/18عبد الكريم وهاج 03131Cمزدوجمجاط
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204/09/18إقليم: شيشاوة الدميساتإقليم: شيشاوةتجكالت 7 04/09/18حسن فكار 02909Lمزدوجاولد مومنة

104/09/18إقليم: الحوزتيخفستإقليم: شيشاوةإغرمان 7 04/09/18ياسين بن اوشن 03726Zمزدوجأوكايمدن

504/09/18إقليم: شيشاوةزاوية  أفنساإقليم: شيشاوةأكني أحندير 7 04/09/18كريم الشاوي 03172Xمزدوجامزوضة

804/09/18إقليم: شيشاوةتكموتإقليم: شيشاوةأدوز 7 04/09/18هدى بكاس 03057Xمزدوجبوعبوط

304/09/18إقليم: شيشاوةأيت بخايرإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 7 04/09/18عبد الصماد مزوار 02988Xمزدوجافل يسن

504/09/18إقليم: شيشاوةزاوية  أفنساإقليم: شيشاوةايت عمر 7 04/09/18حفيظ المسناوي 03172Xمزدوجامزوضة

204/09/18إقليم: شيشاوةأكدالإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 7 04/09/18رشيد الطالب 03156Eمزدوجالزاوية النحلية

504/09/18إقليم: قلعة  السراغنةالقصور المركزيةإقليم: شيشاوةزاوية اتيقي 7 04/09/18محسن الشيطبي 08812Cمزدوجفرايطة

604/09/18إقليم: شيشاوةلرويينإقليم: شيشاوةأداسيل 7 04/09/18فيصل آيت بقوش 03130Bمزدوجمجاط

104/09/18إقليم: شيشاوةالخرشيإقليم: شيشاوةأداسيل 7 04/09/18طالوعي سفيان 02934Nمزدوجسيدي ام دليل

204/09/18إقليم: شيشاوةتماروتإقليم: شيشاوةأيت بخاير 7 04/09/18لحسن لشكار 02982Rمزدوجارحالن

404/09/18إقليم: شيشاوةبوزوكةإقليم: شيشاوةأمدلن 7 04/09/18المتوكل على ا عبد الصمد 03168Tمزدوجامزوضة

104/09/18إقليم: شيشاوةأيت موسىإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 7 04/09/18سفيان الشاين 03035Yمزدوجلل عزيزة

504/09/18إقليم: شيشاوةوارمسإقليم: شيشاوةايت عبد ا 7 04/09/18إلتحاق بالزوجسناء البوعناني 02953Jمزدوجالسعيدات

804/09/18إقليم: شيشاوةاغزر ازكارنإقليم: شيشاوةالرباط 7 04/09/18م أيت رايس 03159Hمزدوجامزوضة

704/09/18إقليم: شيشاوةأكرضإقليم: شيشاوةألتاس 7 04/09/18يونس القطبي 18449Cمزدوجعين تزيتونت

704/09/18إقليم: شيشاوةتاورةإقليم: شيشاوةتسكرت 7 04/09/18حسن أيت باموس 03076Tمزدوجاشمرارن

104/09/18إقليم: الصويرةم.م. سيدي م مرزوقإقليم: شيشاوةبوابوض 7 04/09/18حنان لكران 09895Eمزدوجسيدي ام اومرزوق
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جماعة التعيين

204/09/18إقليم: شيشاوةزاوية  أفنساإقليم: شيشاوةتزكي 7 04/09/18الحسين حمدان 03172Xمزدوجامزوضة

904/09/18إقليم: شيشاوةإمين  واسيفإقليم: شيشاوةتزكي 7 04/09/18سعيد مقتبس 03182Hمزدوجاسيف المال

304/09/18إقليم: شيشاوةأيت واعرابإقليم: شيشاوةأيت بخاير 7 04/09/18م أوجعاء 03000Kمزدوجتمزكدوين

304/09/18إقليم: شيشاوةإحرضاننإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 7 04/09/18احمد    بايعلي 20438Pمزدوجتمزكدوين

504/09/18إقليم: الصويرةم.م. تيدزيإقليم: شيشاوةالتويجرات 7 04/09/18إلتحاق بالزوجنظيرة المخلوفي 10252Tمزدوجتدزي

404/09/18إقليم: شيشاوةبن الدكاليإقليم: شيشاوةأمدلن 7 04/09/18الزغيري ياسين 03125

W

مزدوجمجاط

904/09/18إقليم: شيشاوةاولد الحاج المركزيةإقليم: شيشاوةبوحميسة 7 04/09/18أسماء الرحالي 02908Kمزدوجاولد مومنة

104/09/18إقليم: شيشاوةأيت بخايرإقليم: شيشاوةتنسماخت 7 04/09/18عبد الصمد الشافعي 02988Xمزدوجافل يسن

304/09/18إقليم: شيشاوةاولد عبد ا مباركإقليم: شيشاوةأكني أحندير 7 04/09/18ثورية الكركور 02913Rمزدوجاولد مومنة

204/09/18إقليم: شيشاوةتارسلتإقليم: شيشاوةأمدلن 7 04/09/18بوصكيد عبد السلم 03092Kمزدوجسيدي عبد المومن

104/09/18إقليم: شيشاوةزهرة بنت عمرإقليم: شيشاوةتنامرت 7 04/09/18إسماعيل العسري 03087Eمزدوجسيدي عبد المومن

804/09/18إقليم: شيشاوةاغزر ازكارنإقليم: شيشاوةأكني أحندير 7 04/09/18عبد العزيز اسوكا 03159Hمزدوجامزوضة

504/09/18إقليم: شيشاوةأندورارإقليم: شيشاوةتمزكورت 7 04/09/18نزهة الماردي 03169Uمزدوجامزوضة

404/09/18إقليم: شيشاوةاولد عبد ا مباركإقليم: شيشاوةأنزمر 7 04/09/18إسماعيل برنيش 02913Rمزدوجاولد مومنة

204/09/18إقليم: شيشاوةأسيف المالإقليم: شيشاوةتنامرت 7 04/09/18نور الدين أيت حسونة 03181Gمزدوجاسيف المال

1004/09/18إقليم: شيشاوةبونباينإقليم: شيشاوةأيت عل 7 04/09/18هشام ايت عمر 19040Vمزدوجعين تزيتونت

104/09/18إقليم: شيشاوةأمسكسلن السفلىإقليم: شيشاوةبوابوض 7 04/09/18خالد بادلة 02905Gمزدوجاولد مومنة

304/09/18إقليم: شيشاوة الدميساتإقليم: شيشاوةأفتاس 7 04/09/18مراد هاشمي 02909Lمزدوجاولد مومنة
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604/09/18إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: شيشاوةبوابوض 7 04/09/18حسناء بنهر 02876Aمزدوجلمزوضية

204/09/18إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: شيشاوةأيت بخاير 7 04/09/18خالد عارف 02876Aمزدوجلمزوضية

904/09/18إقليم: شيشاوةاولد الحاج المركزيةإقليم: شيشاوةأمكضران 7 04/09/18خالد احسي 02908Kمزدوجاولد مومنة

604/09/18إقليم: شيشاوةلرويينإقليم: شيشاوةأداسيل 7 04/09/18الحبيب توريرت 03130Bمزدوجمجاط

104/09/18إقليم: شيشاوةلرويينإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 7 04/09/18عادل لفطي 03130Bمزدوجمجاط

204/09/18إقليم: شيشاوةأسيف المالإقليم: شيشاوةأسايس 7 04/09/18فاطمة الزهراء الصاير 03181Gمزدوجاسيف المال

604/09/18إقليم: شيشاوةزهرة بنت عمرإقليم: شيشاوةأداسيل 7 04/09/18ادريس الشرفاوي 03087Eمزدوجسيدي عبد المومن

304/09/18إقليم: شيشاوةثلث اشمرارنإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 7 04/09/18عبد الجليل  وانعيم 03079

W

مزدوجاشمرارن

204/09/18إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: شيشاوةأيت عل 7 04/09/18عبد ا ايت المختار 02876Aمزدوجلمزوضية

604/09/18إقليم: الحوزستي فاضمةإقليم: شيشاوةإرغي 7 04/09/18بيوضة نور الدين 03683Cمزدوجستي فاطمة

104/09/18إقليم: شيشاوةأدار-بوابوضإقليم: شيشاوةكماسة 7 04/09/18مراد اكيطو 03056

W

مزدوجبوعبوط

104/09/18إقليم: شيشاوةدار أكيماخإقليم: شيشاوةأيت عل 7 04/09/18هشام مفتاح 03187Nمزدوجاسيف المال

804/09/18إقليم: شيشاوةالزاوية النحليةإقليم: شيشاوةايت لحسن 7 04/09/18ليلى حمزاوي 03162Lمزدوجامزوضة

704/09/18إقليم: شيشاوةأيت بخايرإقليم: شيشاوة أكني المركزية 7 04/09/18الطيب المناني 02988Xمزدوجافل يسن

604/09/18إقليم: شيشاوةأيت موسىإقليم: شيشاوةايت  محند 7 04/09/18الحسن وهبي 03035Yمزدوجلل عزيزة

مجموعة مدارس ثلثاء إقليم: شيشاوةبن الدكالي

البور المركزية

1104/09/18عمالة: مراكش 7 04/09/18إلتحاق بالزوجةياسين ايت الحجاج 02780

W

مزدوجأولد دليم

304/09/18إقليم: شيشاوةأكدالإقليم: شيشاوةالبرج المركزية 7 04/09/18وفاء السرسار 03156Eمزدوجالزاوية النحلية

604/09/18إقليم: شيشاوةلمعيصرةإقليم: شيشاوةإغرمان 7 04/09/18عبد المنعم أبكور 03133Eمزدوجمجاط
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204/09/18إقليم: شيشاوةالوجدانإقليم: شيشاوةالبرج المركزية 7 04/09/18حفصة مخلص 18454Hمزدوجالزاوية النحلية

404/09/18إقليم: شيشاوةبوامساإقليم: شيشاوةأنزمر 7 04/09/18فاطمة الزهراء المالكي 03100Uمزدوجتاولوكلت

304/09/18إقليم: شيشاوةأسيف المالإقليم: شيشاوةايت  محند 7 04/09/18م فهمي 03181Gمزدوجاسيف المال

204/09/18إقليم: شيشاوةامعرضإقليم: شيشاوةتنسماخت 7 04/09/18قابيل جمودي 18451Eمزدوجعين تزيتونت

904/09/18إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: شيشاوةتنسماخت 7 04/09/18عبد الحكيم اسبيس 02876Aمزدوجلمزوضية

804/09/18إقليم: شيشاوةالوجدانإقليم: شيشاوةتكماط 7 04/09/18ابراهييم المنصوري 18454Hمزدوجالزاوية النحلية

104/09/18إقليم: شيشاوةإرغيإقليم: شيشاوةالرباط 7 04/09/18العربي البواب 03002Mمزدوجتمزكدوين

304/09/18إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: شيشاوةأداسيل 7 04/09/18عبد المجيد كعواش 02876Aمزدوجلمزوضية

204/09/18إقليم: شيشاوةألتاسإقليم: شيشاوةتنامرت 7 04/09/18مراد كرة 03068Jمزدوجتمليلت

704/09/18إقليم: شيشاوةأدار-بوابوضإقليم: شيشاوةتزدرة 7 04/09/18سعيد ايت سعيد 03056

W

مزدوجبوعبوط

404/09/18إقليم: شيشاوةأيت علإقليم: شيشاوةتنلفت 7 04/09/18م القرافلي 02995Eمزدوجافل يسن

204/09/18إقليم: شيشاوةإمين  واسيفإقليم: شيشاوةأسايس 7 04/09/18عبد الرحيم أوبلعيد 03182Hمزدوجاسيف المال

304/09/18إقليم: شيشاوةأيت بخايرإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 7 06/09/18م العور 02988Xمزدوجافل يسن

504/09/18إقليم: الحوزطروردإقليم: شيشاوةتونغاست 7 04/09/18يوسف آيت الحاج مسعود 03581Sمزدوجويركان

304/09/18إقليم: شيشاوةأدوزإقليم: شيشاوةازنادة 7 04/09/18بوعدي مصطفى 03151Zمزدوجادويران

1004/09/18إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: شيشاوةألتاس 7 04/09/18م اوم 02876Aمزدوجلمزوضية

504/09/18إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 7 04/09/18اسماعيل مقتطف 02876Aمزدوجلمزوضية

204/09/18إقليم: شيشاوةايت خطابإقليم: شيشاوةتكماط 7 04/09/18سفيان التاجر 03001Lمزدوجتمزكدوين
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ايت العالي بن احمد إقليم: شيشاوةأداسيل

المركزية

604/09/18إقليم: قلعة  السراغنة 7 04/09/18توفيق سرور 18966Pمزدوجأولد عامر

504/09/18إقليم: شيشاوةفيللةإقليم: شيشاوةتونغاست 7 04/09/18ياسين اعبادي 03131Cمزدوجمجاط

504/09/18إقليم: شيشاوةتسكرتإقليم: شيشاوةونشكرير 7 04/09/18م بلحميدي 03077Uمزدوجاشمرارن

204/09/18إقليم: شيشاوةاولد عبد ا مباركإقليم: شيشاوةتنامرت 7 04/09/18المختار الخراز 02913Rمزدوجاولد مومنة

104/09/18إقليم: شيشاوةأيت بخايرإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 7 04/09/18عبد الرحمان أيت براهيم 02988Xمزدوجافل يسن

604/09/18إقليم: شيشاوةاولد بيبوإقليم: شيشاوةأدار-بوابوض 7 04/09/18رشيد خردمان 02885Kمزدوجلمزوضية

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةسيدي الحطاب المركزيةإقليم: شيشاوةتكنكمت 7 04/09/18عبدالعزيز وعرور 09033Tمزدوجسيدي الحطاب

604/09/18إقليم: الحوزمركزية امليلإقليم: شيشاوةإغرمان 7 04/09/18عبد الرحمان أمنية طبيب 03499Cمزدوجأسني

504/09/18إقليم: شيشاوةامزناسإقليم: شيشاوةاماسين 7 04/09/18فتيحة ايت وعزى 02986Vمزدوجارحالن

704/09/18إقليم: شيشاوةدار أكيماخإقليم: شيشاوةإغرمان 7 04/09/18عمر الوحماني 03187Nمزدوجاسيف المال

104/09/18إقليم: شيشاوةأكني أحنديرإقليم: شيشاوة أكني المركزية 7 04/09/18سعيد أدمو 03106Aمزدوجتاولوكلت

304/09/18إقليم: شيشاوة الدميساتإقليم: شيشاوةأفتاس 7 04/09/18الناشطي عبد الحكيم 02909Lمزدوجاولد مومنة

104/09/18إقليم: شيشاوةزهرة بنت عمرإقليم: شيشاوة أكني المركزية 7 04/09/18سعيد الفراسي 03087Eمزدوجسيدي عبد المومن

104/09/18إقليم: الرحامنةاولد منصور المركزيةإقليم: شيشاوةتنامرت 7 04/09/18اسماعيل بنجد 09231Hمزدوجسيدي منصور

204/09/18إقليم: الحوزاهريصانإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 7 04/09/18أيوب القاضي 03432Eمزدوجتزارت

704/09/18إقليم: شيشاوةزكارة ليبلإقليم: شيشاوةأداسيل 7 04/09/18م غسان آيت سوسان 03132Dمزدوجمجاط

804/09/18إقليم: شيشاوةلحرارشةإقليم: شيشاوةاغزر ازكارن 7 04/09/18نجوى الدرقاوي 03124Vمزدوجمجاط

104/09/18إقليم: شيشاوةبوامساإقليم: شيشاوةتنامرت 7 04/09/18مصطفى زروال 03100Uمزدوجتاولوكلت
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204/09/18إقليم: شيشاوةتسكرتإقليم: شيشاوةتاورة 7 04/09/18مينة اغوس 03077Uمزدوجاشمرارن

404/09/18إقليم: شيشاوةاولد بيبوإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 7 04/09/18عبد الرحمان الشرفاوي 02885Kمزدوجلمزوضية

304/09/18إقليم: شيشاوةبوحميسةإقليم: شيشاوةتكموت 7 04/09/18سعيد لزدهاري 03048Mمزدوجرحالة

104/09/18إقليم: شيشاوةبوحميسةإقليم: شيشاوةتخربين 7 04/09/18ابتسام طالبي 03048Mمزدوجرحالة

804/09/18إقليم: قلعة  السراغنةلقدادرة المركزيةإقليم: شيشاوةالحكات 7 04/09/18كمال العسيري 08955Hمزدوجالهيادنة

604/09/18إقليم: شيشاوةأسراتوإقليم: شيشاوةازنادة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجسوسني جيهان 18447Aمزدوجعين تزيتونت

مجموعة مدارس احمد إقليم: شيشاوةايت عبد ا

بلهاشمي المركزية

1004/09/18عمالة: مراكش 7 04/09/18إلتحاق بالزوجزينب ابو رافع 02762Bمزدوجالمنابهة

804/09/18إقليم: شيشاوةلمعيصرةإقليم: شيشاوةبوزوكة 7 04/09/18حنان كربوش 03133Eمزدوجمجاط

504/09/18إقليم: شيشاوةتاورةإقليم: شيشاوةأنزمر 7 04/09/18سعيد مجاهد 03076Tمزدوجاشمرارن

104/09/18إقليم: شيشاوةأسيف المالإقليم: شيشاوةأداسيل 7 04/09/18ابراهيم وبن يدو 03181Gمزدوجاسيف المال

604/09/18إقليم: شيشاوةالزاوية النحليةإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 7 04/09/18عبد السميع خالوقي 03162Lمزدوجامزوضة

404/09/18إقليم: قلعة  السراغنةلعرارشة المركزيةإقليم: شيشاوةازنادة 7 04/09/18لمدن وسام 08951Dمزدوجالهيادنة

504/09/18إقليم: شيشاوةتولوكولتإقليم: شيشاوةتنلفت 7 04/09/18انس فاطمي 03098Sمزدوجتاولوكلت

504/09/18إقليم: شيشاوةاولد الحاج المركزيةإقليم: شيشاوةتنسماخت 7 04/09/18المختار العسري 02908Kمزدوجاولد مومنة

104/09/18إقليم: شيشاوةبوامساإقليم: شيشاوةزهرة بنت عمر 7 04/09/18نعيمة صبري 03100Uمزدوجتاولوكلت

304/09/18إقليم: شيشاوةاولد عبد ا مباركإقليم: شيشاوةأنزمر 7 04/09/18إبراهيم الزير 02913Rمزدوجاولد مومنة

404/09/18إقليم: شيشاوةاغزر ازكارنإقليم: شيشاوةإمين  واسيف 7 04/09/18شقرون فاطمة الزهراء 03159Hمزدوجامزوضة

304/09/18إقليم: شيشاوةأكرضإقليم: شيشاوةتسكرت 7 04/09/18عبد الرحيم أيت يدار 18449Cمزدوجعين تزيتونت
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204/09/18إقليم: شيشاوةبوحميسةإقليم: شيشاوةتزكي 7 04/09/18سعيد صبري 03048Mمزدوجرحالة

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةبوروطة المركزيةإقليم: شيشاوةلعضيلت 7 04/09/18عبد ا منار 08830Xمزدوجبويا عمر

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية الضلعةإقليم: شيشاوةإغرمان 7 04/09/18عبد الغني ميموني 13774

W

مزدوجإيغود

104/09/18إقليم: شيشاوةالخرشيإقليم: شيشاوةتكماط 7 04/09/18مصطفى الزبيري 02934Nمزدوجسيدي ام دليل

704/09/18إقليم: شيشاوةترخاتإقليم: شيشاوةإغرمان 7 04/09/18ميلود العبريدي 03053Tمزدوجرحالة

804/09/18إقليم: شيشاوةلمعيصرةإقليم: شيشاوةبوابوض 7 04/09/18علياء لمعادر 03133Eمزدوجمجاط

704/09/18إقليم: شيشاوةلمعيصرةإقليم: شيشاوةكماسة 7 04/09/18بدر نبد 03133Eمزدوجمجاط

704/09/18إقليم: شيشاوةسيدي عبد المومنإقليم: شيشاوةايت  محند 7 04/09/18م أزوكاي 03086Dمزدوجسيدي عبد المومن

904/09/18إقليم: شيشاوةزهرة بنت عمرإقليم: شيشاوةتاسا 7 04/09/18عدنان مسرور 03087Eمزدوجسيدي عبد المومن

104/09/18إقليم: شيشاوةبوحميسةإقليم: شيشاوةانزيك 7 04/09/18سليك منصف 03048Mمزدوجرحالة

704/09/18إقليم: شيشاوةأكادير الغاشي 2إقليم: شيشاوةتنسماخت 7 04/09/18المهدي باشا 03218Xمزدوجاشمرارن

104/09/18إقليم: شيشاوةأندورارإقليم: شيشاوةتنامرت 7 04/09/18م الرايس 03169Uمزدوجامزوضة

104/09/18إقليم: شيشاوةإرغيإقليم: شيشاوةتاسا 7 04/09/18سعيد اللون 03002Mمزدوجتمزكدوين

804/09/18إقليم: شيشاوةأمكضرانإقليم: شيشاوةامعرض 7 04/09/18عبد الرحيم بالحوس 03075Sمزدوجتمليلت

504/09/18إقليم: الحوزامسكرإقليم: شيشاوة أكني المركزية 7 04/09/18عبد الرزاق حسيسو 03501Eمزدوجأسني

204/09/18إقليم: شيشاوة الدميساتإقليم: شيشاوةتكموت 7 04/09/18ابراهيم شفوق 02909Lمزدوجاولد مومنة

104/09/18إقليم: شيشاوةأكدالإقليم: شيشاوةايت خطاب 7 04/09/18حبيبة الزينين 03156Eمزدوجالزاوية النحلية

604/09/18إقليم: الحوزامسكرإقليم: شيشاوةإغرمان 7 04/09/18أنس الخرشي 03501Eمزدوجأسني
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704/09/18إقليم: شيشاوةامزناسإقليم: شيشاوةأسراتو 7 04/09/18يوسف ادمحفوظ 02986Vمزدوجارحالن

404/09/18إقليم: شيشاوة  أيت هادي المركزيةإقليم: شيشاوةالخرشي 7 04/09/18إلتحاق بالزوجوفاء رشيدي 02847Uمزدوجأيت هادي

704/09/18إقليم: شيشاوةزكارة ليبلإقليم: شيشاوةأداسيل 7 04/09/18أيوب سعيد 03132Dمزدوجمجاط

1004/09/18إقليم: شيشاوةتكموتإقليم: شيشاوةايت لحسن 7 04/09/18أمينة زينب 03057Xمزدوجبوعبوط

704/09/18إقليم: شيشاوةزكارة ليبلإقليم: شيشاوةأداسيل 7 04/09/18اسماعيل سلمات 03132Dمزدوجمجاط

604/09/18إقليم: شيشاوةلحرارشةإقليم: شيشاوةتولوكولت 7 04/09/18ليلة لوماني 03124Vمزدوجمجاط

304/09/18إقليم: شيشاوةإرغيإقليم: شيشاوةانمرن المركزية 7 04/09/18الحسين الضامن 03002Mمزدوجتمزكدوين

204/09/18إقليم: شيشاوةثلث اشمرارنإقليم: شيشاوةتاورة 7 04/09/18سارة الربع 03079

W

مزدوجاشمرارن

204/09/18إقليم: شيشاوةالنبوغإقليم: شيشاوةالوجدان 7 04/09/18حكيمة محاتي 03220Zمزدوجالزاوية النحلية

904/09/18إقليم: شيشاوةلرويينإقليم: شيشاوةأكرض 7 04/09/18لعزيزة بوشن 03130Bمزدوجمجاط

404/09/18إقليم: شيشاوةالزاوية النحليةإقليم: شيشاوة أكني المركزية 7 04/09/18عصام بكريز 03162Lمزدوجامزوضة

604/09/18إقليم: شيشاوةامزناسإقليم: شيشاوةثلث اشمرارن 7 04/09/18الحسين امجاد 02986Vمزدوجارحالن

804/09/18إقليم: شيشاوةلرويينإقليم: شيشاوةأدار-بوابوض 7 04/09/18يوسف الزوين 03130Bمزدوجمجاط

404/09/18إقليم: شيشاوةتولوكولتإقليم: شيشاوةتكموت 7 04/09/18م القلعاوي 03098Sمزدوجتاولوكلت

804/09/18إقليم: شيشاوة الدميساتإقليم: شيشاوةبوحميسة 7 04/09/18الغلوي نبيلة 02909Lمزدوجاولد مومنة

204/09/18إقليم: شيشاوةايت خطابإقليم: شيشاوةانمرن المركزية 7 04/09/18نبيل همو 03001Lمزدوجتمزكدوين

704/09/18إقليم: شيشاوةامعرضإقليم: شيشاوةأيت بخاير 7 04/09/18ياسين أوموليد 18451Eمزدوجعين تزيتونت

204/09/18إقليم: شيشاوةأسيف المالإقليم: شيشاوةأسايس 7 04/09/18مينة حكوش 03181Gمزدوجاسيف المال
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104/09/18إقليم: شيشاوةزكارة ليبلإقليم: شيشاوةتكموت 7 04/09/18ابراهيم الماوردي 03132Dمزدوجمجاط

104/09/18إقليم: شيشاوةلمرمضةإقليم: شيشاوة أكني المركزية 7 04/09/18السعيد بلعراضي 03119Pمزدوجكماسة

504/09/18إقليم: شيشاوةالخرشيإقليم: شيشاوةتنلفت 7 04/09/18احمد بودربيلة 02934Nمزدوجسيدي ام دليل

604/09/18إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: شيشاوةالرباط 7 04/09/18مروان الحمداوي 02876Aمزدوجلمزوضية

304/09/18إقليم: شيشاوةلمحدجاتإقليم: شيشاوةايت عمر 7 04/09/18شعيب انكمار 03150Yمزدوجادويران

404/09/18إقليم: شيشاوةأندورارإقليم: شيشاوةإغرمان 7 04/09/18أيوب خير 03169Uمزدوجامزوضة

804/09/18إقليم: شيشاوةاولد عبد ا مباركإقليم: شيشاوةامعرض 7 04/09/18م بولهرود 02913Rمزدوجاولد مومنة

404/09/18إقليم: شيشاوةلمعيصرةإقليم: شيشاوةامعرض 7 04/09/18عائشة أوشفيل 03133Eمزدوجمجاط

704/09/18إقليم: شيشاوةبوابوضإقليم: شيشاوةتنلفت 7 04/09/18م مبروكي 03055Vمزدوجبوعبوط

404/09/18إقليم: الحوزسيدي داودإقليم: شيشاوةلمعيصرة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجةعبد القادر حجي 03241Xمزدوجأيت سيدي داود

204/09/18إقليم: شيشاوةبن الدكاليإقليم: شيشاوةكوزمت 7 04/09/18ياسين الشرقاوي 03125

W

مزدوجمجاط

204/09/18إقليم: شيشاوةايت خطابإقليم: شيشاوةأيت بخاير 7 04/09/18يمن مكدول 03001Lمزدوجتمزكدوين

104/09/18إقليم: شيشاوةاولد عبد ا مباركإقليم: شيشاوةتنسماخت 7 04/09/18يوسف سبيح 02913Rمزدوجاولد مومنة

304/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية اولد معاشوإقليم: شيشاوةتنامرت 7 04/09/18مصطفى أيت سي 13744Nمزدوجراس العين

904/09/18إقليم: شيشاوةفيللةإقليم: شيشاوةإغرمان 7 04/09/18هشام البركاوي 03131Cمزدوجمجاط

204/09/18إقليم: شيشاوةالظهر المركزيةإقليم: شيشاوةكوزمت 7 04/09/18م الزوغري 03072Nمزدوجكوزمت

204/09/18إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الزاوية الرحاليةإقليم: شيشاوةايت احساين 7 04/09/18إلتحاق بالزوجةيوسف ابن الصديق 24825H)مزدوجسيدي رحال )البلدية

204/09/18إقليم: شيشاوةبوحميسةإقليم: شيشاوةانزيك 7 04/09/18 سهام خديجة 03048Mمزدوجرحالة
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204/09/18إقليم: شيشاوةألتاسإقليم: شيشاوةانزيك 7 04/09/18الساخي عبد ا 03068Jمزدوجتمليلت

304/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد عمرو المركزيةإقليم: شيشاوةازنادة 7 04/09/18الشخيم مرية 08992Yمزدوجأولد عامر

104/09/18إقليم: شيشاوةإمين  واسيفإقليم: شيشاوةتكماط 7 04/09/18ابراهيم المزوضي 03182Hمزدوجاسيف المال

404/09/18إقليم: شيشاوةالصفيةإقليم: شيشاوةبوابوض 7 04/09/18جميلة الراشدي 02918

W

مزدوجاولد مومنة

204/09/18إقليم: شيشاوةاولد عبد ا مباركإقليم: شيشاوةتكموت 7 04/09/18مراد الدغاسي 02913Rمزدوجاولد مومنة

104/09/18إقليم: شيشاوةبوحميسةإقليم: شيشاوةتونغاست 7 04/09/18م بوحدة 03048Mمزدوجرحالة

204/09/18إقليم: شيشاوةالنبوغإقليم: شيشاوةالبرج المركزية 7 04/09/18بهيجة بلعوني 03220Zمزدوجالزاوية النحلية

104/09/18إقليم: شيشاوة الدميساتإقليم: شيشاوةأدوز 7 04/09/18نورة التائب 02909Lمزدوجاولد مومنة

904/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية الزازاتإقليم: شيشاوةالتويجرات 6 04/09/18يوسف العبدالي 20851Nمزدوججدور

304/09/18إقليم: شيشاوةألتاسإقليم: شيشاوةتكماط 6 04/09/18شهيد بن موسى 03068Jمزدوجتمليلت

704/09/18إقليم: شيشاوةأندورارإقليم: شيشاوةونشكرير 6 04/09/18لحسن عنونو 03169Uمزدوجامزوضة

116/09/86إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة ابن رشدإقليم: قلعة  السراغنةاولد ابا احماد المركزية 213 17/09/90أقدمية 16 سنةعبدالواحد الحطاب 08754P)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

116/09/85إقليم: العيونالمدرسة البتدائية العيونإقليم: قلعة  السراغنةالحمادنة الحويطة المركزية 211 16/09/90أقدمية 16 سنةالمصطفى الزاهر 06429M)مزدوجالعيون )البلدية

121/09/83إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة خالد بن الوليدإقليم: قلعة  السراغنةالجوالة المركزية 209 16/09/92أقدمية 16 سنةامغري الحسين 20655A)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

216/09/92إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة ابن رشدإقليم: قلعة  السراغنةاولد علي المركزية 201 16/09/92أقدمية 16 سنةعبد العزيز الجبار 08754P)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

116/09/92إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الملإقليم: قلعة  السراغنةالشليحات المركزية 201 16/09/92أقدمية 16 سنةعبد الكريم الشمين 27105L)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

116/09/93إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الملإقليم: قلعة  السراغنةاولد علي المركزية 187 16/09/93إلتحاق بالزوجةعبد الخالق السعداوي 27105L)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

516/09/88إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الحي الداريإقليم: قلعة  السراغنةاولد بوخليق المركزية 186 16/09/93إلتحاق بالزوجةنور الدين كاسي 08743C)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية
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716/09/92إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة مالكة الفاسيإقليم: قلعة  السراغنةالمسجد المركزية 183 16/09/95أقدمية 16 سنةم كريمح 08748H)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

416/09/93إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة عمر بن الخطابإقليم: قلعة  السراغنةاولد ابا احماد المركزية 183 16/09/95أقدمية 16 سنةالمداري المصطفى 08753N)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

216/09/86إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة عمر بن الخطابإقليم: قلعة  السراغنةسوق السبت المركزية 177 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد الجليل الشاري 08753N)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

223/11/93إقليم: قلعة  السراغنةلبانكة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةسيدي موسى المركزية 175 16/09/97أقدمية 16 سنةعبد الحي صدقي 09044E)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

616/09/93إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة عبد الرحيم بوعبيدإقليم: قلعة  السراغنةلقدادرة المركزية 170 16/09/96إلتحاق بالزوجةسعيد مخلوق 08749J)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

316/09/97عمالة: مراكشمدرسة الكوثرإقليم: قلعة  السراغنةسيدي ادريس المركزية 169 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد السلم الخلوفي 25266Mمزدوجسعادة

716/09/94إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة مالكة الفاسيإقليم: قلعة  السراغنةاولد عبو المركزية 165 01/11/99أقدمية 16 سنةعبد العزيز عابد 08748H)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

316/09/95إقليم: قلعة  السراغنةاولد بوكرين المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةبوحماد المركزية 165 16/09/98أقدمية 16 سنةفؤاد خنجر 08973Cمزدوجالمربوح

516/09/95إقليم: قلعة  السراغنةلبانكة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الشرقي المركزية 165 16/09/98أقدمية 16 سنةهشام عفيف 09044E)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

مدرسة الشهيد الحسن إقليم: قلعة  السراغنةاولد الشرقي المركزية

الصغير

916/09/96إقليم: قلعة  السراغنة 165 16/09/98أقدمية 16 سنةم بطاح 08752M)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

516/09/95إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الدوار الجديدإقليم: قلعة  السراغنةاولد ابارحال المركزية 163 16/09/99أقدمية 16 سنةعبدالهادي النطاكي 08772Jمزدوجالمربوح

316/09/97عمالة: مراكشمدرسة الكوثرإقليم: قلعة  السراغنةسيدي ادريس المركزية 163 06/09/00أقدمية 16 سنةحليمة الحراث 25266Mمزدوجسعادة

مجموعة مدارس اولد إقليم: قلعة  السراغنة اولد معزوز المركزية

بنرحمون المركزية

416/09/95عمالة: مراكش 159 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد اللطيف العلكي 02773Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

316/09/95إقليم: أزيللمدرسة واريتزديكإقليم: قلعة  السراغنةسيدي ادريس المركزية 159 01/11/99أقدمية 16 سنةعبد العالي مسليم 22049R)مزدوجدمنات )البلدية

مجموعة مدارس المرابطين إقليم: قلعة  السراغنةالكرارمة المركزية

المركزية

116/09/96عمالة: مراكش 159 16/09/99أقدمية 16 سنةم بوشقور 02569Sمزدوجسعادة

716/09/97إقليم: خريبكةمدرسة طه حسينإقليم: قلعة  السراغنةاولد مسعود المركزية 159 16/09/99أقدمية 16 سنةنور الدين حكيم 12004X)مزدوجخريبكة )البلدية

216/09/94إقليم: بنسليمانمدرسة الميةإقليم: قلعة  السراغنةالجوالة المركزية 155 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد الرحيم نوسي 07722T)مزدوجبوزنيقة )البلدية

716/09/97إقليم: قلعة  السراغنةالرويش المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزيتون المركزية 153 06/09/00أقدمية 16 سنةالمصطفى ايت سليمان 09043Dمزدوجازنادة
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اولد ابراهيم العطاوية إقليم: قلعة  السراغنةاولد بنرحال المركزية

المركزية

116/09/98إقليم: قلعة  السراغنة 153 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد اللـه مديحي 08777P)مزدوجالعطاوية )البلدية

مركزية اولد ناصر - زمران 

الشرقية

اولد ابراهيم العطاوية إقليم: قلعة  السراغنة

المركزية

116/09/98إقليم: قلعة  السراغنة 153 06/09/00أقدمية 16 سنةبورقية رشيد 08777P)مزدوجالعطاوية )البلدية

116/09/95عمالة: مراكش مدرسة المام السهيليإقليم: قلعة  السراغنةلحمادنة السفلى المركزية 149 04/09/02أقدمية 16 سنةالمجيارة عبد الرزاق 02720F سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس اولد جلل إقليم: قلعة  السراغنةالحمادنة الحويطة المركزية

المركزية

116/09/96عمالة: مراكش 149 16/09/99أقدمية 16 سنةعبدالواحد مهزول 02825Vمزدوجأولد حسون

1016/09/98إقليم: قلعة  السراغنةالرويش المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةعقبة بن نافع المركزية 149 04/09/02أقدمية 16 سنةرضوان زعيم 09043Dمزدوجازنادة

مدرسة الشهيد الحسن 

الصغير

مدرسة الفقيه الكانوني إقليم: قلعة  السراغنة

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
116/09/84 148 15/09/97أقدمية 16 سنةمينة حيدار 01498C)مزدوجالفداء )المقاطعة

116/09/92إقليم: الفقيه بن صالحمركزية النبعاثإقليم: قلعة  السراغنةاولد حشاد المركزية 147 06/09/01أقدمية 16 سنةعليلت الحسين 07466Pمزدوجسيدي عيسى بن علي

616/09/97عمالة: مراكشمدرسة الكوثرإقليم: قلعة  السراغنةالشعراء المركزية 147 06/09/01أقدمية 16 سنةبهيجة ديناري 25266Mمزدوجسعادة

116/09/98عمالة: مراكشمدرسة رياض الحمامةإقليم: قلعة  السراغنةاولد يعيش المركزية 147 06/09/01أقدمية 16 سنةكمال اولخطيب 26349Pمزدوجحربيل

216/09/99عمالة: مراكش مدرسة المام السهيليإقليم: قلعة  السراغنةاولد عبو المركزية 147 06/09/01أقدمية 16 سنةاحمد بوكمازي 02720F سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

606/09/01عمالة: مراكشمدرسة عمر بن الخطابإقليم: قلعة  السراغنةاولد الحداد المركزية 147 06/09/01أقدمية 16 سنةعزالدين الكمالي 02483Y)مزدوججليز )المقاطعة

اولد ابراهيم العطاوية إقليم: قلعة  السراغنةبويا عمر المركزية

المركزية

106/09/01إقليم: قلعة  السراغنة 147 06/09/01أقدمية 16 سنةجمال توبا 08777P)مزدوجالعطاوية )البلدية

مدرسة السلطان مولي إقليم: قلعة  السراغنةلوناسدة المركزية

اسماعيل

716/09/98عمالة: مراكش 145 04/09/02أقدمية 16 سنةعدنان الهمص 26067Hمزدوجحربيل

716/09/96إقليم: برشيد مركزية جوالةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الشرقي المركزية 141 04/09/02أقدمية 16 سنةزهير م 14364M)مزدوجحد السوالم )البلدية

1016/09/96عمالة: مراكشمدرسة الخنساءإقليم: قلعة  السراغنةالجوالة المركزية 141 04/09/02أقدمية 16 سنةرشيد الكزالي 02731T سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/00إقليم: قلعة  السراغنةالعساسلة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاكتاوة المركزية 141 03/09/03أقدمية 16 سنةعبد الهادي البوعزاوي 08939Rمزدوجاجبيل

مركزية اولد ابراهيم - 

سيدي عيسى بنسليمان

314/09/01عمالة: مكناسوادي الذهبإقليم: قلعة  السراغنة 141 04/09/02أقدمية 16 سنةعمر العمراني 03925R سيدي سليمان مول

الكيفان

مزدوج

مجموعة مدارس المية إقليم: قلعة  السراغنةاولد بنرحال المركزية

المركزية

804/09/02عمالة: مراكش 141 04/09/02أقدمية 16 سنةعائشة الخاشع 02816Kمزدوجالويدان
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206/09/01إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام مالكإقليم: قلعة  السراغنةاولد عراض المركزية 140 06/09/01إلتحاق بالزوجةيونس العموري 18681E)مزدوجالعطاوية )البلدية

101/01/02إقليم: قلعة  السراغنةاولد فطام المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالعربات المركزية 137 01/01/02إلتحاق بالزوجةرشيد أوربيعة 08889Lمزدوجزمران

604/09/02إقليم: قلعة  السراغنةاولد حشاد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالتوامة المركزية 135 03/09/03أقدمية 16 سنةعبد الفتاح دزاز 08948Aمزدوجأولد اصبيح

104/09/02إقليم: قلعة  السراغنةالمسجد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلمزم المركزية 134 04/09/02إلتحاق بالزوجةياسين لفضالي 09060Xمزدوجلوناسدة

مجموعة مدارس بوعزة إقليم: قلعة  السراغنةاولد عراض المركزية

المركزية

916/09/99عمالة: مراكش 125 03/09/03أقدمية 16 سنةعبد الله هوان 02558Eمزدوجتسلطانت

107/09/04إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الزهراءإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية 125 07/09/04أقدمية 12 سنةم غانم 26545C)مزدوجالعطاوية )البلدية

106/09/01إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الزهراءإقليم: قلعة  السراغنةاولد عبو المركزية 121 07/09/05أقدمية 12 سنةسمهان غلوان 26545C)مزدوجالعطاوية )البلدية

316/09/96إقليم: قلعة  السراغنةاولد الشرقي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةبوحماد المركزية 119 08/10/07أقدمية 12 سنةصالح تراب 08968Xمزدوجأولد الشرقي

206/09/00إقليم: خريبكةم/م تاشرافتإقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزية 117 07/09/05أقدمية 12 سنةفوزية مجيدي 12068Sمزدوجتشرافت

مجموعة مدارس 44 إقليم: قلعة  السراغنةالحمادنة الحويطة المركزية

المركزية

805/09/03عمالة: مراكش 113 07/09/04أقدمية 12 سنةتوفيق عسران 02784Aمزدوجأولد دليم

404/09/02إقليم: قلعة  السراغنةاولد علي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةتاوزينت المركزية 109 06/09/06أقدمية 12 سنةافس رشيد 08986Sمزدوجميات

216/09/95إقليم: قلعة  السراغنةدوار التومي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الزاوية الرحالية 108 27/10/08عبدالغني عزوزي 08783

W

مزدوجتمللت )البلدية(

مجموعة مدارس أيت كوفي إقليم: قلعة  السراغنةبوروطة المركزية

المركزية

505/09/03عمالة: مراكش 107 26/09/06إلتحاق بالزوجةرشيد شريف 02527

W

مزدوجالسويهلة

106/09/01إقليم: بني مللم الحنصاليإقليم: قلعة  السراغنةاولد عبو المركزية 105 08/10/07أقدمية 12 سنةعنابة عبد الرحيم 26817Yمزدوجدير القصيبة

607/09/04إقليم: الرحامنةلمهازيل المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلعرارشة المركزية 101 03/09/08نعيمة ابو الحسان 09096Lمزدوجالجبيلت

306/09/06إقليم: قلعة  السراغنةبوحماد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الشرقي المركزية 97 23/09/08عبد ا الناجي 08962Rمزدوجأولد زراد

1007/09/05إقليم: قلعة  السراغنةتساوت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد بومنيع المركزية 95 05/09/07إلتحاق بالزوجأمال الخفاضي 09036

W

مزدوجالشطيبة

801/01/06إقليم: قلعة  السراغنةاولد رافع المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد عطية المركزية 95 01/01/06أقدمية 12 سنةرشيد صديق 08988Uمزدوجالرافعية
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عمالة: الصخيرات  - الفتحإقليم: قلعة  السراغنةالمالح المركزية

تمارة
204/09/02 91 04/09/12إلهام نجيب 01355X)مزدوجالصخيرات )البلدية

701/01/10إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الرواجحإقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزية 79 02/11/10سناء اعنى 07446Tمزدوجأولد بورحمون

مدرسة الشهيد الحسن 

الصغير

404/09/02إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الحي الداريإقليم: قلعة  السراغنة 70 نعمبوري بوشرى 04/09/18 08743C)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

104/09/02إقليم: قلعة  السراغنةدوار التومي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالعربات المركزية 69 02/09/14فتيحة أعفير 08783

W

مزدوجتمللت )البلدية(

1004/09/02إقليم: قلعة  السراغنةاولد يعقوب المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةتاوزينت المركزية 69 02/09/14م لوبي 09047Hمزدوجأولد يعقوب

907/09/05إقليم: بني مللمركزية ادوزإقليم: قلعة  السراغنةاولد علي الجمعة المركزية 65 04/09/12اسماء يعقوبي 07543Yمزدوجفم العنصر

مجموعة مدارس السويكية إقليم: قلعة  السراغنةاولد كايد المركزية

المركزية

1116/09/93عمالة: مراكش 61 04/09/12م اوجنان 02794Lمزدوجأولد دليم

204/09/02إقليم: قلعة  السراغنةسيدي العربي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالعربات المركزية 59 02/09/14صلح الدين اعبادا 08918Tمزدوجزمران الشرقية

مركزية اولد ناصر - زمران 

الشرقية

205/09/03إقليم: الرحامنةراس العين المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 59 05/09/11عبد الرحمان انكاكشة 09166Mمزدوجرأس عين الرحامنة

123/01/08إقليم: قلعة  السراغنةاولد عبو المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةصنهاجة المركزية 59 05/09/11ساكت نادية 08821Mمزدوجالعثامنة

102/09/10إقليم: قلعة  السراغنةاولد رافع المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالشيظمية المركزية 59 03/09/13عراض عبد الرحيم 08988Uمزدوجالرافعية

1002/09/10إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسونإقليم: قلعة  السراغنةالزيتون المركزية 59 02/09/16عصام بنعمي 07589Yمزدوجالخالفية

102/09/10إقليم: قلعة  السراغنةاولد امبارك المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالحمادنة الحويطة المركزية 57 02/09/14م السقلي 08827Uمزدوجواركي

202/09/10إقليم: قلعة  السراغنةالشعراء المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية 55 04/09/12  بشرى البحاري 08794Hمزدوجالشعراء

سيدي ابراهيم الكانون 

المركزية

مجموعة مدارس دار باقة إقليم: قلعة  السراغنة

المركزية

1005/09/08عمالة: مراكش 54 04/09/12إلتحاق بالزوجحورية بكار 02822Sمزدوجأولد حسون

716/09/91إقليم: قلعة  السراغنةالمسجد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزية 53 03/09/13إلتحاق بالزوجالراحيلي رشيدة 09060Xمزدوجلوناسدة

806/09/01إقليم: خريبكةم/م شرقاوةإقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزية 53 03/09/13الواثق سعيد 12131Kمزدوجالفقراء

907/09/05إقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزتإقليم: قلعة  السراغنةلوناسدة المركزية 53 04/09/18أمين باريبي 03342Gمزدوجتمزوزت
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1005/09/08إقليم: قلعة  السراغنةبوحماد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزية 53 03/09/13ابوالفضل سعيد 08962Rمزدوجأولد زراد

105/09/08إقليم: خريبكةم/م بوعلىإقليم: قلعة  السراغنةسور العز المركزية 53 03/09/13احبلى صلح 19269Uمزدوجبني زرنتل

مجموعة مدارس السويكية إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة هراوة

المركزية

1116/09/95عمالة: مراكش 52 06/09/17مولي ادريس فريدي 02794Lمزدوجأولد دليم

1007/09/05إقليم: قلعة  السراغنةاولد رافع المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد ابارحال المركزية 51 02/09/16نورالدين حسني 08988Uمزدوجالرافعية

205/09/11إقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالشليحات المركزية 46 19/09/15م   سامي 09017Aمزدوجالدشرة

اولد الشيخ عبد ا 

المركزية

405/09/08إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسونإقليم: قلعة  السراغنة 43 03/09/13شروق جدراوي 07589Yمزدوجالخالفية

802/09/09إقليم: قلعة  السراغنةبوحماد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةسيدي الحطاب المركزية 43 02/09/16فاطمة الزهراء بوشخار 08962Rمزدوجأولد زراد

202/09/10إقليم: قلعة  السراغنةمركزية الطواهرةإقليم: قلعة  السراغنةلحمادنة السفلى المركزية 42 02/09/16إلتحاق بالزوجةأشديك كمال 08800Pمزدوجالشعراء

802/09/10إقليم: قلعة  السراغنةلوناسدة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمركزية الطواهرة 41 02/09/16إلتحاق بالزوجةايت الطالب سعيد 09055Sمزدوجلوناسدة

702/09/10إقليم: بني مللمركزية تانوغةإقليم: قلعة  السراغنةالتوامة المركزية 38 02/09/15عادل سعاد 07547Cمزدوجتانوغة

1004/09/12إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسونإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة ابن حزم 38 02/09/16ياسمينة رزاق 07589Yمزدوجالخالفية

502/09/15إقليم: قلعة  السراغنةبوحماد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةسيدي الحطاب المركزية 38 02/09/15خديجة بنعدي 08962Rمزدوجأولد زراد

اولد ابراهيم العطاوية 

المركزية

502/09/10إقليم: أزيللمركزية امداحنإقليم: قلعة  السراغنة 35 04/09/18يونس الكباص 07013Xمزدوجبزو

مركزية اولد ابراهيم - 

سيدي عيسى بنسليمان

504/09/12إقليم: قلعة  السراغنةاولد الشرقي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 35 04/09/18مريم العباسي 08968Xمزدوجأولد الشرقي

604/09/12إقليم: قلعة  السراغنةلبرارجة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلمزم المركزية 34 02/09/15غزلن لعناد 09048Jمزدوجأولد يعقوب

1004/09/12إقليم: قلعة  السراغنةلعرارشة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمركزية اولد ناصر - لمزم 34 02/09/15زهرة القللي 08951Dمزدوجالهيادنة

مدرسة الشهيد الحسن إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الحي الداري

الصغير

105/09/03إقليم: قلعة  السراغنة 32 نعمرشيد الرامي 06/09/17 08752M)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

504/09/12عمالة: الميةعمر بن الخطابإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة شوقي 32 06/09/17نورة العجرودي 26617Fمزدوجبني يخلف
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سيدي ابراهيم الكانون إقليم: قلعة  السراغنةلحمادنة السفلى المركزية

المركزية

105/09/08إقليم: قلعة  السراغنة 31 06/09/17إلتحاق بالزوجةاحميمص عبدا 08801Rمزدوجدزوز

1002/09/10إقليم: خنيفرةكهف النسورإقليم: قلعة  السراغنةالمالح المركزية 31 02/09/16م  جارموني 11620Eمزدوجسيدي لمين

301/01/12إقليم: قلعة  السراغنةبوحماد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالكرارمة المركزية 31 02/09/16فاطمة الزهراء محسن 08962Rمزدوجأولد زراد

702/09/14إقليم: قلعة  السراغنةلوناسدة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزية 31 02/09/15إلتحاق بالزوجمحسن عزيزة 09055Sمزدوجلوناسدة

الملسة كرن الكبش 

المركزية

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد كليب المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 30 06/09/17مليكة العلوي 09004Lمزدوجأولد بوعلي الواد

223/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاشطيبة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزية 30 06/09/17يوسف خيوب 09039Zمزدوجالشطيبة

223/01/17إقليم: قلعة  السراغنةمركزية الطواهرةإقليم: قلعة  السراغنةاولد عراض المركزية 30 06/09/17الداودي  مولي عبد العزيز 08800Pمزدوجالشعراء

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاشطيبة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية 30 06/09/17عبد العزيز أيت الحاج 09039Zمزدوجالشطيبة

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاشطيبة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزية 30 06/09/17عبد ا بنبا 09039Zمزدوجالشطيبة

1002/09/10إقليم: قلعة  السراغنةالشعراء المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةدوار التومي المركزية 28 06/09/17ياسين شهاب 08794Hمزدوجالشعراء

عمالة: الصخيرات  - احمد الحنصاليإقليم: قلعة  السراغنةبوحماد المركزية

تمارة
204/09/12 28 06/09/17إلتحاق بالزوجاسليماني خديجة 24188R)مزدوجتمارة )البلدية

902/09/15إقليم: قلعة  السراغنةايت عيسى المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزية 27 04/09/18رضوان النقراشي 09002Jمزدوجأولد بوعلي الواد

105/09/11إقليم: قلعة  السراغنةلحمادنة السفلى المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد امبارك المركزية 26 06/09/17العمراني عاطف 08837Eمزدوجالصهريج

ايت العالي بن احمد 

المركزية

202/09/16إقليم: قلعة  السراغنةاولد عمرو المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 25 04/09/18الزوهري سناء 08992Yمزدوجأولد عامر

404/09/12إقليم: قلعة  السراغنةاولد الشرقي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمركزية واركي 24 06/09/17ليلى ابن اعيش 08968Xمزدوجأولد الشرقي

104/09/12إقليم: قلعة  السراغنةالفرائطة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالمسجد المركزية 24 06/09/17جليل يوسف 08808Yمزدوجفرايطة

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد ابا احماد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزية 24 06/09/17إلتحاق بالزوجابتسام الزهراوي 08961Pمزدوجأولد زراد

مركزية اولد ابراهيم - 

سيدي عيسى بنسليمان

306/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاكتاوة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 24 06/09/17سهام الطاهري 08964Tمزدوجأولد زراد
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406/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالمالح المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد سيدي عيسى المركزية 24 06/09/17حسن بونهير 09040Aمزدوجالشطيبة

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد بومنيع المركزية 24 06/09/17الزياني عائشة 09017Aمزدوجالدشرة

906/09/17إقليم: قلعة  السراغنةلعرارشة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد عطية المركزية 24 06/09/17دونيا الهداجي 08951Dمزدوجالهيادنة

606/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد عمرو المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية 24 06/09/17آمال الماحي 08992Yمزدوجأولد عامر

اولد الشيخ عبد ا إقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزية

المركزية

206/09/17إقليم: قلعة  السراغنة 24 06/09/17عبد المجيد العاطفي 08985Rمزدوجميات

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةلبرارجة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية 24 06/09/17غزلن بنشرنية 09048Jمزدوجأولد يعقوب

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد بومنيع المركزية 24 06/09/17فاطمة صابو 09017Aمزدوجالدشرة

706/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد ناصر الواد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمركزية الطواهرة 24 06/09/17الهاشمي عبد العاطي 08996Cمزدوجتوزينت

504/09/02إقليم: قلعة  السراغنةالشليحات المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالكرارمة المركزية 23 02/09/16إلتحاق بالزوجةايت عدي عز الدين 08937Nمزدوجاجبيل

الملسة كرن الكبش 

المركزية

402/09/15إقليم: قلعة  السراغنةرجراجة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 23 04/09/18فاطمة الزاوية 09008Rمزدوجالعامرية

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة ابن حزمإقليم: قلعة  السراغنةالزيتون المركزية 23 06/09/17إلتحاق بالزوجنورة ستاوي 08768E)مزدوجالعطاوية )البلدية

523/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد علي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةايت عيسى المركزية 23 06/09/17إلتحاق بالزوجعبد الوارث حكيمة 08986Sمزدوجميات

202/09/14إقليم: قلعة  السراغنةاولد علي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد ابارحال المركزية 22 04/09/18إلتحاق بالزوجةعبد الكريم المعيار 08986Sمزدوجميات

101/01/17إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة هراوةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الدالي المركزية 22 01/01/17إلتحاق بالزوجالمحتاري زينب 08896U)مزدوجسيدي رحال )البلدية

505/09/03إقليم: الجديدةم/م أولد سي حمدونإقليم: قلعة  السراغنةعقبة بن نافع المركزية 21 02/09/16مراد الناصري 08529Vمزدوجشعيبات

مجموعة مدارس اولد إقليم: قلعة  السراغنةاولد يعيش المركزية

مزوك المركزية

301/01/17عمالة: مراكش 21 01/01/17إلتحاق بالزوجةالحوراني م امين 02828Yمزدوجأولد حسون

مجموعة مدارس ايت بل إقليم: قلعة  السراغنةسيدي ادريس المركزية

وسعيد المركزية

1001/01/17عمالة: مراكش 21 01/01/17إلتحاق بالزوجالسيتر ندى 02751Pمزدوجحربيل

523/01/17إقليم: قلعة  السراغنةلوناسدة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد عطية المركزية 21 06/09/17إلتحاق بالزوجالكريك اسمهان 09055Sمزدوجلوناسدة
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323/01/17إقليم: قلعة  السراغنةلعرارشة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزية 21 06/09/17إلتحاق بالزوجالزاهدي  فاطمة 08951Dمزدوجالهيادنة

523/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد علي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزية 21 06/09/17إلتحاق بالزوجمونية بولمان 08986Sمزدوجميات

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد الشرقي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمركزية واركي 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةم الشتيوي 08968Xمزدوجأولد الشرقي

مركزية اولد ناصر - زمران إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الزهراء

الشرقية

403/09/13إقليم: قلعة  السراغنة 20 06/09/17عز الدين الرصفي 08923Yمزدوجزمران الشرقية

202/09/14إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة ابن حزمإقليم: قلعة  السراغنةالحمادنة الحويطة المركزية 20 06/09/17إلتحاق بالزوجةزهير حدوش 08768E)مزدوجالعطاوية )البلدية

302/09/14عمالة: طنجة - أصيلعمر بن الخطابإقليم: قلعة  السراغنةبوروطة المركزية 20 06/09/17إلتحاق بالزوجمينة الصوفي 15182B الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

سيدي ابراهيم الكانون إقليم: قلعة  السراغنةاولد علي الجمعة المركزية

المركزية

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنة 20 06/09/17زبيدة الغشوة 08801Rمزدوجدزوز

مركزية اولد ابراهيم - 

سيدي عيسى بنسليمان

623/01/17إقليم: قلعة  السراغنةمركزية الطواهرةإقليم: قلعة  السراغنة 20 06/09/17قب الليل زينب 08800Pمزدوجالشعراء

723/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد الشرقي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزية 20 06/09/17فاطمة الزهراء العدلني 08968Xمزدوجأولد الشرقي

مركزية اولد ابراهيم - 

سيدي عيسى بنسليمان

سيدي ابراهيم الكانون إقليم: قلعة  السراغنة

المركزية

723/01/17إقليم: قلعة  السراغنة 20 06/09/17السعدية التريوي 08801Rمزدوجدزوز

404/09/12عمالة: الرباطأحمد القاسميإقليم: قلعة  السراغنةلوناسدة المركزية 19 04/09/18إلتحاق بالزوجعفيفة بولحروف 01034Y)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

902/09/15إقليم: الرشيديةمقطع الصفاإقليم: قلعة  السراغنةتساوت المركزية 18 06/09/17يونس حماني 09554Jمزدوجالريصاني

902/09/15عمالة: سلمدرسة عين بركةإقليم: قلعة  السراغنةاولد رافع المركزية 18 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة رزقي 01258S)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

302/09/15إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الزاوية الرحاليةإقليم: قلعة  السراغنةاولد سعيد المركزية 18 06/09/17إلتحاق بالزوجصبحي فاطمة الزهراء 24825H)مزدوجسيدي رحال )البلدية

201/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد مصباح المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالشعراء المركزية 17 04/09/18عبد الرزاق حدو 08904Cمزدوجزمران الشرقية

806/09/17إقليم: قلعة  السراغنةلعرارشة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد سيدي عيسى المركزية 17 06/09/17إلتحاق بالزوججميلة حدادي 08951Dمزدوجالهيادنة

704/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد عراض المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية 17 04/09/18لكرويز م 08786Zمزدوجأولد عراض

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةالسنوسيين المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالشيظمية المركزية 17 04/09/18المصطفى أبخيش 08944

W

مزدوجاجبيل
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204/09/18إقليم: قلعة  السراغنةتاوزينت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد سيدي عيسى المركزية 17 04/09/18يوسف بوحيا 08997Dمزدوجتوزينت

404/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد الشرقي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمايات المركزية 17 04/09/18حسناء بنشرنية 08968Xمزدوجأولد الشرقي

202/09/15إقليم: الفقيه بن صالحم أولد سيدي شنان 2إقليم: قلعة  السراغنةسيدي ادريس المركزية 16 06/09/17إلتحاق بالزوجحياة خبوز 18737R الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

206/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد ابا احماد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد مصباح المركزية 16 06/09/17إلتحاق بالزوجثورية الكيحل 08961Pمزدوجأولد زراد

406/09/17إقليم: قلعة  السراغنةتساوت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد بومنيع المركزية 15 06/09/17إلتحاق بالزوجسوسو بوشرى 09036

W

مزدوجالشطيبة

204/09/12إقليم: الرحامنةلحليوات المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد عموش المركزية 14 06/09/17يوسف زايود 09061Yمزدوجبوروس

506/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالزيتون المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد يعيش المركزية 14 06/09/17عبدالباسط الفاطمي 08802Sمزدوجدزوز

306/09/17إقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد يعيش المركزية 14 06/09/17مباركة الحجوي 09017Aمزدوجالدشرة

406/09/17إقليم: قلعة  السراغنةرجراجة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية 14 06/09/17سناء بلقاضي 09008Rمزدوجالعامرية

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالسنوسيين المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالنواجي اقصيب المركزية 14 06/09/17اعرينات رضوان 08944

W

مزدوجاجبيل

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةرجراجة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية 14 06/09/17هند البوموسي 09008Rمزدوجالعامرية

506/09/17إقليم: قلعة  السراغنةتاوزينت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية 14 06/09/17إلتحاق بالزوجريحانة عبيد ا 08997Dمزدوجتوزينت

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةبوروطة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الدالي المركزية 14 06/09/17الراشيدي ياسين 08830Xمزدوجبويا عمر

306/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد عمرو المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد سيدي عيسى المركزية 14 06/09/17نادية رياض 08992Yمزدوجأولد عامر

مركزية اولد ابراهيم - 

سيدي عيسى بنسليمان

906/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد سيدي عيسى المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 14 06/09/17حسناء قربال 08880B سيدي عيسى بن

سليمان

مزدوج

906/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالجوالة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالعربات المركزية 14 06/09/17سعيدة العطاري 08926Bمزدوجالجوالة

506/09/17إقليم: قلعة  السراغنةتاوزينت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية 14 06/09/17فاطمة الزهراء فارسي 08997Dمزدوجتوزينت

406/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد كليب المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الحداد المركزية 14 06/09/17إلتحاق بالزوجنهيلة لمقلق 09004Lمزدوجأولد بوعلي الواد
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206/09/17إقليم: قلعة  السراغنةتاوزينت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الدالي المركزية 14 06/09/17بكار عزيز 08997Dمزدوجتوزينت

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةلعرارمة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالنواجي اقصيب المركزية 14 06/09/17عبد الغني الشائب 08820Lمزدوجالعثامنة

مركزية اولد ابراهيم - 

سيدي عيسى بنسليمان

906/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد سيدي عيسى المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 14 06/09/17خديجة جليدي 08880B سيدي عيسى بن

سليمان

مزدوج

306/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد امسبل المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةسور العز المركزية 14 06/09/17ليلى السمللي 09010Tمزدوجأولد امسبل

اولد الشيخ عبد ا إقليم: قلعة  السراغنةمركزية اولد ناصر - لمزم

المركزية

306/09/17إقليم: قلعة  السراغنة 14 06/09/17رباح عبد الباسط 08985Rمزدوجميات

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد امسبل المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد كايد المركزية 14 06/09/17قرشي م ياسين 09010Tمزدوجأولد امسبل

606/09/17إقليم: قلعة  السراغنةرجراجة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية 14 06/09/17سومية لعزيز 09008Rمزدوجالعامرية

506/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد ابارحال المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية 14 06/09/17نادية اليوسطة 08929Eمزدوجالجوالة

مركزية اولد ابراهيم - 

سيدي عيسى بنسليمان

406/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 14 06/09/17رجاء حرار 08969Yمزدوجأولد الشرقي

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةسيدي الحطاب المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةسيدي ادريس المركزية 14 06/09/17العمري حسناء 09033Tمزدوجسيدي الحطاب

306/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالعثامنة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالنواجي اقصيب المركزية 14 06/09/17م بحثة 08817Hمزدوجالعثامنة

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةرجراجة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية 14 06/09/17حسناء بن بويا 09008Rمزدوجالعامرية

سيدي ابراهيم الكانون إقليم: قلعة  السراغنةاولد الحداد المركزية

المركزية

606/09/17إقليم: قلعة  السراغنة 14 06/09/17زهيرة الفاضل 08801Rمزدوجدزوز

506/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد سعيد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الدالي المركزية 14 06/09/17الفاروقي حميد 09022Fمزدوجسيدي موسى

606/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد عموش المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلمزم المركزية 14 06/09/17فيروز الشوكة 08901Zمزدوجزمران

406/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالزيتون المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمركزية اولد ناصر - لمزم 14 06/09/17ايت عيدة عبد اللطيف 08802Sمزدوجدزوز

مركزية اولد ابراهيم - 

سيدي عيسى بنسليمان

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد سيدي عيسى المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 14 06/09/17حنان حدوش 08880B سيدي عيسى بن

سليمان

مزدوج

اولد الشيخ عبد ا إقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية

المركزية

306/09/17إقليم: قلعة  السراغنة 14 06/09/17خديجة عبيدا 08985Rمزدوجميات
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206/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالمالح المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية 14 06/09/17بشرى بوجي 09040Aمزدوجالشطيبة

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةايت عيسى المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية 14 06/09/17فاطمةالزهراء الكعباوي 09002Jمزدوجأولد بوعلي الواد

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةتاوزينت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية 14 06/09/17م مازوز 08997Dمزدوجتوزينت

706/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد الشرقي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةصنهاجة المركزية 14 06/09/17بشرى أبولفضل 08968Xمزدوجأولد الشرقي

906/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالفرائطة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد يعيش المركزية 14 06/09/17فتيحة الراشيد 08808Yمزدوجفرايطة

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد كليب المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةصنهاجة المركزية 14 06/09/17إلتحاق بالزوجنجات قانيت 09004Lمزدوجأولد بوعلي الواد

706/09/17إقليم: قلعة  السراغنةلعرارشة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالعربات المركزية 14 06/09/17عفاف احمني 08951Dمزدوجالهيادنة

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةلعرارشة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمركزية اولد ناصر - لمزم 14 06/09/17بوعافية عز الدين 08951Dمزدوجالهيادنة

506/09/17إقليم: قلعة  السراغنةبوروطة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد يعيش المركزية 14 06/09/17المصطفى العباسي 08830Xمزدوجبويا عمر

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةايت عيسى المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةصنهاجة المركزية 14 06/09/17سلمة لغفيري الدريسي 09002Jمزدوجأولد بوعلي الواد

206/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد بومنيع المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية 14 06/09/17ليلى نظير 09023Gمزدوجسيدي موسى

706/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالفرائطة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةصنهاجة المركزية 14 06/09/17منى لطفي 08808Yمزدوجفرايطة

506/09/17إقليم: قلعة  السراغنةايت عيسى المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية 14 06/09/17لعبيد فاطمة 09002Jمزدوجأولد بوعلي الواد

306/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد ابارحال المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةصنهاجة المركزية 14 06/09/17أميمة زوهير 08929Eمزدوجالجوالة

206/09/17إقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالنواجي اقصيب المركزية 14 06/09/17بدر الدين زوم 09017Aمزدوجالدشرة

706/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد منصور المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد ركيعة المركزية 14 06/09/17عصام بدر الدين 08919Uمزدوجزمران الشرقية

119/12/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد الحداد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالقصور المركزية 14 19/12/17فتيحة حدوشي 08842Kمزدوجالصهريج

الملسة كرن الكبش 

المركزية

101/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد سيدي عيسى المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 11 04/09/18حليمة الكرناوي 08880B سيدي عيسى بن

سليمان

مزدوج
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201/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد عمرو المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزية 11 04/09/18العزوري فوزية 08992Yمزدوجأولد عامر

101/01/17إقليم: قلعة  السراغنةالفرائطة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالقصور المركزية 11 04/09/18الغالي فرحات 08808Yمزدوجفرايطة

501/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  م/م أولد عيادإقليم: قلعة  السراغنةاولد ابا احماد المركزية 11 04/09/18إلتحاق بالزوجليلى غفور 07379V)مزدوجأولد عياد )البلدية

201/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد عمرو المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزية 11 04/09/18أمينة الصديقي 08992Yمزدوجأولد عامر

501/01/17إقليم: قلعة  السراغنةالفرائطة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاكتاوة المركزية 11 04/09/18أميمة اسميدة 08808Yمزدوجفرايطة

عمالة: الصخيرات  - واد الشراطإقليم: قلعة  السراغنةتساوت المركزية

تمارة
216/09/98 10 04/09/18إلتحاق بالزوجةرشيد زايد 01353V)مزدوجالصخيرات )البلدية

101/01/17إقليم: الرحامنةالنواجي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام مالك 10 04/09/18إلتحاق بالزوجشيماء فخر الدين 09101Sمزدوجالجبيلت

الملسة كرن الكبش 

المركزية

701/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد ابارحال المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 7 04/09/18حمزة رائد 08929Eمزدوجالجوالة

الملسة كرن الكبش 

المركزية

201/01/17إقليم: قلعة  السراغنةالفرائطة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 7 04/09/18عز الدين الزاوي 08808Yمزدوجفرايطة

304/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد عبو المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد بوخليق المركزية 7 04/09/18ايت سليمان فؤاد 08821Mمزدوجالعثامنة

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةبوروطة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الدالي المركزية 7 04/09/18أكريمش عبد الصمد 08830Xمزدوجبويا عمر

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةبوروطة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية 7 04/09/18العماري عبد الرحيمم 08830Xمزدوجبويا عمر

1004/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمايات المركزية 7 04/09/18م بسباس 08861Fمزدوجالواد لخضر

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد الحداد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةسور العز المركزية 7 04/09/18لحماد المهدي 08842Kمزدوجالصهريج

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد مسعود المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةتاوزينت المركزية 7 04/09/18إلتحاق بالزوجخديجة الجعيدي 09013

W

مزدوجأولد مسعود

مركزية اولد ابراهيم - 

سيدي عيسى بنسليمان

304/09/18إقليم: قلعة  السراغنةلقدادرة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 7 04/09/18فؤاد أكليا 08955Hمزدوجالهيادنة

ايت العالي بن احمد إقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية

المركزية

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنة 7 04/09/18جواد الهاشمي 18966Pمزدوجأولد عامر

704/09/18إقليم: قلعة  السراغنةبوروطة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالعربات المركزية 7 04/09/18أمين اشتيوي 08830Xمزدوجبويا عمر
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604/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد الحداد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالقصور المركزية 7 04/09/18حسناء التركي 08842Kمزدوجالصهريج

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد عراض المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية 7 04/09/18الخلقي عبد النبي 08786Zمزدوجأولد عراض

804/09/18إقليم: قلعة  السراغنةالكرارمة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية 7 04/09/18حمزة العماري 08933Jمزدوجالجوالة

504/09/18إقليم: قلعة  السراغنةلعرارشة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد مسعود المركزية 7 04/09/18عزيزة اميدة 08951Dمزدوجالهيادنة

204/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد عموش المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية 7 04/09/18سعيد البوزيدي 08901Zمزدوجزمران

304/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد بومنيع المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية 7 04/09/18المهدي الغازي 09023Gمزدوجسيدي موسى

مركزية اولد ناصر - زمران إقليم: قلعة  السراغنةسور العز المركزية

الشرقية

304/09/18إقليم: قلعة  السراغنة 7 04/09/18العالمي رشيد 08923Yمزدوجزمران الشرقية

1004/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد ابارحال المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلمزم المركزية 7 04/09/18ياسين بن صالح 08929Eمزدوجالجوالة

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد بنرحال المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الدالي المركزية 7 04/09/18عراض ايوب 08832Zمزدوجبويا عمر

404/09/18إقليم: قلعة  السراغنةسيدي موسى المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية 7 04/09/18الكرني عبد العزيز 08809Zمزدوجفرايطة

304/09/18إقليم: قلعة  السراغنةالجوالة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية 7 04/09/18عبد الرزاق السمي 08926Bمزدوجالجوالة

304/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد عراض المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية 7 04/09/18الشاوي عبد الله 08786Zمزدوجأولد عراض

304/09/18إقليم: قلعة  السراغنةرجراجة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزية 7 04/09/18مصطفى منتا 09008Rمزدوجالعامرية

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةالكرارمة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلمزم المركزية 7 04/09/18رزوق عبد الكريم 08933Jمزدوجالجوالة

204/09/18إقليم: قلعة  السراغنةسيدي موسى المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمايات المركزية 7 04/09/18عزيزة الهداجي 08809Zمزدوجفرايطة

404/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد علي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمركزية اولد ناصر - لمزم 7 04/09/18إلتحاق بالزوجةالوشامة عثمان 08986Sمزدوجميات

404/09/18إقليم: قلعة  السراغنةرجراجة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية 7 04/09/18خديجة العسري 09008Rمزدوجالعامرية

604/09/18إقليم: قلعة  السراغنةالكرارمة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية 7 04/09/18هشام القريشي 08933Jمزدوجالجوالة
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504/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد ابا احماد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد بوخليق المركزية 7 04/09/18إلتحاق بالزوجحسناء بدران 08961Pمزدوجأولد زراد

الملسة كرن الكبش إقليم: قلعة  السراغنةاولد بوخليق المركزية

المركزية

504/09/18إقليم: قلعة  السراغنة 7 04/09/18كمال المرسلي 08943Vمزدوجاجبيل

504/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد امسبل المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية 7 04/09/18بوركيبة م 09010Tمزدوجأولد امسبل

مركزية اولد ابراهيم - 

سيدي عيسى بنسليمان

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةبوروطة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 7 04/09/18صلح الدين الكرامي 08830Xمزدوجبويا عمر

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةسيدي موسى المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية 7 04/09/18ايوب الشطيبي 08809Zمزدوجفرايطة

مدرسة الشهيد رحال بن 

احمد

903/09/13عمالة: مراكشمدرسة للأسماءإقليم: قلعة  السراغنة 46 03/09/13م الحسناوي 02475P)المازيغيةالمنارة )المقاطعة

المدرسة البتدائية عائشة إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام مالك

التيمورية

302/09/15إقليم: برشيد 16 06/09/17إلتحاق بالزوجةايت القاضي علي 14032B)المازيغيةبرشيد )البلدية

217/09/90إقليم: الصويرةمدرسة سيدي عبد الجليلإقليم: الصويرةم.م لخواضرة 195 17/09/93أقدمية 16 سنةحسن الكداري 09872E)مزدوجتالمست )البلدية

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الترمذيإقليم: الصويرةم م بئر كوات

مولي رشيد
117/09/84 183 16/09/95أقدمية 16 سنةالمكي بابا 24900P)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الترمذيإقليم: الصويرةم م بئر كوات

مولي رشيد
117/09/90 183 16/09/95أقدمية 16 سنةلمية حامين 24900P)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة: أكادير  إدا م أدرارإقليم: الصويرة     م.م.تركانت

وتنان
116/09/96 165 16/09/99أقدمية 16 سنةم أعجل 26611Z)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الزلقةإقليم: الصويرةم.م.المختار السوسي

ملول
916/09/94 163 16/09/98أقدمية 16 سنةبشرى الغزلني 05030S)مزدوجانزكان )البلدية

216/09/97عمالة: الميةلل أسماءإقليم: الصويرةم.م. ابن بطوطة 163 16/09/99أقدمية 16 سنةعبدا بوخبزة 01898M)مزدوجالمية )البلدية

316/09/97إقليم: الصويرةم م  بوزاماإقليم: الصويرةم.م.  المسيرة الخضراء 159 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد العاطي الضيف 10241Fمزدوجاكرض

216/09/99عمالة: مراكشمدرسة ابن زيدون 2إقليم: الصويرةم م  لكراردة 155 06/09/00أقدمية 16 سنةنورالدين الناني 02724K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس المرابطين إقليم: الصويرةم.م. تفتاشت

المركزية

116/09/99عمالة: مراكش 155 16/09/00أقدمية 16 سنةأحمد الهيبة 02569Sمزدوجسعادة

316/09/99عمالة: مراكشمدرسة المنهلإقليم: الصويرةم.م. إندجا 155 06/09/00أقدمية 16 سنةسمية اصطيفى 25428Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

116/09/98إقليم: الصويرةم.م لحرارثاإقليم: الصويرةم م أكدال 147 06/09/01أقدمية 16 سنةالسحيمي خديجة 09999Tمزدوجاوناغة
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عمالة: إنزكان ايت م الموحدينإقليم: الصويرةم م  المكادمة

ملول
216/09/98 147 06/09/01أقدمية 16 سنةمصطفى الكرب 05033V)مزدوجانزكان )البلدية

116/09/98إقليم: الصويرةم.م لحرارثاإقليم: الصويرةم م أكدال 147 06/09/01أقدمية 16 سنةرويميات خالد 09999Tمزدوجاوناغة

106/09/00عمالة: طنجة - أصيل الداخلةإقليم: الصويرةم م  المكادمة 141 05/09/03أقدمية 16 سنةخديجة بويكيرة 15184D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

304/09/02إقليم: آسفيم/م البوحيداتإقليم: الصويرةم م أقرمود 137 06/09/03أقدمية 16 سنةامال   حيللي 13858Mمزدوجحرارة

مجموعة مدارس مسعود إقليم: الصويرةم.م.المرابطين

المركزية

706/09/00عمالة: مراكش 135 07/09/04أقدمية 16 سنةكنزة بزضاض 22135Jمزدوجحربيل

104/09/02إقليم: النواصرم. ابن باجةإقليم: الصويرةم.م. إداوكلول 131 04/09/02أقدمية 16 سنةسهام تزالي 27042T)مزدوجبوسكورة )البلدية

مدرسة السلطان مولي إقليم: الصويرةم.م. موسى بن نصير

اسماعيل

206/09/00عمالة: مراكش 123 28/09/06إلتحاق بالزوجسهام القماري 26067Hمزدوجحربيل

306/09/01إقليم: الصويرةم.م. مولي بوزرقطونإقليم: الصويرةم.م. الجولن 123 05/09/07أقدمية 12 سنةرضوان كنين 09982Zمزدوجمولي بوزرقطون

مجموعة مدارس سيدي إقليم: الصويرةم م خالد بن الوليد

ابراهيم

805/09/03عمالة: سل 121 28/09/06أقدمية 12 سنةخديجة حسون 01253Lمزدوجعامر

305/09/03إقليم: الصويرةم.م لحرارثاإقليم: الصويرةم.م.المرابطين 118 01/10/05إلتحاق بالزوجفاطمة آيت أوشن 09999Tمزدوجاوناغة

عمالة: أكادير  إدا م.م المنار-التامـريإقليم: الصويرةم م اولد عبد الحليم

وتنان
905/09/03 115 07/09/04أقدمية 12 سنةنورالدين البجرفاوي 04986Uمزدوجتامري

116/09/98إقليم: الصويرة مدرسة البحيرةإقليم: الصويرةمدرسة الخنساء 110 نعمأقدمية 12 سنةنعيمة اكضيش 29/09/07 09866Y)مزدوجالصويرة )البلدية

216/09/95إقليم: الصويرةمدرسة الصقالةإقليم: الصويرةمدرسة الخنساء 108 نعمليلى روشدي 03/11/11 18778K)مزدوجالصويرة )البلدية

506/09/00إقليم: الحوزلعوينةإقليم: الصويرة م.م.سيدي علي بن معاشو 105 04/09/12عبدالسلم أخياض 03349Pمزدوجتمزوزت

505/09/03إقليم: الجديدةم/م بوسدرةإقليم: الصويرةم م الدحامنة 105 02/09/10عبدالحليم المين 08543Kمزدوجأولد رحمون

806/09/01إقليم: الصويرةم.م. تيدزيإقليم: الصويرةم.م  تيكودار 97 18/09/15يونس أعراب 10252Tمزدوجتدزي

805/09/07إقليم: آسفيم/م الشعاعلةإقليم: الصويرةم.م. ابن طفيل 93 10/10/09امينة لحمر 13814Pمزدوجمول البركي

116/09/96إقليم: الصويرةمدرسة الخنساءإقليم: الصويرةمدرسة الصقالة 92 نعمياسين أمطير 08/11/18 24206K)مزدوجالصويرة )البلدية
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1007/09/04إقليم: آسفيم/م الدعاكرةإقليم: الصويرةم.م. الزاوية 88 02/11/11إلتحاق بالزوجيامنة زاز 13893Aمزدوجأولد سلمان

305/09/03إقليم: الجديدةم/م الخرارزةإقليم: الصويرةم م الدحامنة 86 02/09/15نزهة بوعلي 08538Eمزدوجأولد حمدان

المدرسة البتدائية الحسن إقليم: الصويرةم.م إكزولن

الثاني

116/09/98إقليم: بوجدور 85 13/09/10لوريسي عبد الصمد 06478R)مزدوجبوجدور )البلدية

805/09/07إقليم: آسفيم/م اولد سعادةإقليم: الصويرةم م مسكالة 85 15/10/09إلتحاق بالزوجنوال كرطان 13625Jمزدوجبوكدرة

المدرسة البتدائية المختار إقليم: الصويرةم.م ارتوفلح

السوسي

401/01/10إقليم: كلميم 85 01/01/10عمار بهاوي 10556Yمزدوجتغجيجت

901/01/10إقليم: آسفيم/م زاوية الراضيإقليم: الصويرةم م سيدي بولعلم 85 01/01/10موعلي حليمة 13845Yمزدوجأيير

104/09/02إقليم: النواصرم. النخيلإقليم: الصويرةم م أبارو 84 05/09/17عادل لخضر 24705C)مزدوجالنواصر )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م تكزريــن-تكزرينإقليم: الصويرةم م أقرمود

وتنان
116/09/91 83 05/09/08الصابر ادريس 05005Pمزدوجتامري

406/09/01إقليم: الصويرةم.م. تيدزيإقليم: الصويرةم سيدي بوسكري 82 04/09/18علي رياض 10252Tمزدوجتدزي

711/02/08إقليم: آسفيم/م النواصرة اولد الحاجإقليم: الصويرةم م الدحامنة 82 02/09/10إلتحاق بالزوجةرضواني عبد الرحيم 13837Pمزدوجالبدوزة

501/01/02إقليم: الصويرةم.م. الرياضإقليم: الصويرةم.م. مولي بوزرقطون 81 02/09/16إلتحاق بالزوجةعيد العزيز لعسيري 10244Jمزدوجسيدي احمد أوحامد

802/09/09إقليم: آسفيم/م الحرارتةإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 73 02/09/12ايمان الغنبوري 13959Xمزدوجالغيات

705/09/02إقليم: الصويرةم.م. تيدزيإقليم: الصويرةم م ام العيون 71 04/09/18عبد القادر طرق 10252Tمزدوجتدزي

305/09/03إقليم: الخميساتابو بكر الصديقإقليم: الصويرةم م بئر كوات 69 05/09/11العقاد سميرة 11494Tمزدوجسيدي عبد الرزاق

801/01/12إقليم: آسفيم/م دار الحاجيإقليم: الصويرةم م  بني سليم 69 01/01/12الزاهير بوشرة 13937Yمزدوجلمعاشات

1002/09/09إقليم: آسفيم/م المالحإقليم: الصويرةم.م.  المناصير 68 05/09/11إلتحاق بالزوجنادية مبرور 13933Uمزدوجلمعاشات

502/09/10إقليم: آسفيم/م الشعاعلةإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 68 02/09/10إلتحاق بالزوجطلحة جميلة 13814Pمزدوجمول البركي

102/09/10إقليم: آسفيم/م سيدي احساينإقليم: الصويرةم.م.  المناصير 61 02/09/14جابر عبد الله 13942Dمزدوجلمعاشات
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905/09/11إقليم: آسفيم/م الحرارتةإقليم: الصويرةم م سيدي العروسي 61 02/09/13المصطفى معليم 13959Xمزدوجالغيات

605/09/11إقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكاملإقليم: الصويرةم م سيدي صالح الركراركي 61 02/09/13عبدالمجيد بلعبادي 08608Fمزدوجسيدي اسماعيل

804/09/12إقليم: آسفيم/م ابن تومرتإقليم: الصويرةم م  بني سليم 61 04/09/12ابو ربيعة ايمان 13967Fمزدوجالغيات

904/09/12إقليم: الصويرةم.م. تيدزيإقليم: الصويرةم.م  اساغن 61 04/09/12امزال مريم 10252Tمزدوجتدزي

904/09/12إقليم: آسفيم/م اولد زكريإقليم: الصويرةم.م. وادي المخازن 61 04/09/12قمر بلعسل 13676Pمزدوجالكرعاني

704/09/12إقليم: الجديدةم/م العزيزاتإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 61 04/09/12لطيفة           بوعودة 08290Kمزدوجأولد غانم

عمالة مقاطعات عين الشعريإقليم: الصويرةم.م.المرابطين

السبع الحي الم
202/09/10 59 05/09/12إلتحاق بالزوجحيمود حياة 01612B)مزدوجعين السبع )المقاطعة

1005/09/11إقليم: آسفيم/م سيدي احساينإقليم: الصويرة م م سيدي علي الكرلتي 57 03/09/13مرنوفي سهيل 13942Dمزدوجلمعاشات

405/09/11إقليم: آسفيم/م الصبابحةإقليم: الصويرةم م سيدي بولعلم 57 03/09/14علي الشكدالي 13610Tمزدوجلمراسلة

205/09/08إقليم: الصويرةم م أباروإقليم: الصويرةمدرستكم اشرمون 56 25/12/13ليلة أجبلي 10005Zمزدوجاوناغة

205/09/11إقليم: آسفيم/م أهل الوادإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 54 02/09/15كوثر بوشملة 13943Eمزدوجلمعاشات

401/01/12إقليم: آسفيم/م الصبابحةإقليم: الصويرةم م سيدي بولعلم 54 02/09/15هند ابورقية 13610Tمزدوجلمراسلة

416/09/96عمالة: مكناساعرب الصباحإقليم: الصويرةم م اولد عبد الحليم 53 03/09/13عبد الكريم القدوسي 03910Zمزدوجمهاية

304/09/12إقليم: آسفيم/م أييرإقليم: الصويرةم م اهل الجمعة 53 02/09/14انتصار الفيللي 13838Rمزدوجأيير

203/09/13إقليم: الخميساتبرجلينإقليم: الصويرةم.م. تمنت 53 03/09/13بلمدانى خديجة 11275Eمزدوجمجمع الطلبة

103/09/13إقليم: آسفيم/م الصبابحةإقليم: الصويرةم م سيدي العروسي 53 03/09/13عبد ا لشهب 13610Tمزدوجلمراسلة

403/09/13إقليم: الرشيديةتحسنونتإقليم: الصويرة م م تكوشت 53 03/09/13نبيلة مقال 09542

W

مزدوجبني ام سجلماسة

201/01/10إقليم: الصويرةم م أباروإقليم: الصويرةمدرستكم اشرمون 52 25/12/13خالد كوكبي 10005Zمزدوجاوناغة
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601/01/12إقليم: الجديدةم/م العقادإقليم: الصويرة م.م. الفرابي 51 03/09/13عبد العزيز عبد الرحيم 08259Bمزدوجأولد عيسى

1004/09/12إقليم: الصويرةم.م. مولي بوزرقطونإقليم: الصويرةسيدي عمرو 51 04/09/12حنان العكيب 09982Zمزدوجمولي بوزرقطون

304/09/12إقليم: الصويرةم.م إكزولنإقليم: الصويرة     م.م.تركانت 51 04/09/12فاطمة الزهراء صبري 10320Sمزدوجايذا وعزا

504/09/12إقليم: آسفيم/م الصبابحةإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 50 28/09/15سعيد لعوينة 13610Tمزدوجلمراسلة

105/09/07إقليم: الحوزانزال الجبلإقليم: الصويرةم م ابن زهر 49 02/09/16جمال الدين دهيبي 03283Tمزدوجتيغدوين

105/09/11عمالة: مراكشمدرسة الملإقليم: الصويرةم م تليوة 47 03/09/13إلتحاق بالزوجأصبار الشعيبية 02738Aمزدوجالمنابهة

1005/09/11إقليم: آسفيم/م الحرارتةإقليم: الصويرةم.م. ابن طفيل 47 03/09/13لهنيدة المصطفى 13959Xمزدوجالغيات

103/09/13إقليم: آسفيم/م المعاشاتإقليم: الصويرةم م فج الريح 46 02/09/15ربيعة ايت الطالب 13940Bمزدوجلمعاشات

503/09/13إقليم: آسفيم/م اولد عبد اإقليم: الصويرةم.م. لبدارنا 46 02/09/15كريمة الشعيباتي 13671Jمزدوجالكرعاني

1002/09/11إقليم: آسفيم/م الزلقةإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 44 02/09/15إلتحاق بالزوجثورية التمتام 13834Lمزدوجالبدوزة

804/09/12إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: الصويرةم.م. لبدارنا 43 02/09/14إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الكوندي 10898Vمزدوجبنمنصور

203/09/13إقليم: الصويرةم.م. الجولنإقليم: الصويرة م م تكوشت 43 03/09/13إلتحاق بالزوجزينب الدهبي 10279Xمزدوجايمي نتليت

703/09/13إقليم: آسفيم/م سيدي م السباعيإقليم: الصويرةم م سيدي العروسي 43 02/09/16المير جميلة 13963Bمزدوجالغيات

402/09/10إقليم: آسفيم/م الزلقةإقليم: الصويرةم.م.  المناصير 42 06/09/17إلتحاق بالزوجةم عوجي 13834Lمزدوجالبدوزة

305/09/11إقليم: الصويرةم.م. الرياضإقليم: الصويرةم.م. مولي بوزرقطون 42 02/09/16إلتحاق بالزوجمنصور رشيدة 10244Jمزدوجسيدي احمد أوحامد

702/09/14إقليم: آسفي م/م الطهاهرةإقليم: الصويرةم م  سكياط 39 02/09/16عبد اللطيف دحدوح 13926Lمزدوجنكا

406/09/00عمالة: مراكشمدرسة النسيمإقليم: الصويرة مدرسة البحيرة 38 نعمهشام بيرو 02/09/18 24231M)مزدوجالمنارة )المقاطعة

501/03/11إقليم: آسفيم/م الصبابحةإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 38 12/10/15حميد العلولي 13610Tمزدوجلمراسلة
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702/09/15إقليم: الجديدةم/م العزيزاتإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 38 02/09/15م اعراب 08290Kمزدوجأولد غانم

102/09/15إقليم: قلعة  السراغنةلحمادنة السفلى المركزيةإقليم: الصويرةم.م. بئر أنزران 38 02/09/16 الهام لكحل 08837Eمزدوجالصهريج

402/09/15إقليم: الرشيديةتحسنونتإقليم: الصويرة م م تكوشت 38 02/09/15يوسف اوقجان 09542

W

مزدوجبني ام سجلماسة

502/09/15إقليم: تارودانتم.م التقدمإقليم: الصويرةم م اطايبين 38 02/09/15رغني نورة 17865Tمزدوجسيدي واعزيز

909/12/11إقليم: الصويرةم.م. تيدزيإقليم: الصويرةم.م. الجولن 37 02/09/16وفاء فكري 10252Tمزدوجتدزي

904/09/12إقليم: الصويرةم.م. تيدزيإقليم: الصويرةم.م إكزولن 37 04/09/16اسماء امزيل 10252Tمزدوجتدزي

402/09/14إقليم: آسفيم/م لمراسلةإقليم: الصويرةم.م. المخاليف 36 06/09/17م الشهري 18548Kمزدوجلمراسلة

602/09/14إقليم: آسفيم/م اولد عبةإقليم: الصويرةم.م. بئر أنزران 36 02/09/14إلتحاق بالزوجالدوكير نورة 13929Pمزدوجنكا

502/09/14إقليم: الصويرةم.م.عمر بن الخطابإقليم: الصويرةم م اصهاهل 36 02/09/14إلتحاق بالزوجفاطمة الصغير 09952Sمزدوجأولد امرابط

802/09/14إقليم: الصويرةم.م. الجولنإقليم: الصويرةم.م الظهر 35 02/09/14إلتحاق بالزوجسهام باجوري 10279Xمزدوجايمي نتليت

603/09/13إقليم: آسفيم/م المالحإقليم: الصويرةم.م. ابن طفيل 34 02/09/16إلتحاق بالزوجغزلن سراجي 13933Uمزدوجلمعاشات

303/09/13إقليم: الصويرة م.م.سيدي علي بن معاشوإقليم: الصويرة     م.م. أركان 33 02/09/16إلتحاق بالزوج سمية أحجكون 10011Fمزدوجحد الدرا

707/09/16إقليم: الحاجبموليليإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 31 07/09/16فاطمة عنتار 04217Hمزدوجأيت ويخلفن

م.م أم المؤمنين مركزية إقليم: الصويرةم.م بوزمور

ادبيفنشكير

302/09/16إقليم: سيدي افني 31 02/09/16صفية باحو 17013Sمزدوجسيدي حساين أو علي

1102/09/16عمالة: مكناسالنزالةإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 31 02/09/16سلمي باكمل 03881Tمزدوجنزالة بني عمار

107/09/16إقليم: آسفيم/م ابن حنبلإقليم: الصويرةم.م. طارق بن زياد 31 07/09/16نجاة بن ديدي 13607Pمزدوجلمراسلة

107/09/16إقليم: العرائشم/م ابن رشد المركزيةإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 31 07/09/16نجوى شحموط 05794Xمزدوجتطفت

307/09/16إقليم: اليوسفيةمركزية راس العينإقليم: الصويرةم م امسكركيد 31 07/09/16سميرة الحمادي 13734Cمزدوجراس العين
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605/09/15إقليم: آسفيم/م اولد عامرإقليم: الصويرةم م اطايبين 31 05/09/16المتوكل لبنى 13674Mمزدوجالكرعاني

102/09/16عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: الصويرةم م تكاديرت 31 02/09/16ابتسام  السباعي 15288Sمزدوجالعوامة

502/09/16إقليم: آسفيم/م سيدي كانونإقليم: الصويرةم م  سكياط 31 02/09/16ابتسام الخز 13615Yمزدوجسيدي أتيجي

227/01/17إقليم: الرحامنةسيدي كروم المركزيةإقليم: الصويرةم.م. بئر أنزران 31 27/01/17حنان  ارسيمي 09271Bمزدوجأولد حسون حمري

127/01/17إقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزيةإقليم: الصويرةم.م. تمنت 31 27/01/17فؤاد البصري 09017Aمزدوجالدشرة

327/01/17إقليم: قلعة  السراغنةمركزية واركيإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 31 27/01/17فوزية الهواري 08825Sمزدوجواركي

127/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد عطية المركزيةإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 31 27/01/17عزيزة المساعد 08791Eمزدوجالعطاوية الشعيبية

802/09/14إقليم: الصويرةم.م.المختار السوسيإقليم: الصويرةم م أكدال 30 02/09/16إلتحاق بالزوجالتاتبي سارة 10236Aمزدوجاكرض

101/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد عطية المركزيةإقليم: الصويرةم.م لخواضرة 30 06/09/17فاطمة الزهراء الزهر 08791Eمزدوجالعطاوية الشعيبية

727/01/17إقليم: آسفيم/م سيدي كانونإقليم: الصويرةم م الميرات 30 06/09/17إيمان لخويمة 13615Yمزدوجسيدي أتيجي

627/01/17إقليم: آسفيم/م احد البخاتيإقليم: الصويرةم م الميرات 30 06/09/17عابد ابوعزة 13647Hمزدوجلبخاتي

1027/01/17إقليم: آسفيم/م الرزوكاتإقليم: الصويرةم.م. المخاليف 30 06/09/17سهام سعكوب 13602Jمزدوجلمراسلة

727/01/17إقليم: آسفيم/م سيدي كانونإقليم: الصويرةم م الميرات 30 14/09/18كريمة    اشتنة 13615Yمزدوجسيدي أتيجي

127/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد سعيد المركزيةإقليم: الصويرةم م ابن زهر 30 06/09/17عبد الغفور المعزوزي 09022Fمزدوجسيدي موسى

104/09/12إقليم: آسفيم/م اولد امحاربإقليم: الصويرةم م الميرات 29 04/09/16إلتحاق بالزوجو للدي كريمة 13924Jمزدوجنكا

602/09/14إقليم: تارودانتم.م بيكودينإقليم: الصويرةم.م.عقبة بن نافع 29 05/09/16مينى عبد اللطيف 17471Pمزدوجبيكودين

502/09/15إقليم: اليوسفيةمركزية الطياميمإقليم: الصويرةم.م. المام البخاري 28 02/09/15ايوب العزاوي 13690Eمزدوجاطياميم

مجموعة مدارس اولد إقليم: الصويرةم.م. إندجا

علوش المركزية

1102/09/15عمالة: مراكش 28 02/09/15إلتحاق بالزوجخديجة الماضي 02536Fمزدوجالوداية
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مدرسة المنصور الذهبي إقليم: الصويرةم.م. المام البخاري

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
202/09/15 28 20/09/16لعناوي بشرى 01512T)مزدوجالفداء )المقاطعة

102/09/15إقليم: شيشاوةأحمد سالمإقليم: الصويرةم.م  افرا 28 02/09/15م مستير 03110Eمزدوجكماسة

303/09/13إقليم: سطاتمركزية بوكركوحإقليم: الصويرةم.م. سميمو 27 04/09/18سميرة الشاري 14137Rمزدوجبوكركوح

402/09/14إقليم: مديونةم عبدهإقليم: الصويرةم م خميس تكاط 25 02/09/16عصام سناح 26496Z)مزدوجتيط مليل )البلدية

402/09/16إقليم: آسفيم/م لمراسلةإقليم: الصويرةم.م. المخاليف 25 04/09/18صدقي حنان 18548Kمزدوجلمراسلة

عمالة: أكادير  إدا م.م اد بنصاك-اد بنصاكإقليم: الصويرةم.م. زاوية لوضا

وتنان
105/09/11 24 06/09/17عيسى البعقيلي 04982Pمزدوجامسوان

902/09/16إقليم: الصويرةم/م  أحمد الهدريإقليم: الصويرةم.م. إندجا 24 02/09/16إلتحاق بالزوجخديجة سالي 10013Hمزدوجحد الدرا

1006/09/17إقليم: آسفيم/م السراحنة بوسكمانإقليم: الصويرةم.م.المام مسلم 24 06/09/17لغليمية اهليار 13974Nمزدوجالغيات

206/06/17إقليم: الصويرة م,م الحسيناتإقليم: الصويرةم م ايت ابراهيم اوسعيد 24 06/09/17عمر بموس 10050Yمزدوجلحسينات

606/09/17إقليم: الصويرةم.م. كشولةإقليم: الصويرةم.م. بئر أنزران 24 06/09/17أيوب وكريم 09970Lمزدوجمجي

706/09/17إقليم: الصويرةم م تليوةإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 24 06/09/17سامي بوعزة 10045Tمزدوجكريمات

106/09/17إقليم: الصويرةم م بئر كواتإقليم: الصويرةم م  اغيسي 24 06/09/17ياسين يوسف 10116Vمزدوجزاوية بن احميدة

1006/09/17إقليم: آسفيم/م اولد الحاج المفدةإقليم: الصويرةم م اطايبين 24 06/09/17دحدوح بشرى 13968Gمزدوجالغيات

506/09/17إقليم: الصويرةم م أقرمودإقليم: الصويرةم.م.المام مسلم 24 06/09/17أمين فقير 10106Jمزدوجاقرمود

606/09/17إقليم: الصويرةم م أباروإقليم: الصويرةم م ايت عدي 24 06/09/17ايوب بلوي 10005Zمزدوجاوناغة

206/09/17إقليم: الصويرةم.م.  حمان الفطواكيإقليم: الصويرةم.م. بئر أنزران 24 06/09/17هشام  الباري 10068Tمزدوجلكدادرة

706/09/17إقليم: آسفيم/م الرواحلةإقليم: الصويرةم.م. ابن طفيل 24 06/09/17صارة  أمان 13946Hمزدوجاتوابت

1106/09/17إقليم: آسفيم/م لعثامنةإقليم: الصويرةم م  اغيسي 24 06/09/17العصفوري يسرا 13656Tمزدوجلبخاتي
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1006/09/17إقليم: آسفيم/م براكة الراضيإقليم: الصويرةم.م. ابن طفيل 24 06/09/17زينب الكنطاوي 13952Pمزدوجاتوابت

106/09/17إقليم: الصويرةم م سيدي صالح الركراركيإقليم: الصويرةم.م. لبدارنا 24 06/09/17عبد الجبار المحبوب 10095Xمزدوجاقرمود

206/09/17إقليم: الصويرةم م بئر كواتإقليم: الصويرةم م  اغيسي 24 06/09/17زويتين حرية 10116Vمزدوجزاوية بن احميدة

106/09/17إقليم: الرحامنةسيدي غانم المركزيةإقليم: الصويرةم.م.المام مسلم 24 06/09/17مريم آيت قاسي 09225Bمزدوجسيدي غانم

مجموعة مدارس الشعبة إقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين

المركزية

306/09/17عمالة: مراكش 24 06/09/17ابراهيم بن احميد 02806Zمزدوجأولد دليم

506/09/17إقليم: الصويرةم.م.  المناصيرإقليم: الصويرةم م الدحامنة 24 06/09/17هند لبصيري 10073Yمزدوجسيدي اسحاق

506/09/17إقليم: آسفيم/م اولد فارقوإقليم: الصويرةم م  بني سليم 24 06/09/17حسناء درهم 13652Nمزدوجلبخاتي

306/09/17إقليم: الصويرةم.م.  حمان الفطواكيإقليم: الصويرةم م امسكركيد 24 06/09/17عبد الحق الديش 10068Tمزدوجلكدادرة

1106/09/17إقليم: آسفيم/م العرفانإقليم: الصويرةم.م المزيلت 24 06/09/17منال  جبران 13667Eمزدوجلمصابح

106/09/17إقليم: الصويرةم م زاوية بن حميدةإقليم: الصويرة م م تكولت 24 06/09/17سعيد لمريوي 10113Sمزدوجزاوية بن احميدة

106/09/17إقليم: الصويرةم.م. عمرو بن العاصإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 24 06/09/17ابراهيم كوكين 10295Pمزدوجتافضنا

106/09/17إقليم: الصويرةم م ابن زهرإقليم: الصويرةم م  لكراردة 24 06/09/17سفيان شاكر 09963Dمزدوجمجي

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالشعراء المركزيةإقليم: الصويرةم م بئر الزاع 24 06/09/17فاطمة الزهراء لعميري 08794Hمزدوجالشعراء

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية راس العينإقليم: الصويرةم/م المام اشافعي 24 06/09/17جميلة الرازقي 13734Cمزدوجراس العين

206/09/17إقليم: الصويرةم م  المكادمةإقليم: الصويرةم م عبد الرحمان الداخل 24 06/09/17م كوزلي 10101Dمزدوجاقرمود

506/09/17إقليم: آسفيم/م براكة الراضيإقليم: الصويرةم.م. لبدارنا 24 06/09/17هند بيي 13952Pمزدوجاتوابت

106/09/17إقليم: الصويرةم م زاوية بن حميدةإقليم: الصويرةم م امسكركيد 24 06/09/17الحبيب المرضي 10113Sمزدوجزاوية بن احميدة

106/09/17إقليم: الصويرةم م خميس تكاطإقليم: الصويرة م م تكولت 24 26/09/17ربوح حفيظ 09946Kمزدوجتكاط
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206/09/17إقليم: آسفيم/م اولد الحاج المفدةإقليم: الصويرةم.م. لبدارنا 24 06/09/17حنان لختابي 13968Gمزدوجالغيات

1006/09/17إقليم: آسفيم/م اولد فارقوإقليم: الصويرةم م بئر الزاع 24 06/09/17جهان    تيسري 13652Nمزدوجلبخاتي

606/09/17إقليم: الرحامنةالزاوية المحمودية المركزيةإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 24 06/09/17احمد بوحزام 09117Jمزدوجانزالت لعظم

106/09/17إقليم: الصويرةم.م. إداوكلولإقليم: الصويرةم.م  افرا 24 06/09/17عبد المالك إد القاضي 10351Aمزدوجايدا اوكلول

306/09/17إقليم: الصويرةم.م. تيدزيإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 24 06/09/17عبدا بوسفين 10252Tمزدوجتدزي

306/09/17إقليم: آسفيم/م لعثامنةإقليم: الصويرةم.م. المام البخاري 24 06/09/17بهيجة فراج 13656Tمزدوجلبخاتي

1006/09/17إقليم: الحوزلرجامإقليم: الصويرةم.م. سيدي عيسى النعيرات 24 06/09/17الشراربي فاطمة الزهراء 03660Cمزدوجلل تكركوست

306/09/17إقليم: الصويرةم م أباروإقليم: الصويرةم م فج الريح 24 06/09/17خديجة الحيلي 10005Zمزدوجاوناغة

406/09/17إقليم: آسفيم/م ابن حنبلإقليم: الصويرةم.م المزيلت 24 06/09/17لمية الرقبة 13607Pمزدوجلمراسلة

106/09/17إقليم: الصويرةم م سيدي صالح الركراركيإقليم: الصويرةم م أكدال 24 06/09/17رشيد إيلل 10095Xمزدوجاقرمود

مجموعة مدارس اولد إقليم: الصويرةم م ايت ابراهيم

العياشي المركزية

606/09/17عمالة: مراكش 24 06/09/17أشباك عبد الرحيم 02767Gمزدوجالمنابهة

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد اخليفة المركزيةإقليم: الصويرة م م تكولت 24 06/09/17بن الهاشمي يونس 08892Pمزدوجزمران

606/09/17إقليم: الصويرةم.م. القاضي عياضإقليم: الصويرةم م أكدال 24 06/09/17م هرهوري 09933

W

مزدوجتكاط

1006/09/17إقليم: آسفيم/م الرواحلةإقليم: الصويرةم.م المزيلت 24 06/09/17حليمة بوعلم 13946Hمزدوجاتوابت

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد امسبل المركزيةإقليم: الصويرةم.م. طارق بن زياد 24 06/09/17عثمان بولكوط 09010Tمزدوجأولد امسبل

206/09/17إقليم: الصويرةايت اديرإقليم: الصويرةم.م  تيكودار 24 06/09/17حميد اموكاي 10304Zمزدوجسيدي أحمد السايح

706/09/17إقليم: شيشاوةالرحيلتإقليم: الصويرةم م خالد بن الوليد 24 06/09/17غالب سلوى 02881Fمزدوجلمزوضية

106/09/17إقليم: آسفيمدرسة اللواء الجماعاتيةإقليم: الصويرةم م اولد عبد الحليم 24 06/09/17رشيدة الخصار 26799Dمزدوجلعمامرة
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506/09/17إقليم: آسفيم/م ابن حنبلإقليم: الصويرةم.م المزيلت 24 06/09/17اميمة شراق 13607Pمزدوجلمراسلة

506/09/17إقليم: آسفيم/م ابن حنبلإقليم: الصويرةم م  سكياط 24 06/09/17أسماء بسيسي 13607Pمزدوجلمراسلة

406/09/17إقليم: آسفيم/م اولد فارقوإقليم: الصويرةم.م. لبدارنا 24 07/09/17سهام حمزاوي 13652Nمزدوجلبخاتي

905/09/17إقليم: آسفيم/م ابن تومرتإقليم: الصويرةم.م لخواضرة 24 05/09/17كبورة ازغاري 13967Fمزدوجالغيات

106/09/17إقليم: شيشاوةالتويجراتإقليم: الصويرةم م الخوارزمي 24 06/09/17م صديقي 02919Xمزدوجسيدي المختار

506/09/17إقليم: الرحامنةاولد الزعرية المركزيةإقليم: الصويرةم.م. سيدي عيسى النعيرات 24 06/09/17الحيال السعدية 09172Uمزدوجرأس عين الرحامنة

1006/09/17إقليم: الرحامنةاولد شريف المركزيةإقليم: الصويرةم.م. عمرو بن العاص 24 06/09/17فاطمة الزهراء اجعموم 09066Dمزدوجبوروس

206/09/17إقليم: الصويرةم م زاوية بن حميدةإقليم: الصويرةم م  سكياط 24 06/09/17نادية علواش 10113Sمزدوجزاوية بن احميدة

906/09/17إقليم: آسفيم/م براكة الراضيإقليم: الصويرةم.م. سيدي م مرزوق 24 06/09/17فرح سكينة 13952Pمزدوجاتوابت

106/09/17إقليم: الصويرةم م أباروإقليم: الصويرةم.م بوزمور 24 06/09/17حمزة  تيكروت 10005Zمزدوجاوناغة

506/09/17إقليم: آسفيم/م ابن حنبلإقليم: الصويرةم م اولد عبد الحليم 24 06/09/17فاطمة الزهراء ازروضي 13607Pمزدوجلمراسلة

506/09/17إقليم: الصويرةم.م. مولي بوزرقطونإقليم: الصويرةم م أكدال 24 06/09/17شوقي دمالي 09982Zمزدوجمولي بوزرقطون

104/09/17إقليم: الصويرةم م سيدي صالح الركراركيإقليم: الصويرةم م سيدي العروسي 24 06/09/17السعيد اخرضيض 10095Xمزدوجاقرمود

506/09/17إقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزيةإقليم: الصويرةم م اولد عبد الحليم 24 06/09/17مريم سكن 09167Nمزدوجرأس عين الرحامنة

106/09/17إقليم: الصويرةم م تليوةإقليم: الصويرة م م تكوشت 24 06/09/17سمير بوسيدة 10045Tمزدوجكريمات

106/09/17إقليم: الصويرةم.م ايت ازمإقليم: الصويرةم.م. ابو بكر الصديق 24 06/09/17ادريس مشوح 10323Vمزدوجتمزكدة- أوفتاس

1025/09/17إقليم: الصويرةم.م لخواضرةإقليم: الصويرةم م سيدي العروسي 24 25/09/17سعيدة السعدوني 10132Mمزدوجسيدي عبد الجليل

206/09/17إقليم: الصويرةم م زاوية بن حميدةإقليم: الصويرة م م تكولت 24 06/09/17عبد الغني الحو 10113Sمزدوجزاوية بن احميدة
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1006/09/17إقليم: آسفيمدرسة النجاح الجماعاتيةإقليم: الصويرةم.م. سيدي م مرزوق 24 06/09/17ربيعة عماري 25808Bمزدوجلمراسلة

106/09/17إقليم: الصويرةم م  المكادمةإقليم: الصويرة     م.م. أركان 24 06/09/17المصطفى المفتاح 10101Dمزدوجاقرمود

602/09/15إقليم: الصويرةم/م  أحمد الهدريإقليم: الصويرةم,علل بن عبد ا 23 07/09/17إلتحاق بالزوجسارة الحيرش 10013Hمزدوجحد الدرا

902/09/16إقليم: الصويرةم/م  أحمد الهدريإقليم: الصويرةم.م. إندجا 23 02/09/16إلتحاق بالزوجثورية اشتوكي 10013Hمزدوجحد الدرا

402/09/15إقليم: الصويرةم.م. تيدزيإقليم: الصويرةم.م. المام البخاري 22 06/09/17     أيت عدي مروان 10252Tمزدوجتدزي

1102/09/16إقليم: تطوانم.م عزيب عين لعلقإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 22 02/09/16إلتحاق بالزوجكوثر انجار 05449Xمزدوجعين لحصن

202/09/16إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية الموحدينإقليم: الصويرة     م.م.تركانت 22 02/09/16إلتحاق بالزوجسهام ماء العينين 25228

W

مزدوجطانطان )البلدية(

527/01/17إقليم: الصويرة م.م. المنظر الجميلإقليم: الصويرةم م تابولعوانت 22 05/09/17إلتحاق بالزوجةعادل اسكري 10017Mمزدوجحد الدرا

202/09/16عمالة: سلالبحيرةإقليم: الصويرةم م تكاديرت 21 02/09/16إلتحاق بالزوجحياة بن الحمرة 27086Rمزدوجعامر

102/09/16إقليم: الجديدةم/م الشروقةإقليم: الصويرة     م.م.تركانت 21 02/09/16إلتحاق بالزوجعزيزة العسال 08264Gمزدوجأولد عيسى

102/09/16إقليم: الصويرةم.م. إداوكلولإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 21 02/09/16خديجة الزاوية 10351Aمزدوجايدا اوكلول

102/09/16إقليم: الصويرةم.م. إداوكلولإقليم: الصويرةم.م  افرا 21 02/09/16أمينة لمكيكز 10351Aمزدوجايدا اوكلول

102/09/16إقليم: سيدي بنوراولد احمدإقليم: الصويرةم.م بوزمور 21 02/09/16الشعيبية غليض 08461

W

مزدوجبوحمام

727/01/17إقليم: آسفيم/م لوكاكدةإقليم: الصويرةم.م. المخاليف 21 06/09/17إلتحاق بالزوجسعيدة الرقادي 13624Hمزدوجشهدة

227/01/17إقليم: الرحامنةالبطمة المركزيةإقليم: الصويرةم.م.  حمان الفطواكي 21 27/01/17انس الشهباوي 09162Hمزدوجالجعيدات

227/01/17إقليم: الصويرةم م أكدالإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 21 27/01/17إبتسام الفاروقي 10062Lمزدوجأيت سعيد

127/01/17إقليم: الصويرةم.م لخواضرةإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 21 27/01/17نعيمة لمغور 10132Mمزدوجسيدي عبد الجليل

اولد الشيخ عبد ا إقليم: الصويرةم.م. كشولة

المركزية

127/01/17إقليم: قلعة  السراغنة 20 06/09/17طمار زين العابدين 08985Rمزدوجميات
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427/01/17إقليم: الرحامنةاكمارات المركزيةإقليم: الصويرةم.م.عمر بن الخطاب 20 06/09/17عبد الواحد ابو طالب 09116Hمزدوجانزالت لعظم

121/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد سعيد المركزيةإقليم: الصويرةم.م. الجولن 20 02/09/17رشيد مسعيد 09022Fمزدوجسيدي موسى

327/01/17إقليم: قلعة  السراغنةالحمادنة الحويطة المركزيةإقليم: الصويرةم.م. تفتاشت 20 06/09/17رشيد بشعيرى 08839Gمزدوجالصهريج

1228/01/17إقليم: الحوزانزال الجبلإقليم: الصويرةم م أكدال 20 06/09/17مصطفى منادي 03283Tمزدوجتيغدوين

327/01/17إقليم: الحوزاكر نومعادإقليم: الصويرةم م ابن زهر 20 06/09/17عادل نكرومتي 03761Mمزدوجمولي ابراهيم

227/01/17إقليم: الصويرةم.م. زاوية لوضاإقليم: الصويرةم.م.عقبة بن نافع 20 06/09/17رشيد زكمو 10330Cمزدوجتمزكدة- أوفتاس

227/01/17إقليم: الرحامنةسيدي كروم المركزيةإقليم: الصويرةم.م. بئر أنزران 20 06/09/17إلتحاق بالزوجنبيلة  محيب 09271Bمزدوجأولد حسون حمري

223/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد يعيش المركزيةإقليم: الصويرةم.م. تفتاشت 20 06/09/17يونس زربيب 08854Yمزدوجأولد خلوف

327/01/17إقليم: الصويرة     م.م.تركانتإقليم: الصويرةم.م.عقبة بن نافع 20 05/09/17ايت ملود ملود 10387Pمزدوجتاركانت

523/01/17إقليم: الصويرةم.م. تيدزيإقليم: الصويرةسيدي عمرو 20 06/09/17م   رشماين 10252Tمزدوجتدزي

127/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد الحداد المركزيةإقليم: الصويرةم.م. تفتاشت 20 06/09/17عبد العالي جناح 08842Kمزدوجالصهريج

427/01/17إقليم: قلعة  السراغنةمركزية واركيإقليم: الصويرةم.م. تفتاشت 20 06/09/17لمدبيح م 08825Sمزدوجواركي

427/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد ابارحال المركزيةإقليم: الصويرةم.م. تفتاشت 20 06/09/17مصطفى لمعيزي 08929Eمزدوجالجوالة

127/01/17إقليم: شيشاوةإمين  واسيفإقليم: الصويرةم.م. الجولن 20 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم رياض 03182Hمزدوجاسيف المال

عمالة مقاطعة عين م البقالإقليم: الصويرةم م م عابد الجابري

الشق
202/09/15 18 06/09/17إلتحاق بالزوجكنزة الدناوي 18118T)مزدوجعين الشق )المقاطعة

127/01/17إقليم: قلعة  السراغنةمركزية واركيإقليم: الصويرة مدرسة الرازي 18 06/09/17الحسين ظريف 08825Sمزدوجواركي

306/09/17إقليم: الصويرةم/م  أحمد الهدريإقليم: الصويرةم م خميس تكاط 17 06/09/17إلتحاق بالزوجزينب الكيحل 10013Hمزدوجحد الدرا

204/09/18إقليم: آسفيم/م الهمامدةإقليم: الصويرةم م ابن الهيثم 17 04/09/18مصطفى ارزيكي 13978Tمزدوجالغيات
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204/09/18إقليم: آسفيم/م السراحنة بوسكمانإقليم: الصويرةم.م. عمرو بن العاص 17 04/09/18صباح العبضلوي 13974Nمزدوجالغيات

804/09/18إقليم: الصويرةم م الدحامنةإقليم: الصويرةم.م. سيدي عيسى النعيرات 17 04/09/18العطاطري عبد الله 10079Eمزدوجسيدي اسحاق

804/09/18إقليم: آسفيم/م الرواحلةإقليم: الصويرةم.م. عمرو بن العاص 17 04/09/18خديجة العلمي 13946Hمزدوجاتوابت

204/09/18إقليم: قلعة  السراغنةالفرائطة المركزيةإقليم: الصويرةم.م. المام البخاري 17 04/09/18هناء الغنضور 08808Yمزدوجفرايطة

104/09/18إقليم: الصويرةم.م. الزاويةإقليم: الصويرةم.م. سيدي عيسى النعيرات 17 04/09/18المصلي المصطفى 10128Hمزدوجسيدي عبد الجليل

604/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية الزازاتإقليم: الصويرة     م.م.تركانت 17 04/09/18هند المكوان 20851Nمزدوججدور

1104/09/18إقليم: آسفيم/م عبد المومنإقليم: الصويرةم.م. سيدي م مرزوق 17 04/09/18غزلن النعمة 13911Vمزدوجلعمامرة

804/09/18إقليم: الصويرةم.م.  المسيرة الخضراءإقليم: الصويرةم م  اغيسي 17 04/09/18عبد لله بلحجام 10036Hمزدوجكريمات

1104/09/18إقليم: آسفيم/م لعثامنةإقليم: الصويرةم م سيدي العروسي 17 04/09/18فوزية جلواج 13656Tمزدوجلبخاتي

104/09/18إقليم: الصويرةم.م إكزولنإقليم: الصويرةم م سيدي بولعلم 17 04/09/18جو فضيلة 10320Sمزدوجايذا وعزا

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزيةإقليم: الصويرةم م ابن الهيثم 17 04/09/18صالحة خداوي 09017Aمزدوجالدشرة

604/09/18إقليم: آسفيم/م لعثامنةإقليم: الصويرةم.م إبلتن 17 04/09/18يسرى شاكري 13656Tمزدوجلبخاتي

804/09/18إقليم: آسفيم/م الرواحلةإقليم: الصويرةم.م. عمرو بن العاص 17 04/09/18رشيدة شبرو 13946Hمزدوجاتوابت

704/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية الطياميمإقليم: الصويرةم.م إبلتن 17 04/09/18شيماء شريباتو 13690Eمزدوجاطياميم

304/09/18إقليم: آسفيم/م عبد المومنإقليم: الصويرةم.م. لبدارنا 17 04/09/18حورية صنهاجي 13911Vمزدوجلعمامرة

204/09/18إقليم: الصويرةم م سيدي العروسيإقليم: الصويرة     م.م.تركانت 17 04/09/18 يوسف كلمي 10147Dمزدوجسيدي لعروسي

604/09/18إقليم: الصويرةم م أيت بوصدوكإقليم: الصويرةم.م. سيدي عيسى النعيرات 17 04/09/18لحموز عبد الرزاق 10054Cمزدوجلحسينات

306/09/17إقليم: آسفيم/م الشعاعلةإقليم: الصويرةم م  لكراردة 16 06/09/17إلتحاق بالزوجمليكة بو معليف 13814Pمزدوجمول البركي
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206/09/17إقليم: آسفيم/م اولد عبةإقليم: الصويرةم م الميرات 16 06/09/17إلتحاق بالزوجسومية بنعيسى 13929Pمزدوجنكا

406/09/17إقليم: الصويرةم,علل بن عبد اإقليم: الصويرةم م ايت ابراهيم اوسعيد 16 06/09/17إلتحاق بالزوج نادبة شنة 09877Kمزدوجتفتاشت

902/09/16إقليم: الصويرةم.م.  المسيرة الخضراءإقليم: الصويرةم م مسكالة 15 04/09/18كبيرة علواش 10036Hمزدوجكريمات

102/09/16إقليم: سيدي بنورالبارإقليم: الصويرةم/م  أحمد الهدري 15 17/09/18إلتحاق بالزوجسناء المنصوري 08412Tمزدوجلعكاكشة

1001/01/17إقليم: الصويرةم.م. مولي بوزرقطونإقليم: الصويرةم م أبارو 15 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم العبضلوي 09982Zمزدوجمولي بوزرقطون

مجموعة مدارس ايت بل إقليم: الصويرةم م زاوية بن حميدة

وسعيد المركزية

906/09/17عمالة: مراكش 15 06/09/17إلتحاق بالزوجحياة بلهزاوي 02751Pمزدوجحربيل

825/09/17إقليم: الصويرة م,م الحسيناتإقليم: الصويرةم.م الظهر 15 25/09/17إلتحاق بالزوجامينة زيبوط 10050Yمزدوجلحسينات

806/09/17إقليم: الصويرةم.م. المخاليفإقليم: الصويرةم م امسكركيد 14 06/09/17يوسف محيدرة 10120Zمزدوجامخاليف

1106/09/17إقليم: آسفيم/م السراحنة بوسكمانإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 14 06/09/17جمال الربيب 13974Nمزدوجالغيات

206/09/17إقليم: الصويرةم.م ارتوفلحإقليم: الصويرةم.م  ايت عيسي احاحان 14 06/09/17مصطفى افيوش 10362Mمزدوجسيدي احمد او مبارك

106/09/17إقليم: الصويرةم.م. سيدي غانمإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 14 06/09/17إلتحاق بالزوجة مراقب حسن 10380Gمزدوجتاركانت

106/09/17إقليم: الصويرةم.م. تفتاشتإقليم: الصويرةم م  بني سليم 14 06/09/17المهدي الروحي 09958Yمزدوجتفتاشت

706/09/17إقليم: الصويرةم.م. الموحدينإقليم: الصويرةم. م ايت جرمون 14 06/09/17اكبوب  معاد 10381Hمزدوجتاركانت

106/09/17إقليم: الصويرةم.م ارتوفلحإقليم: الصويرة م م تكولت 14 06/09/17م امين فارسي 10362Mمزدوجسيدي احمد او مبارك

106/09/17إقليم: الصويرةم.م. تفضناإقليم: الصويرة م م تكوشت 14 06/09/17سعيد باهرة 10294Nمزدوجتافضنا

106/09/17إقليم: الصويرةم م تليوةإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 14 06/09/17رشيد بودوع 10045Tمزدوجكريمات

1006/09/17إقليم: الصويرةم.م. الجولنإقليم: الصويرةم م ايت عدي 14 06/09/17زهير أميس 10279Xمزدوجايمي نتليت

306/09/17إقليم: الصويرةم.م. سيدي غانمإقليم: الصويرةم.م.الحسن بن علي 14 06/09/17الحسين  البدري 10380Gمزدوجتاركانت
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

106/09/17إقليم: الصويرةم م سيدي بولعلمإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 14 06/09/17مروان النمر 09914Aمزدوجسيدي بولعلم

106/09/17إقليم: الصويرةم.م. تفتاشتإقليم: الصويرةم م  بني سليم 14 06/09/17م حجاج 09958Yمزدوجتفتاشت

106/09/17إقليم: الصويرةم.م. المام مالكإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 14 06/09/17عصام بوراس 09938Bمزدوجتكاط

806/09/17إقليم: الصويرةم.م.  المناصيرإقليم: الصويرةم/م المام اشافعي 14 06/09/17 بدر الدين التوتي 10073Yمزدوجسيدي اسحاق

106/09/17إقليم: الصويرةم.م. إمكرادإقليم: الصويرةم م الخوارزمي 14 06/09/17احمد بخبيش 10367Tمزدوجامكراد

406/09/17إقليم: الصويرةسيدي عمروإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 14 06/09/17ابراهيم المودن 10307Cمزدوجسيدي أحمد السايح

606/09/17إقليم: الصويرةم.م. مولي بوزرقطونإقليم: الصويرةم.م. ابن زيدون 14 06/09/17إلتحاق بالزوجسكينة الهداني 09982Zمزدوجمولي بوزرقطون

206/09/17إقليم: الصويرةم م اهل الجمعةإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 14 06/09/17م البعمراني 10090Sمزدوجسيدي علي الكراتي

706/09/17إقليم: الرحامنةاولد داوود المركزيةإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 14 06/09/17إسماعيل البوعناني 09220

W

مزدوجسيدي غانم

606/09/17إقليم: آسفيم/م عبد المومنإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 14 06/09/17نبيل بوراس 13911Vمزدوجلعمامرة

506/09/17إقليم: الصويرةم.م.  حمان الفطواكيإقليم: الصويرةم م  بني سليم 14 06/09/17 عبد الجليل رتنان 10068Tمزدوجلكدادرة

106/09/17إقليم: آسفيم/م أهل الوادإقليم: الصويرةم م  بني سليم 14 06/09/17إلتحاق بالزوجحنان سوالي 13943Eمزدوجلمعاشات

106/09/17إقليم: الصويرةم.م. تهلوانتإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 14 06/09/17احمد ضعيف 10225Nمزدوجبيز ضاض

106/09/17إقليم: الصويرة     م.م.تركانتإقليم: الصويرةم. م ايت جرمون 14 06/09/17امالك  م 10387Pمزدوجتاركانت

206/09/17إقليم: الصويرةم.م. الجولنإقليم: الصويرةم.م.المام مسلم 14 06/09/17الحواش الطيب 10279Xمزدوجايمي نتليت

406/09/17إقليم: الصويرةم.م. لبيشاتإقليم: الصويرةم م ايت عدي 14 06/09/17عبد النبي الغربي 10144Aمزدوجسيدي لعروسي

406/09/17إقليم: الصويرةسيدي عمروإقليم: الصويرةم.م الظهر 14 06/09/17حنان درزان 10307Cمزدوجسيدي أحمد السايح

106/09/17إقليم: الصويرةم م سيدي بولعلمإقليم: الصويرةم م عبد الرحمان الداخل 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد الحكيم العالمي 09914Aمزدوجسيدي بولعلم
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106/09/17إقليم: الصويرةم م تليوةإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةأنوار أركاز 10045Tمزدوجكريمات

306/09/17إقليم: الصويرةم.م ارتوفلحإقليم: الصويرةم.م  افرا 14 06/09/17مصطفى بوفكارة 10362Mمزدوجسيدي احمد او مبارك

106/09/17إقليم: الصويرةم.م  اساغنإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 14 06/09/17عبدالواحد صعدل 10300Vمزدوجتافضنا

1006/09/17إقليم: الصويرةم.م. أولد حسانإقليم: الصويرةم.م الظهر 14 06/09/17توفيق ميلد 09939Cمزدوجتكاط

206/09/17إقليم: الصويرةم.م لخواضرةإقليم: الصويرةم.م  افرا 14 06/09/17م حيدة 10132Mمزدوجسيدي عبد الجليل

406/09/17إقليم: الصويرةم.م.عقبة بن نافعإقليم: الصويرةم. م ايت جرمون 14 06/09/17ايت بهي اعلي عمر 10358Hمزدوجسيدي احمد او مبارك

106/09/17إقليم: الصويرةم.م ارتوفلحإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 14 06/09/17ياسين لطفي 10362Mمزدوجسيدي احمد او مبارك

206/09/17إقليم: الصويرةم.م. الجولنإقليم: الصويرةم. م ايت جرمون 14 06/09/17الضاري حفيظ 10279Xمزدوجايمي نتليت

206/09/17إقليم: الصويرةم.م.عقبة بن نافعإقليم: الصويرة م م تكوشت 14 06/09/17م صولح 10358Hمزدوجسيدي احمد او مبارك

106/09/17إقليم: الصويرةم م الدحامنةإقليم: الصويرةم.م. وادي المخازن 14 06/09/17مليكة جناح 10079Eمزدوجسيدي اسحاق

106/09/17إقليم: الصويرةم.م.عقبة بن نافعإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 14 06/09/17م تدرت 10358Hمزدوجسيدي احمد او مبارك

606/09/17إقليم: الصويرةم.م. سيدي غانمإقليم: الصويرةم.م. ابو بكر الصديق 14 06/09/17مصطفى اوبل 10380Gمزدوجتاركانت

1006/09/17إقليم: الصويرةم.م. ابن بطوطةإقليم: الصويرةم.م الظهر 14 06/09/17سلوى العميري 10057Fمزدوجأيت سعيد

106/09/17إقليم: الصويرةم م الدحامنةإقليم: الصويرةم.م  ايت عيسي احاحان 14 06/09/17ايوب درجة 10079Eمزدوجسيدي اسحاق

506/09/17إقليم: الصويرةم.م. المخاليفإقليم: الصويرةم.م بوزمور 14 06/09/17اسماعيل نعوم 10120Zمزدوجامخاليف

206/09/17إقليم: الصويرةم م  سكياطإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 14 06/09/17أيوب أعليان 10136Sمزدوجسيدي لعروسي

106/09/17إقليم: الصويرةم/م المام اشافعيإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 14 06/09/17 ابراهيم جخا 10374Aمزدوجامكراد

106/09/17إقليم: الصويرة م.م. الفرابيإقليم: الصويرةم م ايت عدي 14 06/09/17م الكوري 10111Pمزدوجاقرمود
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106/09/17إقليم: الصويرةم م سيدي العروسيإقليم: الصويرةم.م. ابو بكر الصديق 14 06/09/17رشيد الشخيمي 10147Dمزدوجسيدي لعروسي

706/09/17إقليم: الصويرةايت اديرإقليم: الصويرةم م عبد الرحمان الداخل 14 06/09/17م العيوض 10304Zمزدوجسيدي أحمد السايح

106/09/17إقليم: الصويرةم م سيدي بولعلمإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 14 06/09/17اشرف الهبة 09914Aمزدوجسيدي بولعلم

106/09/17إقليم: الصويرةم.م أكركورإقليم: الصويرةم.م  افرا 14 06/09/17الحسين أشيبان 10347

W

مزدوجايدا وكازو

506/09/17إقليم: الصويرةم.م. المام مالكإقليم: الصويرةم م الخوارزمي 14 06/09/17عبد الله حجاجي 09938Bمزدوجتكاط

606/09/17إقليم: الصويرةم م  لكراردةإقليم: الصويرةم.م. لبدارنا 14 06/09/17عبد الجبار لكحل 09973Pمزدوجكشولة

306/09/17إقليم: الصويرةم م الدحامنةإقليم: الصويرة م م تكولت 14 06/09/17ياسين زاهري 10079Eمزدوجسيدي اسحاق

106/09/17إقليم: الصويرةم م زاوية اسوقينإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 14 06/09/17ميلود العيبودي 10210Xمزدوجالزاويت

406/09/17إقليم: الصويرةم م خميس تكاطإقليم: الصويرةم.م الظهر 14 06/09/17احمد التاوبالي 09946Kمزدوجتكاط

106/09/17إقليم: الصويرةم م أقرمودإقليم: الصويرةم.م. تمنت 14 06/09/17خالد الناجح 10106Jمزدوجاقرمود

106/09/17إقليم: الحوزالمكياتإقليم: الصويرةم.م  ايت عيسي احاحان 14 06/09/17عبد العزيز طهري 03527Hمزدوجاغبار

206/09/17إقليم: الصويرة م.م. الفرابيإقليم: الصويرةم.م الظهر 14 06/09/17عثمان صديقي 10111Pمزدوجاقرمود

606/09/17إقليم: الصويرةم.م. إمكرادإقليم: الصويرة م م تكولت 14 06/09/17سفيان اكناري 10367Tمزدوجامكراد

406/09/17إقليم: الصويرةم.م  تيكودارإقليم: الصويرةم.م. الموحدين 14 06/09/17م أكدوز 10259Aمزدوجتدزي

906/09/17إقليم: الصويرةم م اهل الجمعةإقليم: الصويرةم م  اغيسي 14 06/09/17إلتحاق بالزوجالكشتاف  نادية 10090Sمزدوجسيدي علي الكراتي

706/09/17إقليم: الصويرةم م الدحامنةإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 14 06/09/17الحسين الرابحي 10079Eمزدوجسيدي اسحاق

106/07/17إقليم: الصويرةم.م ارتوفلحإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 14 06/09/17كمال لحمام 10362Mمزدوجسيدي احمد او مبارك

206/09/17إقليم: الصويرةم م اولد عبد الحليمإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 14 06/09/17م عابد 10086Mمزدوجسيدي علي الكراتي

657



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 
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106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد امسبل المركزيةإقليم: الصويرةم.م. ابو بكر الصديق 14 06/09/17سعيد نفقرن 09010Tمزدوجأولد امسبل

706/09/17إقليم: الصويرةم.م. ابن بطوطةإقليم: الصويرةم.م. وادي المخازن 14 06/09/17هند بعمران 10057Fمزدوجأيت سعيد

206/09/17إقليم: الصويرةم.م. الجولنإقليم: الصويرةم.م  ايت عيسي احاحان 14 06/09/17مصظفى هنكة 10279Xمزدوجايمي نتليت

206/09/17إقليم: الصويرةسيدي عمروإقليم: الصويرةم.م. ابو بكر الصديق 14 06/09/17ياسين كمال 10307Cمزدوجسيدي أحمد السايح

106/09/17إقليم: الصويرةم.م. الزاويةإقليم: الصويرةم.م. إمكراد 14 06/09/17حسن الكلوش 10128Hمزدوجسيدي عبد الجليل

206/09/17إقليم: الصويرةم.م لخواضرةإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 14 06/09/17بلعيد الجبابدي 10132Mمزدوجسيدي عبد الجليل

406/09/17إقليم: الصويرةم.م. إمكرادإقليم: الصويرةم م الخوارزمي 14 06/09/17م محشيد 10367Tمزدوجامكراد

506/09/17إقليم: الرحامنةاولد شريف المركزيةإقليم: الصويرةم.م. إمكراد 14 06/09/17أحمد زاح 09066Dمزدوجبوروس

206/09/17إقليم: الصويرةم م ايت ابراهيم اوسعيدإقليم: الصويرةم م امسكركيد 14 06/09/17م واعدودي 10025

W

مزدوجمسكالة

506/09/17إقليم: الصويرةم.م.عقبة بن نافعإقليم: الصويرةم.م. ابن زيدون 14 06/09/17نزهة خلفي 10358Hمزدوجسيدي احمد او مبارك

106/09/17إقليم: الصويرةم م م عابد الجابريإقليم: الصويرة     م.م.تركانت 14 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة الكارح 10074Zمزدوجسيدي اسحاق

706/09/17إقليم: الصويرةم م خميس تكاطإقليم: الصويرةم م  بني سليم 14 06/09/17رشيدة احميتان 09946Kمزدوجتكاط

506/09/17إقليم: الصويرةم.م. سيدي غانمإقليم: الصويرةم.م  افرا 14 06/09/17عبد الهادي أوعلي 10380Gمزدوجتاركانت

106/09/17إقليم: الصويرةم.م. المخاليفإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 14 06/09/17عبد الصمد الصافي 10120Zمزدوجامخاليف

406/09/17إقليم: الصويرةم.م.عمر بن الخطابإقليم: الصويرةم.م  اساغن 14 06/09/17ثورية الفيللي 09952Sمزدوجأولد امرابط

106/09/17إقليم: الصويرةم.م ارتوفلحإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 14 06/09/17الفرياطي احمد 10362Mمزدوجسيدي احمد او مبارك

106/09/17إقليم: الصويرةم.م. المخاليفإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 14 06/09/17خولة شنتاف 10120Zمزدوجامخاليف

106/09/17إقليم: الصويرةم م الميراتإقليم: الصويرةم م ايت عدي 14 06/09/17عبد الحق بلعريشي 10124Dمزدوجامخاليف
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206/09/17إقليم: الصويرةم.م.عقبة بن نافعإقليم: الصويرةم.م  ايت عيسي احاحان 14 06/09/17علي حاضر 10358Hمزدوجسيدي احمد او مبارك

906/09/17إقليم: الصويرةم م ابن الهيثمإقليم: الصويرةم م عبد الرحمان الداخل 14 06/09/17عبد الله رجاء 09920Gمزدوجسيدي بولعلم

406/09/17إقليم: آسفيم/م القواسمةإقليم: الصويرةم م  سكياط 14 06/09/17إلتحاق بالزوجزينب بسيسي 13840Tمزدوجأيير

106/09/17إقليم: الصويرةم.م. طارق بن زيادإقليم: الصويرةم.م. ابو بكر الصديق 14 06/09/17مصطفى درار 10344Tمزدوجايدا وكازو

906/09/17إقليم: الصويرةم.م. المخاليفإقليم: الصويرةم م امسكركيد 14 06/09/17خالد طويل 10120Zمزدوجامخاليف

106/09/17إقليم: الصويرةم م سيدي بولعلمإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 14 06/09/17اسماعيل الحسني 09914Aمزدوجسيدي بولعلم

406/09/17إقليم: الصويرة     م.م.تركانتإقليم: الصويرةم.م بوزمور 14 06/09/17احمد جاير 10387Pمزدوجتاركانت

306/09/17إقليم: الصويرة م.م. المنظر الجميلإقليم: الصويرةايت ادير 14 06/09/17إلتحاق بالزوجكاينو دنيا 10017Mمزدوجحد الدرا

106/09/17إقليم: الصويرةم.م.المام مسلمإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 14 06/09/17حسن بو تلوت 10281Zمزدوجايمي نتليت

206/09/17إقليم: الصويرةم م ايت ابراهيمإقليم: الصويرةم.م  افرا 14 06/09/17عبد الهادي الهطوري 10040Mمزدوجكريمات

906/09/17إقليم: الصويرةم م م عابد الجابريإقليم: الصويرةم.م  افرا 14 06/09/17مراد اسميطي 10074Zمزدوجسيدي اسحاق

206/09/17إقليم: الصويرةم.م ارتوفلحإقليم: الصويرةم.م  ايت عيسي احاحان 14 06/09/17عبد القادر رمضاني 10362Mمزدوجسيدي احمد او مبارك

106/09/17إقليم: الصويرةم.م  تيكودارإقليم: الصويرة م م تكوشت 14 06/09/17م باكري 10259Aمزدوجتدزي

106/09/17إقليم: الرحامنةالزاوية الموجيبية المركزيةإقليم: الصويرةم.م أكركور 14 06/09/17زغلول أحمد 09201Aمزدوجسيدي عبد  ا

1006/09/17إقليم: الصويرةايت اديرإقليم: الصويرةم.م. ابن زيدون 14 06/09/17شامة غرباوي 10304Zمزدوجسيدي أحمد السايح

206/09/17إقليم: الصويرةم.م. إداوكلولإقليم: الصويرةم.م  افرا 14 06/09/17عبد الرزاق القصبة 10351Aمزدوجايدا اوكلول

706/09/17إقليم: الصويرةم م أقرمودإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 14 06/09/17رشيد لحلو 10106Jمزدوجاقرمود

706/09/17إقليم: الرحامنةاكمارات المركزيةإقليم: الصويرة    م م ابن تومرت 14 06/09/17عبد الغني حاجيب 09116Hمزدوجانزالت لعظم
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206/09/17إقليم: الصويرةم.م.عقبة بن نافعإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 14 06/09/17خالد الهللي 10358Hمزدوجسيدي احمد او مبارك

106/09/17إقليم: الصويرةم م م عابد الجابريإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 14 06/09/17عز الدين الكنوني 10074Zمزدوجسيدي اسحاق

506/09/17إقليم: الصويرةم.م. كشولةإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 14 06/09/17الركبي م 09970Lمزدوجمجي

106/09/17إقليم: الصويرةم.م. كشولةإقليم: الصويرةم م تكاديرت 14 06/09/17سامي موافق الدريسي 09970Lمزدوجمجي

306/09/17إقليم: الصويرةم.م. سيدي م مرزوقإقليم: الصويرةم م ايت عدي 14 06/09/17هشام منكوشة 09895Eمزدوجسيدي ام اومرزوق

106/09/17إقليم: الصويرةم.م. عمرو بن العاصإقليم: الصويرةم م عبد الرحمان الداخل 14 06/09/17كمال امبيريك 10295Pمزدوجتافضنا

206/09/17إقليم: الصويرةم م مسكالةإقليم: الصويرةم م امسكركيد 14 06/09/17يوسف كلواز 10021Sمزدوجمسكالة

106/09/17إقليم: شيشاوةأكرضإقليم: الصويرةم.م أكركور 14 06/09/17ارميل لحسن 18449Cمزدوجعين تزيتونت

606/09/17إقليم: الصويرةم.م. أولد حسانإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 14 06/09/17عبد الله صابر 09939Cمزدوجتكاط

106/09/17إقليم: الصويرةم م سيدي عيسى البيرإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 14 06/09/17هشام زروال 09966Gمزدوجمجي

106/09/17إقليم: الحوز مركزية تيزغتإقليم: الصويرةم.م بوزمور 14 06/09/17عبد اللطيف  سكوري 03428Aمزدوجتزارت

106/09/17إقليم: الصويرةم.م. عمرو بن العاصإقليم: الصويرة م م تكولت 14 06/09/17عبد اللطيف نجيب 10295Pمزدوجتافضنا

706/09/17إقليم: الصويرةم.م. سيدي الجازوليإقليم: الصويرةم.م. ابن زيدون 14 06/09/17خديجة ابو السعد 10265Gمزدوجسيدي الجزولي

مجموعة مدارس اولد إقليم: الصويرةم.م. موسى بن نصير

مزوك المركزية

106/09/17عمالة: مراكش 14 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة مي 02828Yمزدوجأولد حسون

206/09/17إقليم: الصويرة م.م. الفرابيإقليم: الصويرةم.م بوزمور 14 06/09/17لشهب الركراكي 10111Pمزدوجاقرمود

206/09/17إقليم: الصويرةم.م. تفتاشتإقليم: الصويرةم م امسكركيد 14 06/09/17محماد اوحسو 09958Yمزدوجتفتاشت

606/09/17إقليم: الصويرةم.م. تيدزيإقليم: الصويرةم.م.المام مسلم 14 06/09/17زهرة حنين 10252Tمزدوجتدزي

106/09/17إقليم: الصويرةم/م المام اشافعيإقليم: الصويرةم.م. أكليف 14 06/09/17علي شحرور 10374Aمزدوجامكراد
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806/09/17إقليم: آسفيم/م سيدي احساينإقليم: الصويرةم م الدحامنة 14 06/09/17إلتحاق بالزوجخديجة  فروخ 13942Dمزدوجلمعاشات

106/09/17إقليم: الصويرةم.م. الزاويةإقليم: الصويرة    م م ابن تومرت 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةياسين ناضف 10128Hمزدوجسيدي عبد الجليل

506/09/17إقليم: آسفيم/م سيدي م السباعيإقليم: الصويرةم م ابن الهيثم 14 06/09/17إلتحاق بالزوجحسناء البانة 13963Bمزدوجالغيات

306/09/17إقليم: الصويرةم.م. ابن بطوطةإقليم: الصويرةم.م. الموحدين 14 06/09/17يوسف الحرشي 10057Fمزدوجأيت سعيد

306/09/17إقليم: الصويرةم م أقرمودإقليم: الصويرةم.م. بئر أنزران 14 06/09/17نورالدين عزيز 10106Jمزدوجاقرمود

106/09/17إقليم: الرحامنةاكمارات المركزيةإقليم: الصويرة    م م ابن تومرت 14 06/09/17جواد درير 09116Hمزدوجانزالت لعظم

606/09/17إقليم: آسفيم/م سيدي م السباعيإقليم: الصويرةم م ابن الهيثم 14 06/09/17إلتحاق بالزوجغيثة الملياري 13963Bمزدوجالغيات

306/09/17إقليم: الصويرة     م.م.تركانتإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 14 06/09/17حميد اد سعيد 10387Pمزدوجتاركانت

106/09/17إقليم: الصويرةم.م. عمرو بن العاصإقليم: الصويرةم.م. إمكراد 14 06/09/17أحمد الرايس 10295Pمزدوجتافضنا

206/09/17إقليم: الصويرةم م خميس تكاطإقليم: الصويرةم.م الظهر 14 06/09/17يونس شاكر 09946Kمزدوجتكاط

106/09/17إقليم: الصويرةم.م إكزولنإقليم: الصويرةم م ايت عدي 14 06/09/17رشيد بينك 10320Sمزدوجايذا وعزا

306/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد بوخليق المركزيةإقليم: الصويرةم.م. أكليف 14 06/09/17أنس صبري 08957Kمزدوجالهيادنة

1006/09/17إقليم: الصويرةم.م.  المسيرة الخضراءإقليم: الصويرةم م اطايبين 14 06/09/17اخبيرالسعدية 10036Hمزدوجكريمات

306/09/17إقليم: الصويرةم.م. المام البخاريإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 14 06/09/17عمر أهرور 10275Tمزدوجسيدي الجزولي

106/09/17إقليم: الصويرةم.م. المخاليفإقليم: الصويرةم م  بني سليم 14 06/09/17الحسين الحيتوتي 10120Zمزدوجامخاليف

606/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالحمادنة الحويطة المركزيةإقليم: الصويرةم.م.الحسن بن علي 14 06/09/17الخلوفي م 08839Gمزدوجالصهريج

506/09/17إقليم: الصويرةم.م. الجولنإقليم: الصويرةم م ايت عدي 14 06/09/17مصطفى المرابط 10279Xمزدوجايمي نتليت

206/09/17إقليم: الصويرةم.م. تيدزيإقليم: الصويرةم م ايت عدي 14 06/09/17م خضران 10252Tمزدوجتدزي
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106/09/17إقليم: الصويرةم م تليوةإقليم: الصويرةم م عبد الرحمان الداخل 14 06/09/17م عبيد 10045Tمزدوجكريمات

706/09/17إقليم: الرحامنةاولد عامر لمحرة المركزيةإقليم: الصويرةم م امسكركيد 14 06/09/17م الصالحي 09127Vمزدوجلمحرة

506/09/17إقليم: الصويرةم.م. ابي البركاتإقليم: الصويرةم م ايت عدي 14 06/09/17عزيز زاح 10314Kمزدوجايذا وعزا

406/09/17إقليم: الصويرةسيدي عمروإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 14 06/09/17عماد ارمل 10307Cمزدوجسيدي أحمد السايح

206/09/17إقليم: الصويرةم.م. الجولنإقليم: الصويرةم م اصهاهل 14 06/09/17إلتحاق بالزوجزهرة  احباظ 10279Xمزدوجايمي نتليت

106/09/17إقليم: الصويرةم.م  اساغنإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةرشيد الناصري 10300Vمزدوجتافضنا

106/09/17إقليم: الصويرةم م اولد عبد الحليمإقليم: الصويرةم م عبد الرحمان الداخل 14 06/09/17م متوكل 10086Mمزدوجسيدي علي الكراتي

206/09/17إقليم: الصويرةم م اولد عبد الحليمإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 14 06/09/17اسماعيل المجاطي 10086Mمزدوجسيدي علي الكراتي

706/09/17إقليم: الصويرةم م أقرمودإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 14 06/09/17بدر جالو 10106Jمزدوجاقرمود

206/09/17إقليم: الصويرةم.م.  المسيرة الخضراءإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 14 06/09/17عادل الصويطة 10036Hمزدوجكريمات

106/09/17إقليم: الصويرة م م سيدي علي الكرلتيإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 14 06/09/17هشام الفكاك 10083Jمزدوجسيدي علي الكراتي

106/09/17إقليم: الصويرةم.م.  المناصيرإقليم: الصويرةم م ايت عدي 14 06/09/17رشيد البحيري 10073Yمزدوجسيدي اسحاق

106/09/17إقليم: الصويرةم م ابن زهرإقليم: الصويرةم.م.المام مسلم 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةيوسف أبو الدهب 09963Dمزدوجمجي

206/09/17إقليم: الصويرةم م مسكالةإقليم: الصويرةم.م  افرا 14 06/09/17عبد اللطيف الوافي 10021Sمزدوجمسكالة

206/09/17إقليم: الصويرةم.م. تفتاشتإقليم: الصويرةم.م.المام مسلم 14 06/09/17عبد الصمد العبدلوي 09958Yمزدوجتفتاشت

106/09/17إقليم: الصويرةم م  لكراردةإقليم: الصويرةم.م. لبدارنا 14 06/09/17عبد الهادي دودوح 09973Pمزدوجكشولة

106/09/17إقليم: الصويرةم.م. المام البخاريإقليم: الصويرةم.م الظهر 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةخالد مهيد 10275Tمزدوجسيدي الجزولي

806/09/17إقليم: الصويرة م.م. الفرابيإقليم: الصويرةم.م. بئر أنزران 14 06/09/17رشيد بنيدر 10111Pمزدوجاقرمود
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306/09/17إقليم: الصويرةم م أقرمودإقليم: الصويرةم.م.الحسن بن علي 14 06/09/17خديجة الحلوي 10106Jمزدوجاقرمود

106/09/17إقليم: الصويرةم.م. تفتاشتإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 14 06/09/17م السمكاني 09958Yمزدوجتفتاشت

106/09/17إقليم: الصويرةم.م. عمرو بن العاصإقليم: الصويرةم. م ايت جرمون 14 06/09/17لحسن  بكجان 10295Pمزدوجتافضنا

106/09/17إقليم: آسفيم/م ابن النفيسإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 14 06/09/17القاريعي عبد الخالق 13913Xمزدوجلعمامرة

206/09/17إقليم: الصويرةم.م. الجولنإقليم: الصويرةم.م. تفضنا 14 06/09/17الشباطي  سمية 10279Xمزدوجايمي نتليت

306/09/17إقليم: الصويرةم م أقرمودإقليم: الصويرةم م امسكركيد 14 06/09/17ياسين الشكايحا 10106Jمزدوجاقرمود

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالحمادنة الحويطة المركزيةإقليم: الصويرة    م م ابن تومرت 14 06/09/17يو شعيب القرطيط 08839Gمزدوجالصهريج

106/09/17إقليم: الصويرةم.م. ابن زيدونإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 14 06/09/17مامين كريش 10319Rمزدوجايذا وعزا

906/09/17إقليم: الصويرةم م ابن الهيثمإقليم: الصويرةم.م بوزمور 14 06/09/17م  المنتصر 09920Gمزدوجسيدي بولعلم

106/09/17إقليم: الصويرةم.م بوزمورإقليم: الصويرةم. م ايت جرمون 14 06/09/17مصطفى  ازعيكر 10169Cمزدوجبوزمور

330/10/17إقليم: الصويرةم.م. الموحدينإقليم: الصويرةم.م. سيدي م مرزوق 14 30/10/17الحسين إدبل علي 10381Hمزدوجتاركانت

404/09/18إقليم: الصويرةم م بئر كواتإقليم: الصويرةم.م. أولد حسان 9 04/09/18إلتحاق بالزوجنعيمة بوصبع 10116Vمزدوجزاوية بن احميدة

604/09/18إقليم: الصويرةم م ام العيونإقليم: الصويرةم م أقرمود 9 04/09/18إلتحاق بالزوجنزيهة صغير 09988Fمزدوجمولي بوزرقطون

204/09/18إقليم: الصويرةم.م. مولي بوزرقطونإقليم: الصويرةم.م.  حمان الفطواكي 9 04/09/18إلتحاق بالزوجأمينة عبد القوي 09982Zمزدوجمولي بوزرقطون

مجموعة مدارس لهبيشات إقليم: الصويرةم.م.  المسيرة الخضراء

المركزية

204/09/18عمالة: مراكش 9 04/09/18إلتحاق بالزوجالسعدية قشقاش 02760Zمزدوجالمنابهة

1004/09/18إقليم: الرحامنةانزات لعظم المركزيةإقليم: الصويرةم.م إكزولن 8 04/09/18إلتحاق بالزوجزكية الكمرة 09104Vمزدوجانزالت لعظم

904/09/18إقليم: آسفيم/م سيدي احساينإقليم: الصويرةم م سيدي صالح الركراركي 8 04/09/18إلتحاق بالزوجحفصة باعمي 13942Dمزدوجلمعاشات

204/09/18إقليم: الصويرةم م سيدي بولعلمإقليم: الصويرة م م تكوشت 7 04/09/18م ابو العولة 09914Aمزدوجسيدي بولعلم
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

204/09/18إقليم: الصويرةم.م.المرابطينإقليم: الصويرةم م اصهاهل 7 04/09/18مريم أحميم 09951Rمزدوجأولد امرابط

504/09/18إقليم: الصويرةم م ابن الهيثمإقليم: الصويرةم.م. موسى بن نصير 7 04/09/18مريم احويده 09920Gمزدوجسيدي بولعلم

104/09/18إقليم: الصويرةم م فج الريحإقليم: الصويرةم م  سكياط 7 04/09/18حنان أخراز 09919Fمزدوجسيدي بولعلم

604/09/18إقليم: الصويرة     م.م.تركانتإقليم: الصويرةم.م. سيدي غانم 7 04/09/18جميلة ادا مسعود 10387Pمزدوجتاركانت

104/09/18إقليم: الصويرة     م.م.تركانتإقليم: الصويرةم.م. أكليف 7 04/09/18ياسين اركيزة 10387Pمزدوجتاركانت

104/09/18إقليم: الصويرة     م.م.تركانتإقليم: الصويرة م م تكوشت 7 04/09/18وليد ارمايش 10387Pمزدوجتاركانت

1004/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية الضلعةإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 04/09/18الهاشمي اعسيلة 13774

W

مزدوجإيغود

504/09/18إقليم: الصويرةم.م أكركورإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 04/09/18لحسن أقرقاو 10347

W

مزدوجايدا وكازو

504/09/18إقليم: الصويرةم.م. ابن طفيلإقليم: الصويرةم.م. أكليف 7 04/09/18عز الدين أكطوان 18919Nمزدوجسيدي لعروسي

204/09/18إقليم: الصويرةم م ايت ابراهيمإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 04/09/18المصطفى الشهب 10040Mمزدوجكريمات

204/09/18إقليم: الصويرة     م.م.تركانتإقليم: الصويرةم.م. ابو بكر الصديق 7 04/09/18ياسين البدوي 10387Pمزدوجتاركانت

204/09/18إقليم: الصويرةم.م. تفتاشتإقليم: الصويرةم م تكاديرت 7 04/09/18الحسين التجاني 09958Yمزدوجتفتاشت

604/09/18إقليم: الصويرةم.م. الموحدينإقليم: الصويرة م م تكوشت 7 04/09/18سعيد الثقي 10381Hمزدوجتاركانت

104/09/18إقليم: الصويرةم.م. تمنتإقليم: الصويرةم. م ايت جرمون 7 04/09/18م الجرموني 10185Vمزدوجاكليف

304/09/18إقليم: الصويرةم م الميراتإقليم: الصويرةم.م بوزمور 7 04/09/18عبد الصمد الحجلي 10124Dمزدوجامخاليف

104/09/18إقليم: الصويرةم م زاوية اسوقينإقليم: الصويرة م م تكوشت 7 04/09/18بدر الدين الحمريطي 10210Xمزدوجالزاويت

204/09/18إقليم: الصويرةم م ايت ابراهيم اوسعيدإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 7 04/09/18عثمان الحواص 10025

W

مزدوجمسكالة

104/09/18إقليم: الصويرةم م  لكراردةإقليم: الصويرةم.م. تمنت 7 04/09/18حليمة الخضري 09973Pمزدوجكشولة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

104/09/18إقليم: الصويرةم.م. لبيشاتإقليم: الصويرةم.م. لبدارنا 7 04/09/18حجيبة السانية 10144Aمزدوجسيدي لعروسي

704/09/18إقليم: الصويرةم م الميراتإقليم: الصويرةم.م. تمنت 7 04/09/18رشيد السباعي 10124Dمزدوجامخاليف

104/09/18إقليم: الصويرةم.م.المرابطينإقليم: الصويرة    م م ابن تومرت 7 04/09/18طارق السناني 09951Rمزدوجأولد امرابط

104/09/18إقليم: الصويرةم.م. إندجاإقليم: الصويرةم م  لكراردة 7 04/09/18توفيق الشافعي 10206Tمزدوجالزاويت

204/09/18إقليم: الصويرةم م أكدالإقليم: الصويرةم م. السعديين 7 04/09/18ياسين الشبيكي 10062Lمزدوجأيت سعيد

504/09/18إقليم: الصويرة م م سيدي علي الكرلتيإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 7 04/09/18ابراهيم االصبان 10083Jمزدوجسيدي علي الكراتي

504/09/18إقليم: الصويرةم م أكدالإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 7 04/09/18عمر الصبان 10062Lمزدوجأيت سعيد

804/09/18إقليم: الحوزاغبالو_تزارتإقليم: الصويرةم.م ارتوفلح 7 04/09/18عبد الرزاق الصغراوي 03431Dمزدوجتزارت

104/09/18إقليم: الصويرةم م الميراتإقليم: الصويرةم.م  تيكودار 7 04/09/18مارية العدراوي 10124Dمزدوجامخاليف

804/09/18إقليم: الصويرةم.م. تهلوانتإقليم: الصويرة م م تكولت 7 04/09/18ايوب العزيز 10225Nمزدوجبيز ضاض

304/09/18إقليم: الصويرةم.م. ابن زيدونإقليم: الصويرةم.م  افرا 7 04/09/18نور الدين العسري 10319Rمزدوجايذا وعزا

904/09/18إقليم: الصويرةم/م المام اشافعيإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 7 04/09/18م العسري 10374Aمزدوجامكراد

304/09/18إقليم: الصويرةم م ايت ابراهيم اوسعيدإقليم: الصويرة    م م ابن تومرت 7 04/09/18العسري يوسف 10025

W

مزدوجمسكالة

204/09/18إقليم: الصويرةم.م. بئر أنزرانإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 7 04/09/18عبد المنان العلمي 10221Jمزدوجبيز ضاض

604/09/18إقليم: الصويرةم.م  تيكودارإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 7 04/09/18م العوادلة 10259Aمزدوجتدزي

مجموعة مدارس اولد إقليم: الصويرةم م تليوة

العياشي المركزية

1104/09/18عمالة: مراكش 7 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الزهرة العيمش 02767Gمزدوجالمنابهة

704/09/18إقليم: الصويرةم.م. تهلوانتإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 04/09/18الحسين الغريسي 10225Nمزدوجبيز ضاض

104/09/18إقليم: الصويرةم م سيدي بولعلمإقليم: الصويرةم/م المام اشافعي 7 04/09/18عبد الوهاب الغلط 09914Aمزدوجسيدي بولعلم
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

604/09/18إقليم: الصويرةم م الميراتإقليم: الصويرةم.م. المام البخاري 7 04/09/18نسرين الفلحي 10124Dمزدوجامخاليف

404/09/18إقليم: الصويرة     م.م.تركانتإقليم: الصويرةم م أكدال 7 04/09/18القصبة عبدالجليل 10387Pمزدوجتاركانت

704/09/18إقليم: الصويرةم.م. تفتاشتإقليم: الصويرةم م. السعديين 7 04/09/18سعيد الكر 09958Yمزدوجتفتاشت

604/09/18إقليم: الصويرةم.م  تيكودارإقليم: الصويرةم م  لكراردة 7 04/09/18لطيفة الكوتي 10259Aمزدوجتدزي

104/09/18إقليم: الصويرةم.م. سيدي م مرزوقإقليم: الصويرةم.م. لبدارنا 7 04/09/18مريم المسلك 09895Eمزدوجسيدي ام اومرزوق

104/09/18إقليم: الصويرةم.م. ابن زيدونإقليم: الصويرةم.م. الموحدين 7 04/09/18م المعيديم 10319Rمزدوجايذا وعزا

304/09/18إقليم: الصويرةم.م. ابن زيدونإقليم: الصويرةم م تكاديرت 7 04/09/18مصطفى المكرد 10319Rمزدوجايذا وعزا

604/09/18إقليم: الصويرةم.م. الموحدينإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 7 04/09/18حفيظ المهداوي 10381Hمزدوجتاركانت

404/09/18إقليم: الصويرةم م اولد عبد الحليمإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 7 04/09/18رشيدة الناجم 10086Mمزدوجسيدي علي الكراتي

204/09/18إقليم: الصويرة م م سيدي علي الكرلتيإقليم: الصويرةم.م. ابو بكر الصديق 7 04/09/18الناجي عبد اللطيف 10083Jمزدوجسيدي علي الكراتي

204/09/18إقليم: الصويرةم.م. تفتاشتإقليم: الصويرةم.م. المام البخاري 7 04/09/18اسماء النسم 09958Yمزدوجتفتاشت

904/09/18إقليم: الصويرةم م فج الريحإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 7 04/09/18ربيع الهني 09919Fمزدوجسيدي بولعلم

504/09/18إقليم: الصويرةم م سيدي بولعلمإقليم: الصويرةم.م. إمكراد 7 04/09/18الوهلولي عبد الرحيم 09914Aمزدوجسيدي بولعلم

104/09/18إقليم: الصويرةم.م أكركورإقليم: الصويرةم.م. ابو بكر الصديق 7 04/09/18أمسكين م 10347

W

مزدوجايدا وكازو

204/09/18إقليم: الصويرةم م سيدي بولعلمإقليم: الصويرةم.م. موسى بن نصير 7 04/09/18فاطمة الزهراء امشيمش 09914Aمزدوجسيدي بولعلم

104/09/18إقليم: الصويرةم.م. إندجاإقليم: الصويرةم.م. موسى بن نصير 7 04/09/18سناء اوبركة 10206Tمزدوجالزاويت

1104/09/18إقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزيةإقليم: الصويرةم.م. طارق بن زياد 7 04/09/18عيسى ايت علي 09179Bمزدوجالجعافرة

304/09/18إقليم: الصويرةم.م. الجولنإقليم: الصويرةم.م.المام مسلم 7 04/09/18ابراهيم أيت مقدم 10279Xمزدوجايمي نتليت
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

204/09/18إقليم: الصويرةم.م. بئر أنزرانإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 7 04/09/18رشيد ايرفان 10221Jمزدوجبيز ضاض

204/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية اولد معاشوإقليم: الصويرةم م تكاديرت 7 04/09/18أنس بزي 13744Nمزدوجراس العين

804/09/18إقليم: شيشاوةلرويينإقليم: الصويرةم م الخوارزمي 7 04/09/18يوسف بلقوس 03130Bمزدوجمجاط

404/09/18إقليم: الرحامنةاولد بوزيد المركزيةإقليم: الصويرة    م م ابن تومرت 7 04/09/18 أحمد بن الصاع 09076Pمزدوجسيدي بوبكر

104/09/18إقليم: الصويرةم.م. القاضي عياضإقليم: الصويرةم.م  تيكودار 7 04/09/18إلتحاق بالزوجةم بنطور 09933

W

مزدوجتكاط

804/09/18إقليم: الصويرةم م الميراتإقليم: الصويرةم.م. سيدي عيسى النعيرات 7 04/09/18بوحجرى نهيد 10124Dمزدوجامخاليف

104/09/18إقليم: الصويرةم م عبد الرحمان الداخلإقليم: الصويرةم.م  ايت عيسي احاحان 7 04/09/18اسماعيل بوحنوان 10219Gمزدوجتاهلوانت

404/09/18إقليم: الصويرةم.م. لبيشاتإقليم: الصويرةم.م. إداوكلول 7 04/09/18ياسين بوزيد 10144Aمزدوجسيدي لعروسي

504/09/18إقليم: الصويرةم م أكدالإقليم: الصويرةم م بئر الزاع 7 04/09/18حسنية بوستة 10062Lمزدوجأيت سعيد

904/09/18إقليم: الصويرةم.م. لبيشاتإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 7 04/09/18الحسن بوطيب 10144Aمزدوجسيدي لعروسي

104/09/18إقليم: الصويرةم.م المزيلتإقليم: الصويرةم.م.المام مسلم 7 04/09/18ياسين بوعلم 09890Zمزدوجامزيلت

304/09/18إقليم: الصويرةم.م. المام البخاريإقليم: الصويرة    م م ابن تومرت 7 04/09/18زكرياء بوكطاية 10275Tمزدوجسيدي الجزولي

604/09/18إقليم: الصويرة م م سيدي علي الكرلتيإقليم: الصويرةم.م.المام مسلم 7 04/09/18بيقش م 10083Jمزدوجسيدي علي الكراتي

404/09/18إقليم: الصويرةم م أكدالإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 7 04/09/18رشيد جريد 10062Lمزدوجأيت سعيد

404/09/18إقليم: الصويرةم م مسكالةإقليم: الصويرةم م أقرمود 7 04/09/18عبد الكبير جنوي 10021Sمزدوجمسكالة

104/09/18إقليم: الصويرةم.م. إمكرادإقليم: الصويرة م م تكولت 7 04/09/18عبد الرحيم جوبرة 10367Tمزدوجامكراد

1004/09/18إقليم: الصويرةم م أكدالإقليم: الصويرة م م تكوشت 7 04/09/18ابراهيم حجوض 10062Lمزدوجأيت سعيد

104/09/18إقليم: الصويرةايت اديرإقليم: الصويرةم.م. الجولن 7 04/09/18إلتحاق بالزوجةأحمد حموش 10304Zمزدوجسيدي أحمد السايح
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

104/09/18إقليم: الصويرةم م أكدالإقليم: الصويرةم.م. الموحدين 7 04/09/18م حولي 10062Lمزدوجأيت سعيد

104/09/18إقليم: الصويرةم م بئر الزاعإقليم: الصويرةم.م.الحسن بن علي 7 04/09/18حسن خربوش 10032Dمزدوجالمواريد

104/09/18إقليم: الصويرةم.م. المام البخاريإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 7 04/09/18عمر داير 10275Tمزدوجسيدي الجزولي

304/09/18إقليم: الصويرةم م  اغيسيإقليم: الصويرةم.م ارتوفلح 7 04/09/18سعيد دباج 09928Rمزدوجسيدي عيسى الركراكي

604/09/18إقليم: الصويرةم م بئر الزاعإقليم: الصويرة    م م ابن تومرت 7 04/09/18ابراهيم دباج 10032Dمزدوجالمواريد

304/09/18إقليم: الصويرةم.م. ابو بكر الصديقإقليم: الصويرةم.م. أكليف 7 04/09/18م ددحنا 10348Xمزدوجايدا وكازو

104/09/18إقليم: الصويرةم.م. وادي المخازنإقليم: الصويرةم م  بني سليم 7 04/09/18جميلة دلم 09904Pمزدوجامرامر

604/09/18إقليم: الصويرةم م الميراتإقليم: الصويرةم.م إبلتن 7 04/09/18وليد ريحان 10124Dمزدوجامخاليف

504/09/18إقليم: الصويرةم م الميراتإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 7 04/09/18سهام زبيدة 10124Dمزدوجامخاليف

304/09/18إقليم: الصويرةم.م.المام مسلمإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 7 04/09/18ياسين زروق 10281Zمزدوجايمي نتليت

604/09/18إقليم: الصويرةم م  لكراردةإقليم: الصويرة    م م ابن تومرت 7 04/09/18عبد الله سبعين 09973Pمزدوجكشولة

104/09/18إقليم: الصويرةم.م.المرابطينإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 7 04/09/18حسن سعيف 09951Rمزدوجأولد امرابط

104/09/18إقليم: الصويرةم.م  تيكودارإقليم: الصويرة م م تكولت 7 04/09/18م سليماني 10259Aمزدوجتدزي

704/09/18إقليم: الصويرةم.م إبلتنإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 7 04/09/18جمال سليماني 10284Cمزدوجايمي نتليت

604/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية الضلعةإقليم: الصويرة م م تكولت 7 04/09/18عثمان سيف الدين 13774

W

مزدوجإيغود

404/09/18إقليم: الصويرةم م الدحامنةإقليم: الصويرةم/م المام اشافعي 7 04/09/18سومية شاكر 10079Eمزدوجسيدي اسحاق

404/09/18إقليم: الصويرةم.م  تيكودارإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 7 04/09/18سفيان شباب 10259Aمزدوجتدزي

204/09/18إقليم: الصويرةم م أكدالإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 7 04/09/18نورالدين شرار 10062Lمزدوجأيت سعيد
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

204/09/18إقليم: الصويرةم.م  ايت عيسي احاحانإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 7 04/09/18بوبكر شلح 10332Eمزدوجأيت عيسى اححان

204/09/18إقليم: الصويرةم.م. إمكرادإقليم: الصويرةم.م  ايت عيسي احاحان 7 04/09/18عبد الواحد شهمة 10367Tمزدوجامكراد

104/09/18إقليم: الصويرةم.م. تهلوانتإقليم: الصويرةم م تكاديرت 7 04/09/18هشام صبار 10225Nمزدوجبيز ضاض

805/09/18إقليم: آسفيم/م بني دغوغإقليم: الصويرةم.م. الزاوية 7 05/09/18إلتحاق بالزوجطاكي حفصة 13634Uمزدوجشهدة

404/09/18إقليم: الصويرةم م  لكراردةإقليم: الصويرةم.م أكركور 7 04/09/18طويل م 09973Pمزدوجكشولة

1004/09/18إقليم: الصويرةم م اهل الجمعةإقليم: الصويرةم.م.  حمان الفطواكي 7 04/09/18إلتحاق بالزوجحسناء عبد الهادي 10090Sمزدوجسيدي علي الكراتي

604/09/18إقليم: الصويرةم م اولد عبد الحليمإقليم: الصويرةم.م. طارق بن زياد 7 04/09/18عدال الكوشي 10086Mمزدوجسيدي علي الكراتي

204/09/18إقليم: الصويرةم م ابن الهيثمإقليم: الصويرةم م. السعديين 7 04/09/18اسماعيل عدنان 09920Gمزدوجسيدي بولعلم

204/09/18إقليم: الصويرةم.م.المرابطينإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 7 04/09/18المختار عصبان 09951Rمزدوجأولد امرابط

204/09/18إقليم: الصويرةم.م. تفتاشتإقليم: الصويرة    م م ابن تومرت 7 04/09/18هشام فريندي 09958Yمزدوجتفتاشت

804/09/18إقليم: الصويرةم م أكدالإقليم: الصويرةم م امسكركيد 7 04/09/18قمحة يوسف 10062Lمزدوجأيت سعيد

804/09/18إقليم: الصويرةم.م. تهلوانتإقليم: الصويرة م م تكولت 7 04/09/18محسن كامل 10225Nمزدوجبيز ضاض

304/09/18إقليم: الصويرةم.م.المام مسلمإقليم: الصويرةم.م بوزمور 7 04/09/18م كجان 10281Zمزدوجايمي نتليت

204/09/18إقليم: الصويرةم م ايت ابراهيم اوسعيدإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 7 04/09/18نادية  كرطان 10025

W

مزدوجمسكالة

1004/09/18إقليم: الصويرةم م الميراتإقليم: الصويرةم.م.الحسن بن علي 7 04/09/18 عبد الكريم كريتان 10124Dمزدوجامخاليف

104/09/18إقليم: الصويرةم م  بني سليمإقليم: الصويرةم م خالد بن الوليد 7 04/09/18فاطمة  كريري 09909Vمزدوجامرامر

504/09/18إقليم: الصويرةم.م إبلتنإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 7 04/09/18مراد كوكلو 10284Cمزدوجايمي نتليت

404/09/18إقليم: الصويرةم م  لكراردةإقليم: الصويرةم.م.الحسن بن علي 7 04/09/18بدر لبارضي 09973Pمزدوجكشولة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

104/09/18إقليم: الصويرةم م أكدالإقليم: الصويرةم.م  ايت عيسي احاحان 7 04/09/18فاضل لبيب 10062Lمزدوجأيت سعيد

204/09/18إقليم: الصويرةم م  لكراردةإقليم: الصويرةم.م  ايت عيسي احاحان 7 04/09/18م لحرش 09973Pمزدوجكشولة

404/09/18إقليم: الصويرةم م أكدالإقليم: الصويرةم م تكاديرت 7 04/09/18يونس لزا 10062Lمزدوجأيت سعيد

304/09/18إقليم: الصويرةم م  لكراردةإقليم: الصويرة    م م ابن تومرت 7 04/09/18م لعشاري 09973Pمزدوجكشولة

104/09/18إقليم: الصويرةم.م. موسى بن نصيرإقليم: الصويرةم م امسكركيد 7 04/09/18لقليسا خالد 10028Zمزدوجالمواريد

204/09/18إقليم: الصويرة     م.م.تركانتإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 7 04/09/18لحسن لمراني 10387Pمزدوجتاركانت

104/09/18إقليم: الصويرةم.م. سيدي م مرزوقإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 7 04/09/18سعيد لمغور 09895Eمزدوجسيدي ام اومرزوق

304/09/18إقليم: الصويرة     م.م.تركانتإقليم: الصويرةم.م. إداوكلول 7 04/09/18يوسف لهنيدة 10387Pمزدوجتاركانت

104/09/18إقليم: الصويرةم م سيدي بولعلمإقليم: الصويرةم م الخوارزمي 7 04/09/18م لوليد 09914Aمزدوجسيدي بولعلم

104/09/18إقليم: الصويرة م م سيدي علي الكرلتيإقليم: الصويرةم. م ايت جرمون 7 04/09/18طارق مارور 10083Jمزدوجسيدي علي الكراتي

204/09/18إقليم: الصويرةم.م. لبدارناإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 7 04/09/18سعيد محبوب 09899Jمزدوجسيدي ام اومرزوق

604/09/18إقليم: الصويرةم.م. الموحدينإقليم: الصويرة م م تكوشت 7 04/09/18عبد الرحيم محشيد 10381Hمزدوجتاركانت

304/09/18إقليم: الصويرةم.م. تفتاشتإقليم: الصويرةم م. السعديين 7 04/09/18أيوب مربوحي 09958Yمزدوجتفتاشت

304/09/18إقليم: الصويرةم.م  تيكودارإقليم: الصويرةم.م. أكليف 7 04/09/18ياسين مازوزي 10259Aمزدوجتدزي

204/09/18إقليم: الصويرةم م  لكراردةإقليم: الصويرة    م م ابن تومرت 7 04/09/18غبد الكريم مساعيد 09973Pمزدوجكشولة

204/09/18إقليم: الصويرةم.م. ابن زيدونإقليم: الصويرةم م امسكركيد 7 04/09/18رشيد منصور 10319Rمزدوجايذا وعزا

604/09/18إقليم: الصويرةم.م. ابن طفيلإقليم: الصويرةم.م. موسى بن نصير 7 04/09/18سهام مهلي 18919Nمزدوجسيدي لعروسي

404/09/18إقليم: الصويرةم.م. إمكرادإقليم: الصويرة     م.م.تركانت 7 04/09/18موح إسماعيل 10367Tمزدوجامكراد
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

204/09/18إقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسينإقليم: الصويرةم.م بوزمور 7 04/09/18م موزون 10175Jمزدوجبوزمور

904/09/18إقليم: الصويرةم.م. ابن طفيلإقليم: الصويرةم.م. لبدارنا 7 04/09/18ليلى مينوش 18919Nمزدوجسيدي لعروسي

604/09/18إقليم: الصويرةم م اولد عبد الحليمإقليم: الصويرةم.م  افرا 7 04/09/18عبد الجليل نعيم 10086Mمزدوجسيدي علي الكراتي

204/09/18إقليم: الصويرة     م.م.تركانتإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 7 04/09/18حمزة هناوي 10387Pمزدوجتاركانت

304/09/18إقليم: الصويرةم.م. سيدي الجازوليإقليم: الصويرةم م امسكركيد 7 04/09/18وافي اسماعيل 10265Gمزدوجسيدي الجزولي

704/09/18إقليم: الصويرةم م فج الريحإقليم: الصويرةم.م. سيدي غانم 7 04/09/18عاشة وداد 09919Fمزدوجسيدي بولعلم

104/09/18إقليم: الصويرةم م سيدي بولعلمإقليم: الصويرة م م تكولت 7 04/09/18سعيد وراد 09914Aمزدوجسيدي بولعلم

204/09/18إقليم: الصويرة     م.م.تركانتإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 7 04/09/18م ورخ 10387Pمزدوجتاركانت

مجموعة مدارس حفصة 

بنت عمر المركزية

217/09/84عمالة: مراكشمدرسة أكنسوسعمالة: مراكش 239 17/09/84أقدمية 16 سنةحسن  مصري 02468G)مزدوججليز )المقاطعة

مجموعة مدارس أيت إيمور 

المركزية

117/09/79عمالة: مراكشمدرسة سبتةعمالة: مراكش 189 16/09/99أقدمية 16 سنةم نجد 24546E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس السويهلة 

المركزية

316/09/93عمالة: مراكشمدرسة ابن حبوسعمالة: مراكش 187 16/09/95أقدمية 16 سنةالرشيد  وفاء 02496M)مزدوججليز )المقاطعة

مجموعة مدارس الزاوية 

المركزية

مجموعة مدارس أبي موسى عمالة: مراكش

الشعري المركزية

216/09/82عمالة: مراكش 183 16/09/95أقدمية 16 سنة مصطفى الظشراوي 02578Bمزدوجسعادة

مجموعة مدارس أولد عكيل 

المركزية

216/09/92عمالة: مراكشمدرسة الخلصعمالة: مراكش 177 16/09/96أقدمية 16 سنةالصبيحي  أمنة 26372Pمزدوجسعادة

مجموعة مدارس أيت إيمور 

المركزية

821/09/83عمالة: مراكشمدرسة برادي 2عمالة: مراكش 173 06/09/01إلتحاق بالزوجةعلي  ازوكار 27130N)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس أكفاي 

المركزية

116/09/96عمالة: مراكشمدرسة الدارسةعمالة: مراكش 173 16/09/97أقدمية 16 سنةسعاد  داودي 02492H)مزدوجالمنارة )المقاطعة

117/09/84عمالة: مراكشمدرسة المسيرة الخضراء 1عمالة: مراكشمدرسة المشور 170 20/01/86أقدمية 16 سنةالدنامي  آمنة 02510C)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس أبي موسى 

الشعري المركزية

116/09/94عمالة: مراكشمدرسة الندلسعمالة: مراكش 169 16/09/96إلتحاق بالزوجالباز  جليلة 20640J)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس أيت الشيخ 

المركزية

117/09/84عمالة: مراكشمدرسة ابن حزمعمالة: مراكش 167 16/09/96أقدمية 16 سنةناجية  عافت 02487C)مزدوجالمنارة )المقاطعة
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

216/09/80عمالة: مراكشمدرسة أبو هريرة 1عمالة: مراكشمدرسة عبد ا بن ياسين 164 16/09/89أقدمية 16 سنةجلوقي حفيظة 02486B)مزدوجالمنارة )المقاطعة

116/09/82عمالة: مراكشمدرسة المام الغزاليعمالة: مراكشفرعية بن علل 161 16/09/97أقدمية 16 سنةجميل أحمد 02501T)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس ابن الثير 

المركزية

117/09/91عمالة: مراكشمدرسة معطى اعمالة: مراكش 161 16/09/97أقدمية 16 سنةدونيت  م 27129M)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس الطويحينة 

المركزية

901/10/83عمالة: مراكشمدرسة م عبدهعمالة: مراكش 159 16/09/98أقدمية 16 سنةالمغاري مولي ابراهيم 18417T)مزدوججليز )المقاطعة

مجموعة مدارس الحاج 

ادريس المركزية

1016/09/92عمالة: مراكشمدرسة النسيمعمالة: مراكش 159 16/09/99أقدمية 16 سنةالمضفار مولي عبد العزيز 24231M)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس رجال 

احمر المركزية

716/09/92عمالة: مراكشمدرسة النسيمعمالة: مراكش 157 22/11/04أقدمية 16 سنةعبد العزيز بلعادل 24231M)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس اولد 

مزوك المركزية

مجموعة مدارس تسلطانت عمالة: مراكش

المركزية

916/09/85عمالة: مراكش 153 16/09/02أقدمية 16 سنةالوقوري عبد المومن 02562Jمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس تشرافت 

المركزية

307/09/00عمالة: مراكشفرعية بن عللعمالة: مراكش 153 07/09/00أقدمية 16 سنةزكريا لغريب 02574Xمزدوجسعادة

مجموعة مدارس اولد 

مزوك المركزية

516/09/85عمالة: مراكشمدرسة أم سلمةعمالة: مراكش 149 العمراني أبو السعد مولي 

الحس
16/09/99إلتحاق بالزوجة 02685T مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس دوار 

الجامع المركزية

716/09/96عمالة: مراكشمدرسة الفداءعمالة: مراكش 143 06/09/00أقدمية 16 سنةبنجان عبداللطيف 02728P سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس دوار 

الجامع المركزية

606/09/00عمالة: مراكشمدرسة أمينة بنت وهبعمالة: مراكش 143 06/09/00أقدمية 16 سنةبن الزاوية هشام 02734

W

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

مزدوج

117/09/84عمالة: مراكشمدرسة احمد بوكماخعمالة: مراكشمدرسة الندلس 142 نعمأقدمية 16 سنةبهيجة الدريسي المنصور 12/09/00 25027C)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس حفصة 

بنت عمر المركزية

616/09/92عمالة: مراكشمدرسة اولد مسعودعمالة: مراكش 141 04/09/02أقدمية 16 سنةتورية  المجاطي 02748Lمزدوجحربيل

مجموعة مدارس 44 

المركزية

مدرسة السلطان مولي عمالة: مراكش

اسماعيل

106/09/00عمالة: مراكش 141 06/09/03أقدمية 16 سنةبطوش مصطفى 26067Hمزدوجحربيل

مجموعة مدارس دوار 

الجامع المركزية

مجموعة مدارس النزالة عمالة: مراكش

المركزية

806/09/00عمالة: مراكش 141 15/09/03أقدمية 16 سنةداسع ابراهيم 02739Bمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس حيان 

المركزية

مجموعة مدارس تشرافت عمالة: مراكش

المركزية

914/09/01عمالة: مراكش 141 04/09/02أقدمية 16 سنةالتجاني عائشة 02599Zمزدوجاكفاي

مجموعة مدارس الباشا 

المركزية

416/09/97عمالة: مراكشمدرسة أنوالعمالة: مراكش 137 نعمأقدمية 16 سنةبشرى الحمدي 14/09/01 02481

W

مزدوجالمنارة )المقاطعة(

مجموعة مدارس دوار 

الجامع المركزية

106/09/00إقليم: الحوز وحدة ايت الحاجعمالة: مراكش 135 04/09/02أقدمية 16 سنةموسى م 03778Fمزدوجاغواطيم
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بالتبادل
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المديرية القليمية 
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مجموعة مدارس اولد 

العياشي المركزية

806/09/01عمالة: مراكشمدرسة اولد مسعودعمالة: مراكش 131 04/09/02أقدمية 16 سنةنزهة المجاوي 02748Lمزدوجحربيل

مجموعة مدارس حيان 

المركزية

مجموعة مدارس أكفاي عمالة: مراكش

المركزية

1016/09/99عمالة: مراكش 127 06/09/03إلتحاق بالزوجةلطفي منير 02603Dمزدوجاكفاي

916/09/95عمالة: مراكشمدرسة الترميديعمالة: مراكشمدرسة المصلى 124 نعمأقدمية 16 سنةطالبي سميرة 16/09/99 20642L)مزدوجالمنارة )المقاطعة

215/09/84إقليم: الصويرةمدرسة الخنساءعمالة: مراكشمدرسة النسيم 116 نعملكرام عبد الرحيم 04/09/18 24206K)مزدوجالصويرة )البلدية

217/09/79عمالة: مراكشمدرسة اولد مسعودعمالة: مراكشمدرسة العباسية 116 نعمفاطمة القانون 04/09/18 02748Lمزدوجحربيل

616/09/92عمالة: مراكشمدرسة الطيب المرينيعمالة: مراكشمدرسة اليرموك 114 نعمأقدمية 16 سنةنزهة ابو حمزة 16/09/99 02737Z)مزدوجالنخيل )المقاطعة

المركب التربوي تامنصورت عمالة: مراكشمدرسة علي بن ابي طالب

- ابتدائي -

316/09/93عمالة: مراكش 114 14/09/01أقدمية 16 سنةحميد ا جميلة 26654

W

مزدوجحربيل

206/09/00عمالة: مراكشمدرسة رياض المرجانعمالة: مراكشمدرسة سكينة 114 06/09/03أقدمية 16 سنةالصادق خديجة 26630Vمزدوجحربيل

مدرسة عبد الواحد عمالة: مراكشمدرسة رياض الزيتون

المراكشي

516/09/96عمالة: مراكش 112 نعمالدريسي حسني لل أمينة 21/11/08 02489E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

417/09/90عمالة: مراكشمدرسة الشفشاوني عبد اعمالة: مراكشمدرسة خديجة بنت خويلد 110 نعمإلتحاق بالزوجبكريم زهرة 06/09/00 02460Y)مزدوججليز )المقاطعة

مجموعة مدارس المرابطين 

المركزية

مدرسة السلطان مولي عمالة: مراكش

اسماعيل

121/09/83عمالة: مراكش 107 نعمأقدمية 12 سنةقدور الصالحي 07/09/05 26067Hمزدوجحربيل

206/09/00عمالة: مراكشمدرسة اولد مسعودعمالة: مراكشمدرسة العباسية 103 نعمأقدمية 12 سنةالخضري هدنى 16/09/11 02748Lمزدوجحربيل

116/09/94عمالة: مراكشمدرسة الدارسةعمالة: مراكشمدرسة المحاميد  9 98 نعمعبدالقادر  فلفلوي 09/07/09 02492H)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس اولد 

بنرحمون المركزية

806/09/00عمالة: مراكشمدرسة الزيتونعمالة: مراكش 93 نعمهند السيساوي 16/09/10 02471K)مزدوججليز )المقاطعة

مجموعة مدارس الحاج 

العربي المركزية

716/09/99إقليم: تطوانم.م الدشريينعمالة: مراكش 91 05/09/07إلتحاق بالزوجالمجاطي  ايمان 05527Gمزدوجصدينة

مجموعة مدارس حيان 

المركزية

مجموعة مدارس واد الحجر عمالة: مراكش

المركزية

204/09/02عمالة: مراكش 86 07/09/10إلتحاق بالزوجمنى بو عياد 02819Nمزدوجأولد حسون

مدرسة عبد الواحد عمالة: مراكشمدرسة المام مسلم

المراكشي

116/09/86عمالة: مراكش 84 نعمايت بقاش م 09/07/18 02489E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

104/09/02عمالة: مراكشمدرسة الندلسعمالة: مراكشمدرسة احمد بوكماخ 82 نعمرجاء الفجالي 09/07/09 20640J)مزدوجالمنارة )المقاطعة
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مجموعة مدارس الشريفية 

المركزية

116/09/93عمالة: مراكشمدرسة أنس بن مالكعمالة: مراكش 81 نعمجميلة أحلوي 06/09/12 02659P مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس المرابطين 

المركزية

806/09/00عمالة: مراكشمدرسة اليرموكعمالة: مراكش 73 نعمإلتحاق بالزوجةسعود فؤاد 04/09/18 02506Y)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس اولد جلل 

المركزية

104/09/02عمالة: مراكشمدرسة أنس بن مالكعمالة: مراكش 73 نعمإلتحاق بالزوجحفصة لبللي 04/09/12 02659P مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

606/09/00عمالة: مراكشمدرسة الطيب المرينيعمالة: مراكشمدرسة المنهل 70 نعمإلتحاق بالزوجامال العسري 26/08/11 02737Z)مزدوجالنخيل )المقاطعة

414/09/01عمالة: مراكشمدرسة ابن خلدونعمالة: مراكشمدرسة 20 غشت 65 نعمإلتحاق بالزوجسناء خراز 05/09/12 02713Y سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس الشويطر 

المركزية

116/09/98إقليم: الحوزالشهيد م الزرقطونيعمالة: مراكش 54 نعمرقية بويحياوي 06/09/17 03232M)مزدوجأيت أورير )البلدية

مدرسة السلطان مولي 

اسماعيل

مجموعة مدارس المرابطين عمالة: مراكش

المركزية

116/09/85عمالة: مراكش 52 نعمإلتحاق بالزوجةمولي عبد الغني منصوري 02/09/15 02569Sمزدوجسعادة

616/09/96عمالة: مراكشمدرسة علي بن ابي طالبعمالة: مراكشمدرسة النبعاث 52 نعمعبد الرزاق التباتي 06/09/17 02733V سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

1018/09/02عمالة: مراكشمدرسة 20 غشتعمالة: مراكشمدرسة ابن خلدون 52 نعمعمر طاهين 25/09/17 25426Lمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس الشريفية عمالة: مراكشمدرسة أنس بن مالك

المركزية

116/09/99عمالة: مراكش 50 نعمبامحيل رشيد 06/09/17 02555Bمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس اولد جلل عمالة: مراكشمدرسة أنس بن مالك

المركزية

106/09/01عمالة: مراكش 50 نعمحسانات رشيد 04/09/18 02825Vمزدوجأولد حسون

مجموعة مدارس الجامع 

المركزية

116/09/87عمالة: مراكشمدرسة أنوالعمالة: مراكش 49 نعمخديجة التجاني منير 02/09/16 02481

W

مزدوجالمنارة )المقاطعة(

مجموعة مدارس الطويحينة 

المركزية

918/09/02إقليم: قلعة  السراغنةالفرائطة المركزيةعمالة: مراكش 49 04/09/18يوسف خنيبة 08808Yمزدوجفرايطة

106/09/00عمالة: مراكشمدرسة الكوثرعمالة: مراكشمدرسة أبواب مراكش 45 نعمإلتحاق بالزوجكريمة لمغاري 06/09/17 25266Mمزدوجسعادة

107/09/04عمالة: مراكشمدرسة المنهلعمالة: مراكشمدرسة الطيب المريني 44 نعمإلتحاق بالزوجهند ابالي 04/09/18 25428Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

116/09/95عمالة: مراكشمدرسة رياض أوريكاعمالة: مراكشمدرسة الخلص 42 نعملل جليلة الناصري 06/09/17 02740Cمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس الباشا عمالة: مراكشمدرسة أنوال

المركزية

217/09/84عمالة: مراكش 42 نعمبشرى لكحيل 17/04/18 02576Zمزدوجسعادة

116/09/96عمالة: مراكشمدرسة الخلصعمالة: مراكشمدرسة رياض أوريكا 42 نعمعبد الرحيم ازهري 06/09/17 26372Pمزدوجسعادة
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مجموعة مدارس المرابطين عمالة: مراكشمدرسة اليرموك

المركزية

416/09/97عمالة: مراكش 42 نعمالسعدية فيلوج 06/09/17 02569Sمزدوجسعادة

مجموعة مدارس اولد عمالة: مراكشمدرسة الزيتون

بنرحمون المركزية

416/09/93عمالة: مراكش 40 نعمإلتحاق بالزوجةم أبو العزم 04/09/18 02773Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

216/09/99عمالة: مراكشمدرسة العباسيةعمالة: مراكشمدرسة اولد مسعود 38 نعمعادل عديسة 02/09/16 24232Nمزدوجحربيل

مجموعة مدارس الجامع عمالة: مراكشمدرسة أنوال

المركزية

107/09/05عمالة: مراكش 32 نعمالمصطفى بوجير 20/09/18 02566Nمزدوجسعادة

مجموعة مدارس احمد 

بلهاشمي المركزية

113/02/17إقليم: الحوزايت عمارة الواد المركزيةعمالة: مراكش 30 09/07/17ربيعة الديب 03659Bمزدوجسيدي  بدهاج

مجموعة مدارس احمد 

بلهاشمي المركزية

413/02/17إقليم: قلعة  السراغنةاشطيبة المركزيةعمالة: مراكش 30 06/10/17بن ابا حسناء 09039Zمزدوجالشطيبة

مجموعة مدارس احمد 

بلهاشمي المركزية

413/02/17إقليم: قلعة  السراغنةاشطيبة المركزيةعمالة: مراكش 30 06/09/17العاطفي وفاء 09039Zمزدوجالشطيبة

مجموعة مدارس اولد 

العياشي المركزية

113/02/17إقليم: قلعة  السراغنةسيدي موسى المركزيةعمالة: مراكش 29 09/07/18لكحل خديجة 08809Zمزدوجفرايطة

مجموعة مدارس اولد 

مزوك المركزية

223/01/17إقليم: الحوزمجموعة مدارس التوامةعمالة: مراكش 29 10/07/18سيموا لطيفة 03451Aمزدوجالتوامة

213/02/17عمالة: مراكشمدرسة اليرموكعمالة: مراكشمدرسة الطيب المريني 28 نعمبولجاوي سارة 09/07/18 02506Y)مزدوجالمنارة )المقاطعة

513/02/17عمالة: مراكشمدرسة المصلىعمالة: مراكشمدرسة علي بن ابي طالب 28 نعمنزهة حامدون 06/09/17 02717C سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة عبد الواحد 

المراكشي

305/09/11عمالة: مراكشمدرسة رياض الزيتونعمالة: مراكش 26 نعمإلتحاق بالزوجسناء الكرني 26/09/18 24537Vمزدوجسعادة

104/09/12عمالة: مراكشمدرسة المحاميد  9عمالة: مراكشمدرسة الدارسة 26 نعموكدال اسماء 06/09/17 24547F)مزدوجالمنارة )المقاطعة

302/09/15عمالة: مراكشمدرسة علي بن ابي طالبعمالة: مراكشمدرسة الترميدي 26 نعمباحسو مريم 06/09/17 02733V سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس اولد جلل 

المركزية

اولد حسون حمري عمالة: مراكش

المركزية

105/09/11إقليم: الرحامنة 23 04/09/18إلتحاق بالزوجأمال هللي 09269Zمزدوجأولد حسون حمري

مجموعة مدارس السويكية 

المركزية

105/10/17إقليم: قلعة  السراغنةمايات المركزيةعمالة: مراكش 23 09/07/18نوال غالب 08974Dمزدوجميات

مجموعة مدارس النور 

المركزية

313/02/17إقليم: الحوزمدرسة السلمعمالة: مراكش 22 نعمإلتحاق بالزوجبوستة ايمان 13/02/17 25761A)مزدوجأيت أورير )البلدية

مجموعة مدارس اولد 

علوش المركزية

713/02/17إقليم: الحوزتافزاعمالة: مراكش 21 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة شريف 03708Eمزدوجأوريكة
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213/02/17إقليم: قلعة  السراغنةالشليحات المركزيةعمالة: مراكشمدرسة احمد النور 19 09/07/18إلتحاق بالزوجبوزرور لطييفة 08937Nمزدوجاجبيل

مجموعة مدارس 44 

المركزية

مجموعة مدارس واد الحجر عمالة: مراكش

المركزية

723/01/17عمالة: مراكش 19 09/07/18إلتحاق بالزوجنورة الشلكوم 02819Nمزدوجأولد حسون

مجموعة مدارس حفصة 

بنت عمر المركزية

مجموعة مدارس الزاوية عمالة: مراكش

المركزية

313/02/17عمالة: مراكش 19 نعمنادية كبران 09/07/18 02587Lمزدوجسيدي الزوين

مجموعة مدارس دوار 

الجامع المركزية

مجموعة مدارس حفصة بنت عمالة: مراكش

عمر المركزية

513/02/17عمالة: مراكش 19 09/07/18إلتحاق بالزوجهند وعزان 02612Nمزدوجأيت ايمور

مدرسة عبد الواحد 

المراكشي

102/09/14عمالة: مراكشمدرسة المام مسلمعمالة: مراكش 18 نعم بشرى   تسعد 23/09/17 02504

W

مزدوجالمنارة )المقاطعة(

913/02/17عمالة: مراكشمدرسة النبعاثعمالة: مراكشمدرسة علي بن ابي طالب 18 نعمخديجة الشاطبي 09/07/18 02730S سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

813/02/17عمالة: مراكشمدرسة أبواب مراكشعمالة: مراكشمدرسة الكوثر 18 نعمحياة خالد 25/09/17 25670B)مزدوجالمنارة )المقاطعة

113/02/17إقليم: شيشاوةتكديرت المركزيةعمالة: مراكش مدرسة المام السهيلي 18 نعمشيماء مغفوري 24/09/18 02960S)مزدوجامنتانوت )البلدية

102/09/15عمالة: مراكشمدرسة خديجة بنت خويلدعمالة: مراكشمدرسة الشفشاوني عبد ا 16 نعمالمروبل مريم 06/09/17 02719E سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس 44 

المركزية

106/09/17إقليم: آسفيم/م لوكاكدةعمالة: مراكش 16 06/09/17إلتحاق بالزوجنوال العبدالي 13624Hمزدوجشهدة

116/09/97إقليم: أزيللمدرسة حي الصناععمالة: مراكشمدرسة أم أيمن 15 نعمإلتحاق بالزوجنادية وردني 06/09/17 06855A)مزدوجدمنات )البلدية

مجموعة مدارس الزاوية 

المركزية

مجموعة مدارس حفصة بنت عمالة: مراكش

عمر المركزية

502/09/14عمالة: مراكش 15 نعمالصاحبي حليمة 04/09/18 02612Nمزدوجأيت ايمور

502/09/14عمالة: مراكشمدرسة العباسيةعمالة: مراكشمدرسة اولد مسعود 14 نعممينة  الغويلي 04/09/18 24232Nمزدوجحربيل

116/09/93إقليم: الحوزمدرسة القيروانعمالة: مراكشمدرسة رياض أوريكا 12 نعمالمصطفى اورك 06/09/17 25429P)مزدوجتحناوت )البلدية

مجموعة مدارس أكفاي 

المركزية

702/09/16إقليم: الحوزدار الجامععمالة: مراكش 11 04/09/18لحسن أحليف 03634Zمزدوجدار جمعة

مجموعة مدارس 44 عمالة: مراكشمدرسة العباسية

المركزية

116/09/97عمالة: مراكش 6 04/09/18إلتحاق بالزوجليلى       حميميدي 02784Aمزدوجأولد دليم

703/09/13عمالة: مراكشمدرسة الفداءعمالة: مراكشمدرسة الشفشاوني عبد ا 36 03/09/13الدركوني فاطمة 02728P سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

المازيغية

503/09/13عمالة: مراكشمدرسة المنظر الجميلعمالة: مراكشمدرسة المشور 36 03/09/13إلتحاق بالزوجسلم قوت القلوب 25671C)المازيغيةالمنارة )المقاطعة
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مجموعة مدارس تامسنة إقليم: الرحامنةالزاوية المحمودية المركزية

المركزية

116/09/85عمالة: مراكش 213 16/09/90أقدمية 16 سنةم أبوالفتح 02741D)مزدوجالنخيل )المقاطعة

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الرحامنةلغشاوات المركزية

احريز 1

116/09/94إقليم: برشيد 177 16/09/96أقدمية 16 سنةم عللي 14363L)مزدوجحد السوالم )البلدية

مدرسة الحسن بن عمر 

الزهراوي

121/09/83عمالة: مراكشمدرسة م البقالإقليم: الرحامنة 174 06/09/17إلتحاق بالزوجنجية بوغابة 02491G)مزدوجالمنارة )المقاطعة

216/09/94عمالة: مراكشمدرسة الصنوبرإقليم: الرحامنةالزاوية المحمودية المركزية 165 16/09/98أقدمية 16 سنةعبد الحفيظ بلخالي 25424J)مزدوجالمنارة )المقاطعة

117/09/90عمالة: مراكشمدرسة رحال بن احمدإقليم: الرحامنةلحليوات المركزية 161 16/09/98أقدمية 16 سنةفؤاد خوزيمة 02676H مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

216/09/94عمالة: مراكشمدرسة الزهرإقليم: الرحامنةاولد شريف المركزية 159 16/09/99أقدمية 16 سنةخريص السعيد 02502U)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس المرابطين إقليم: الرحامنةالزاوية المحمودية المركزية

المركزية

116/09/95عمالة: مراكش 159 16/09/00أقدمية 16 سنةيوسف زايد 02569Sمزدوجسعادة

116/09/93عمالة: مراكشمدرسة الطبريإقليم: الرحامنةاولد شريف المركزية 159 16/09/99أقدمية 16 سنةلحسن كريفز 02473M)مزدوججليز )المقاطعة

مجموعة مدارس المرابطين إقليم: الرحامنةالزاوية المحمودية المركزية

المركزية

816/09/96عمالة: مراكش 159 16/09/99أقدمية 16 سنةالمصطفى مشتاج 02569Sمزدوجسعادة

مجموعة مدارس الجامع إقليم: الرحامنةاولد بوزيد المركزية

المركزية

716/09/97عمالة: مراكش 159 16/09/99أقدمية 16 سنةفريد سواس 02566Nمزدوجسعادة

116/09/97إقليم: الرحامنةالنواجي المركزيةإقليم: الرحامنةاولد محمود المركزية 159 16/09/99أقدمية 16 سنةسعاد رشداوي 09101Sمزدوجالجبيلت

مدرسة السلطان مولي إقليم: الرحامنةلحنيشات المركزية

اسماعيل

116/09/95عمالة: مراكش 157 09/11/99أقدمية 16 سنةرحمة شعيبي 26067Hمزدوجحربيل

616/09/87عمالة: مراكشمدرسة الترميديإقليم: الرحامنةراس العين المركزية 157 16/09/02أقدمية 16 سنةم جواد اعنيبو 20642L)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس تسلطانت إقليم: الرحامنةالزيود المركزية

المركزية

516/09/95عمالة: مراكش 155 06/09/01أقدمية 16 سنةيونس كبصي 02562Jمزدوجتسلطانت

216/09/94عمالة: مراكشمدرسة سكينةإقليم: الرحامنةالزاوية المحمودية المركزية 153 16/09/00أقدمية 16 سنةعبد ا زعكور 02722H سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

216/09/96عمالة: مراكشمدرسة الطلس الكبيرإقليم: الرحامنةاولد شريف المركزية 153 06/09/00أقدمية 16 سنةرشيد أيزل 02727N سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

716/09/97إقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن داودإقليم: الرحامنةبوشان المركزية 153 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد الجليل قشاني 08243Jمزدوجسيدي عابد

مدرسة السلطان مولي إقليم: الرحامنةاولد الزعرية المركزية

اسماعيل

216/09/96عمالة: مراكش 151 25/09/02أقدمية 16 سنةحسن الكرعي 26067Hمزدوجحربيل
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416/09/94عمالة: مراكشمدرسة الواحةإقليم: الرحامنةراس العين المركزية 149 16/09/02أقدمية 16 سنةعبد الغفورالعائشي 23061Rمزدوجواحة سيدي ابراهيم

مجموعة مدارس مسعود إقليم: الرحامنةالطلوح المركزية

المركزية

616/09/96عمالة: مراكش 147 04/09/02أقدمية 16 سنةعادل غنضور 22135Jمزدوجحربيل

116/09/96عمالة: مراكشمدرسة رياض المنزهإقليم: الرحامنةلحليوات المركزية 147 16/09/01أقدمية 16 سنةجمال أيت ولحيان 26726Zمزدوجحربيل

616/09/97عمالة: مراكشمدرسة الكوثرإقليم: الرحامنةاولد محمود المركزية 147 06/09/01أقدمية 16 سنةجمال الغيور 25266Mمزدوجسعادة

416/09/97عمالة: مراكشمدرسة الخنساءإقليم: الرحامنةالطلوح المركزية 143 16/09/00أقدمية 16 سنةعبد العزيز العيادي 02731T سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس أبي السباع إقليم: الرحامنةالطلوح المركزية

المركزية

916/09/96عمالة: مراكش 141 04/09/02أقدمية 16 سنةعمر الغازي 02532Bمزدوجالوداية

216/09/99عمالة: مراكشفرعية بن عللإقليم: الرحامنةالدريوكات المركزية 141 04/09/02أقدمية 16 سنةصالح جكر 02574Xمزدوجسعادة

116/09/99عمالة: مراكشفرعية بن عللإقليم: الرحامنةالدريوكات المركزية 141 04/09/02أقدمية 16 سنةمريم الزنفاري 02574Xمزدوجسعادة

مدرسة عبد الكبير الخطيبي إقليم: الرحامنةدار الواسطي المركزية

الجماعاتية

704/09/02إقليم: الجديدة 141 04/09/02أقدمية 16 سنةم عريس 24968Nمزدوجأولد حمدان

416/09/96عمالة: مراكشمدرسة 20 غشتإقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية 139 07/10/02أقدمية 16 سنةسمير بلكاس 25426Lمزدوجتسلطانت

306/09/00عمالة: مراكشمدرسة أمينة بنت وهبإقليم: الرحامنةاولد غنام المركزية 139 04/09/02أقدمية 16 سنةبوسشعيب أيت فلح 02734

W

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس مسعود إقليم: الرحامنةالحاج الراحل المركزية

المركزية

706/09/00عمالة: مراكش 137 03/09/03أقدمية 16 سنةالعرباض خالد 22135Jمزدوجحربيل

مجموعة مدارس تشرافت إقليم: الرحامنةاولد محمود المركزية

المركزية

716/09/96عمالة: مراكش 136 06/09/03إلتحاق بالزوجةخالد ايت توفاقي 02599Zمزدوجاكفاي

316/09/99عمالة: مراكشمدرسة رياض المنزهإقليم: الرحامنةالدريوكات المركزية 134 04/09/02إلتحاق بالزوجنورة أسويري 26726Zمزدوجحربيل

مجموعة مدارس أبي السباع إقليم: الرحامنةاولد عامر لمحرة المركزية

المركزية

906/09/00عمالة: مراكش 133 11/02/04أقدمية 16 سنةكلثوم قيس 02532Bمزدوجالوداية

204/09/02عمالة: مراكشمدرسة رياض المنزهإقليم: الرحامنةاولد بوزيد المركزية 131 04/09/02أقدمية 16 سنةم لديب 26726Zمزدوجحربيل

116/09/96إقليم: الرحامنةالنواجي المركزيةإقليم: الرحامنةاولد محمود المركزية 123 18/10/06أقدمية 12 سنةعبد ا بوسلمة 09101Sمزدوجالجبيلت

106/09/01إقليم: الرحامنةالنواجي المركزيةإقليم: الرحامنةاولد غنام المركزية 109 06/09/06إلتحاق بالزوجنورة ايت الهداجي 09101Sمزدوجالجبيلت
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م.م الحسين بن بيروك بن إقليم: الرحامنةالزاوية الموجيبية المركزية

عبل مركزية دار الربعاء

205/09/07إقليم: تيزنيت 101 27/02/08أقدمية 12 سنةعبد الخالق هموا 16913Hمزدوجانزي

مجموعة مدارس الطويحينة إقليم: الرحامنةالبطمة المركزية

المركزية

906/09/00عمالة: مراكش 90 06/03/13إلتحاق بالزوجةيحي بولعوان 02807Aمزدوجالويدان

مجموعة مدارس ابن بطوطة إقليم: الرحامنةاولد عامر لمحرة المركزية

المركزية

1007/09/04عمالة: مراكش 86 03/09/08إلتحاق بالزوجترزيت نجاة 02548Uمزدوجالوداية

عمالة: الصخيرات  - الرويضاتإقليم: الرحامنةالمرابطين المركزية

تمارة
214/09/01 84 06/09/17عزيز بن دحان 01365Hمزدوجسيدي يحيى زعير

مجموعة مدارس أبي السباع إقليم: الرحامنةاولد شريف المركزية

المركزية

805/09/03عمالة: مراكش 84 05/09/10إلتحاق بالزوجهاجر علوي 02532Bمزدوجالوداية

مجموعة مدارس أكفاي إقليم: الرحامنةلحليوات المركزية

المركزية

516/09/92عمالة: مراكش 79 16/09/11إلتحاق بالزوجةالزين جليل 02603Dمزدوجاكفاي

207/09/04إقليم: الرحامنةلمهازيل المركزيةإقليم: الرحامنةاولد الزعرية المركزية 79 02/09/16م باعبو 09096Lمزدوجالجبيلت

مجموعة مدارس السويكية إقليم: الرحامنةاولد عامر لمحرة المركزية

المركزية

1107/09/04عمالة: مراكش 79 01/09/10أحمد البساني 02794Lمزدوجأولد دليم

806/09/00إقليم: الجديدةم/م أولد احسينإقليم: الرحامنةالمرابطين الحجاج المركزية 78 02/09/15إلتحاق بالزوجةاقسبي حميد 08225Pمزدوجأولد احسين

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الرحامنة مدرسة الصخور المختلطة

احريز 1

118/09/02إقليم: برشيد 78 06/09/17سعيدة غربوب 14363L)مزدوجحد السوالم )البلدية

104/09/02إقليم: الرحامنةالنواجي المركزيةإقليم: الرحامنةاولد غنام المركزية 75 23/09/11إلتحاق بالزوجةم المواق 09101Sمزدوجالجبيلت

الصوالح بن حمادي إقليم: الرحامنةالطرش المركزية

المركزية

606/09/06إقليم: الرحامنة 69 06/09/11المصطفى عقروش 09254Hمزدوجسيدي علي لبراحلة

الصوالح بن حمادي إقليم: الرحامنةالطرش المركزية

المركزية

606/09/06إقليم: الرحامنة 69 10/10/11حسناء ممدوح 09254Hمزدوجسيدي علي لبراحلة

101/01/10إقليم: سيدي بنورأولد ربيعةإقليم: الرحامنةالشليح المركزية 67 04/09/12رفيق بوشعيب 08473Jمزدوجبوحمام

106/09/01إقليم: الرحامنةلحليوات المركزيةإقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية 62 06/09/17خالد الصائبي 09061Yمزدوجبوروس

105/09/08إقليم: مديونةابن رشيقإقليم: الرحامنةسيدي عبد ا المركزية 61 04/09/12وردي   خديجة 01710H)مزدوجتيط مليل )البلدية

اولد عبد ا الحصارة 

المركزية

1101/01/12عمالة: مكناسعزيب الحمراءإقليم: الرحامنة 57 03/09/13خديجة باتي 03873Jمزدوجشرقاوة

مجموعة مدارس أيت الشيخ إقليم: الرحامنةالدريوكات المركزية

المركزية

801/01/10عمالة: مراكش 53 24/09/16إلتحاق بالزوجليلى خيي 02592Sمزدوجاكفاي
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404/09/12إقليم: الرحامنةلحليوات المركزيةإقليم: الرحامنةاولد عامر لمحرة المركزية 49 02/09/14امريميدة نزهة 09061Yمزدوجبوروس

801/01/10إقليم: الرحامنةالمرابطين الحجاج المركزيةإقليم: الرحامنةمدرسة الصخور 46 06/09/17أحمد البريرشي 09260Pمزدوجسيدي علي لبراحلة

المدرسة الجماعاتية طه عبد إقليم: الرحامنةسيدي غانم المركزية

الرحمان

104/09/12إقليم: سيدي بنور 44 02/09/15وهيبة ابن الحنين 26351Sمزدوجبني تسيريس

904/09/12عمالة: الميةالصفاإقليم: الرحامنةالجبابر ة المركزية 44 07/09/15سهام الكراب 26619Hمزدوجالشللت

704/09/12إقليم: سطاتمركزية دار القايد التونسيإقليم: الرحامنةالزاوية الموجيبية المركزية 44 02/09/14إلتحاق بالزوجاسماء فارسي 14541Eمزدوجاولد الصغير

1005/09/11إقليم: سطات مركزية مزورةإقليم: الرحامنةبوشان المركزية 42 02/09/14إلتحاق بالزوجصفاء بنزاير 14572Nمزدوجامزورة

1002/09/10إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة شوقيإقليم: الرحامنةانزالت العارية المركزية 41 02/09/16حداوي عبد الرزاق 08771H)مزدوجتمللت )البلدية

م/ م  القائد حمودة مركزية إقليم: الرحامنةالظهور المركزية

اولد بورويس

302/09/15إقليم: بنسليمان 38 22/09/15لحميم خديجة 07736Hمزدوجفضالت

406/09/00إقليم: الرحامنةالمرابطين الحجاج المركزيةإقليم: الرحامنةالخللطة المركزية 37 02/09/16هشام ركراك 09260Pمزدوجسيدي علي لبراحلة

المدرسة البتدائية م عابد إقليم: الرحامنةانزات لعظم المركزية

الجابري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
102/09/14 36 06/09/17بصراوي زينب 26798C)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

416/09/03إقليم: الحوزوادى الدهبإقليم: الرحامنةمدرسة القاعدة العسكرية 33 06/09/17إلتحاق بالزوجةسفيان أيت رحو 03738Mمزدوجاغواطيم

مجموعة مدارس رجال احمر إقليم: الرحامنةراس العين المركزية

المركزية

505/09/11عمالة: مراكش 33 06/09/17إلتحاق بالزوجةم اعابد 02602Cمزدوجاكفاي

مجموعة مدارس واد الحجر إقليم: الرحامنةالدريوكات المركزية

المركزية

902/09/14عمالة: مراكش 33 14/09/15إلتحاق بالزوجفاطمة عاريب 02819Nمزدوجأولد حسون

مجموعة مدارس رجال احمر إقليم: الرحامنةالفقراء المركزية

المركزية

501/01/10عمالة: مراكش 31 06/09/17إلتحاق بالزوجةم قدي 02602Cمزدوجاكفاي

عمالة: الصخيرات  - عين الروزإقليم: الرحامنةسيدي غانم المركزية

تمارة
103/09/13 31 02/09/16ابتسام عبد النور 01347Nمزدوجصباح

عمالة: الصخيرات  - عين الروزإقليم: الرحامنةاولد داوود المركزية

تمارة
103/09/13 31 02/09/16هشام بطل 01347Nمزدوجصباح

عمالة: الصخيرات  - النصرإقليم: الرحامنةسيدي غانم المركزية

تمارة
1008/09/16 31 08/09/16خديجة الديب 23798S)مزدوجعين العودة )البلدية

1108/09/16إقليم: الحاجبموليليإقليم: الرحامنةسيدي غانم المركزية 31 08/09/16عبد الكريم ناصيري 04217Hمزدوجأيت ويخلفن
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123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد الشرقي المركزيةإقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية 31 23/01/17فاطمة الزهراء بلكيحل 08968Xمزدوجأولد الشرقي

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةبوحماد المركزيةإقليم: الرحامنةلمحرة المركزية 31 23/01/17سميرة كمال 08962Rمزدوجأولد زراد

723/01/17إقليم: الرحامنة اولد ناصر المركزيةإقليم: الرحامنةلمحرة المركزية 31 23/01/17الجعيدي نادية 09121Nمزدوجلمحرة

523/01/17إقليم: قلعة  السراغنةتاوزينت المركزيةإقليم: الرحامنةلمحرة المركزية 31 23/01/17رجاء دعنوني 08997Dمزدوجتوزينت

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةالحمادنة الحويطة المركزيةإقليم: الرحامنةالطلوح المركزية 31 06/09/17مليكة ستاوي 08839Gمزدوجالصهريج

1023/01/17إقليم: الرحامنةالمرابطين الحجاج المركزيةإقليم: الرحامنةالخللطة المركزية 30 07/09/17غزلن الصاكر 09260Pمزدوجسيدي علي لبراحلة

مجموعة مدارس لهبيشات إقليم: الرحامنةبلكرن المركزية

المركزية

823/01/17عمالة: مراكش 30 06/09/17اسماء اكرام 02760Zمزدوجالمنابهة

323/01/17إقليم: الرحامنةالزيود المركزيةإقليم: الرحامنةالزاوية المحمودية المركزية 30 23/01/17يوسف الموساوي 09088Cمزدوجالجبيلت

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةلحمادنة السفلى المركزيةإقليم: الرحامنة اولد ناصر المركزية 30 06/09/17حيدة  ايمان 08837Eمزدوجالصهريج

اولد عامر تيزمارين 

المركزية

202/09/10إقليم: سيدي بنورالمشركإقليم: الرحامنة 28 06/09/17مراد الدريسى 08313Kمزدوجأولد سي بوحيى

204/09/12إقليم: الرحامنةاولد غنام المركزيةإقليم: الرحامنةلعريصة المركزية 28 02/09/15عبد اللطيف خياطي 09155Aمزدوجالطلوح

الصوالح بن حمادي إقليم: الرحامنةالجعافرة المركزية

المركزية

206/09/17إقليم: الرحامنة 28 06/09/17يوسف متصدق 09254Hمزدوجسيدي علي لبراحلة

عمالة مقاطعة عين النهضةإقليم: الرحامنةلحليوات المركزية

الشق
304/09/12 24 06/09/17إلتحاق بالزوجإيمان لعزيز 18163S)مزدوجعين الشق )المقاطعة

606/09/17إقليم: قلعة  السراغنةلعرارمة المركزيةإقليم: الرحامنةاولد غنام المركزية 24 06/09/17كوثر أونيدة 08820Lمزدوجالعثامنة

106/09/17إقليم: الرحامنةلمهازيل المركزيةإقليم: الرحامنةاولد غنام المركزية 24 06/09/17حميد قلداوي 09096Lمزدوجالجبيلت

406/09/17إقليم: الرحامنةاولد غنام المركزيةإقليم: الرحامنةالجبابر ة المركزية 24 06/09/17عبد الهادي ناهض 09155Aمزدوجالطلوح

306/09/17إقليم: الرحامنةاولد با المركزيةإقليم: الرحامنةاولد داوود المركزية 24 06/09/17عز الدين الربيعي 09274Eمزدوجأولد حسون حمري

706/09/17إقليم: الحوزالخروعإقليم: الرحامنةاولد بوزيد المركزية 24 06/09/17حمداد المصطفى 03744Uمزدوجاغواطيم
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306/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالجوالة المركزيةإقليم: الرحامنةعكرمة المركزية 24 06/09/17جهان اعبادة 08926Bمزدوجالجوالة

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةعقبة بن نافع المركزيةإقليم: الرحامنةعكرمة المركزية 24 06/09/17فاتحة الناصري 09006Nمزدوجالعامرية

906/09/17إقليم: الرحامنةبوعشرين المركزيةإقليم: الرحامنةاكمارات المركزية 24 06/09/17حسناء عينون 09280Lمزدوجلبريكيين

106/09/17إقليم: الرحامنةالشليح المركزيةإقليم: الرحامنةالغابة المركزية 24 06/09/17رشيد ضريف 09323Hمزدوجبوشان

ايت مو سى واحماد 

المركزية

الصوالح بن حمادي إقليم: الرحامنة

المركزية

506/09/17إقليم: الرحامنة 24 06/09/17أحمد مغيزلت الدريسي 09254Hمزدوجسيدي علي لبراحلة

1006/09/17إقليم: الرحامنةسيدي كروم المركزيةإقليم: الرحامنةمولي سليمان المركزية 24 06/09/17السغاني شيماء 09271Bمزدوجأولد حسون حمري

806/09/17إقليم: الرحامنةالفقراء المركزيةإقليم: الرحامنةعكرمة المركزية 24 06/09/17مريم خلدون 09163Jمزدوجالجعيدات

206/09/17إقليم: الرحامنةبوعشرين المركزيةإقليم: الرحامنةالجعافرة المركزية 24 06/09/17حسناء الحنفي 09280Lمزدوجلبريكيين

مجموعة مدارس دوار إقليم: الرحامنةاولد بوزيد المركزية

الجامع المركزية

406/09/17عمالة: مراكش 24 06/09/17بنزاير نبيلة 02795Mمزدوجأولد دليم

306/09/17إقليم: الرحامنةاولد الزعرية المركزيةإقليم: الرحامنةاولد غنام المركزية 24 06/09/17محمود بنجوي 09172Uمزدوجرأس عين الرحامنة

206/09/17إقليم: الرحامنةلمهازيل المركزيةإقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية 24 06/09/17عبد الرحمان المحتفظ 09096Lمزدوجالجبيلت

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةلحمادنة السفلى المركزيةإقليم: الرحامنةعكرمة المركزية 24 06/09/17فدوى حدادي 08837Eمزدوجالصهريج

الصوالح بن حمادي إقليم: الرحامنةالماء البارد المركزية

المركزية

906/09/17إقليم: الرحامنة 24 06/09/17مينة ليا 09254Hمزدوجسيدي علي لبراحلة

اولد عبد ا الحصارة 

المركزية

306/09/17إقليم: الرحامنةالمرابطين الحجاج المركزيةإقليم: الرحامنة 24 06/09/17جعدي مصطفى 09260Pمزدوجسيدي علي لبراحلة

206/09/17إقليم: الرحامنةاولد صالح  المركزيةإقليم: الرحامنةالدريوكات المركزية 24 06/09/17عبد الواحد تايب 09089Dمزدوجالجبيلت

606/09/17إقليم: الرحامنةالمرابطين الحجاج المركزيةإقليم: الرحامنةاحمدناه المركزية 24 06/09/17ولد الزعرية م 09260Pمزدوجسيدي علي لبراحلة

306/09/17إقليم: الرحامنةاولد صالح  المركزيةإقليم: الرحامنةاولد حموش المركزية 24 06/09/17م قرشي 09089Dمزدوجالجبيلت

128/09/17إقليم: الرحامنةلهللت المركزيةإقليم: الرحامنةاولد السالمي المركزية 24 28/09/17بنكيران رشيد 09247Aمزدوجصخور الرحامنة
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مجموعة مدارس لخوادرة إقليم: الرحامنةاولد عامر لمحرة المركزية

المركزية

402/09/16عمالة: مراكش 23 02/09/16إلتحاق بالزوجسليمة حطاب 02540Kمزدوجالوداية

406/09/16إقليم: آسفيم/م بني دغوغإقليم: الرحامنةلغشاوات المركزية 22 06/09/16إلتحاق بالزوجمريم فراج 13634Uمزدوجشهدة

105/09/08إقليم: الرحامنةلحنيشات المركزيةإقليم: الرحامنةالرحامنة المركزية 21 02/09/16إلتحاق بالزوجابن الرايس نزهة 09281Mمزدوجلبريكيين

901/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراحإقليم: الرحامنةاولد السالمي المركزية 21 01/01/17إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء أكورار 07463Lمزدوجسيدي عيسى بن علي

323/01/17إقليم: قلعة  السراغنةالسنوسيين المركزيةإقليم: الرحامنةاولد غنام المركزية 21 06/09/17زينب لشقر 08944

W

مزدوجاجبيل

423/01/17إقليم: قلعة  السراغنةمركزية واركيإقليم: الرحامنةاولد امطاعية المركزية 21 06/09/17مرية الدعدي 08825Sمزدوجواركي

223/01/17إقليم: آسفيم/م بني دغوغإقليم: الرحامنةلمحرة المركزية 21 23/01/17إلتحاق بالزوجالسمللي فاطمة 13634Uمزدوجشهدة

123/01/17إقليم: الرحامنةالزيود المركزيةإقليم: الرحامنةبلكرن المركزية 20 06/09/17فاطمة بلغنضور 09088Cمزدوجالجبيلت

923/01/17إقليم: آسفيم/م الغياتإقليم: الرحامنةاكمارات المركزية 20 06/09/17إلتحاق بالزوجسميرة تبوسي 13957Vمزدوجالغيات

502/09/15إقليم: برشيدمركزية الحساسنةإقليم: الرحامنةالزاوية الموجيبية المركزية 19 06/09/17إلتحاق بالزوجةرشيد الشكدالي 14239Bمزدوجلحساسنة

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية ابن طفيلإقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراء

مولي رشيد
516/09/98 18 02/09/16زكية اسامة 18579U سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

902/09/15إقليم: الرحامنةلحليوات المركزيةإقليم: الرحامنةاولد صالح  المركزية 18 06/09/17عبدالعالي متوسط 09061Yمزدوجبوروس

406/09/00إقليم: اليوسفيةمركزية البلتإقليم: الرحامنةلحنيشات المركزية 17 04/09/18ا لمصطفى ابنعدى 13799Yمزدوجالكنتور

اولد حسون حمري 

المركزية

المدرسة البتدائية مصعب  إقليم: الرحامنة

بن عمير

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
105/09/03 17 06/09/18حسن سوكان 23741E)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

319/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة الصخورإقليم: الرحامنةلغشاوات المركزية 17 19/09/17إلتحاق بالزوجحنين الدار نزهة 08775Mمزدوجصخور الرحامنة

404/09/18إقليم: الرحامنةالزاوية المحمودية المركزيةإقليم: الرحامنةاكمارات المركزية 17 04/09/18فاطمة الزهراء خيرات 09117Jمزدوجانزالت لعظم

204/09/18إقليم: الحوزتالبنينإقليم: الرحامنة اولد ناصر المركزية 17 13/09/18نورالدين بوالعجاج 03311Yمزدوجتيدلي مسفيوة

1104/09/18إقليم: آسفيم/م ابن النفيسإقليم: الرحامنةلبلعيد المركزية 17 04/09/18رفا حورية 13913Xمزدوجلعمامرة
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304/09/18إقليم: الرحامنةاولد شريف المركزيةإقليم: الرحامنةاولد محمود المركزية 17 22/09/18رشيد معدني 09066Dمزدوجبوروس

604/09/18إقليم: قلعة  السراغنةلبرارجة المركزيةإقليم: الرحامنةاولد الزعرية المركزية 17 04/09/18حنين سناء 09048Jمزدوجأولد يعقوب

104/09/18إقليم: الرحامنةلمهازيل المركزيةإقليم: الرحامنةالزاوية الموجيبية المركزية 17 04/09/18المساوي خالد 09096Lمزدوجالجبيلت

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد الشرقي المركزيةإقليم: الرحامنةاولد غنام المركزية 17 04/09/18الهام العلوي 08968Xمزدوجأولد الشرقي

106/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة القاعدة العسكريةإقليم: الرحامنةالحوزية المركزية 16 06/09/17إلتحاق بالزوجلبنى زين العابدين 08774Lمزدوجانزالت لعظم

706/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة القاعدة العسكريةإقليم: الرحامنةالحوزية المركزية 16 06/09/17إلتحاق بالزوجحنان البنوني 08774Lمزدوجانزالت لعظم

606/09/17إقليم: الرحامنةالبراحلة المركزيةإقليم: الرحامنةاحمدناه المركزية 16 06/09/17إلتحاق بالزوجسوماني فاطمة الزهراء 09261Rمزدوجسيدي علي لبراحلة

مجموعة مدارس الزاوية إقليم: الرحامنةاكمارات المركزية

المركزية

1106/09/17عمالة: مراكش 16 06/09/17إلتحاق بالزوجحجيبة عملي 02587Lمزدوجسيدي الزوين

106/09/17إقليم: الرحامنة مدرسة الصخور المختلطةإقليم: الرحامنةاولد  لحسن المركزية 16 06/09/17إلتحاق بالزوجحكيمة سرستو 08776Nمزدوجصخور الرحامنة

106/09/17إقليم: الرحامنةالنواجي المركزيةإقليم: الرحامنةاولد الزعرية المركزية 16 06/09/17إلتحاق بالزوجخليفة المداح الدريسي 09101Sمزدوجالجبيلت

الصوالح بن حمادي إقليم: الرحامنةاحمدناه المركزية

المركزية

806/09/17إقليم: الرحامنة 15 06/09/17إلتحاق بالزوجالحسناوي غزلن 09254Hمزدوجسيدي علي لبراحلة

906/09/17إقليم: الرحامنةلحنيشات المركزيةإقليم: الرحامنةالطرش المركزية 15 06/09/17إلتحاق بالزوجةيوسف نور اليقين 09281Mمزدوجلبريكيين

306/09/17إقليم: الرحامنةلحنيشات المركزيةإقليم: الرحامنةالحوزية المركزية 15 06/09/17إلتحاق بالزوجوفاء الجرائشي 09281Mمزدوجلبريكيين

306/09/17إقليم: الرحامنةلمهازيل المركزيةإقليم: الرحامنةمولي سليمان المركزية 15 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة تفوتبنى 09096Lمزدوجالجبيلت

906/09/17إقليم: الرحامنةلحنيشات المركزيةإقليم: الرحامنةاولد بنعنو المركزية 15 04/09/18إلتحاق بالزوجزينب البركة 09281Mمزدوجلبريكيين

212/12/17إقليم: قلعة  السراغنةلقدادرة المركزيةإقليم: الرحامنةاكمارات المركزية 14 12/12/17إلتحاق بالزوجعفاف وافي 08955Hمزدوجالهيادنة

306/09/17إقليم: الرحامنةالرحامنة المركزيةإقليم: الرحامنةاولد منصور المركزية 14 06/09/17سعيدة بن الحامدي 09241Uمزدوجصخور الرحامنة

606/09/17إقليم: الرحامنةالخللطة المركزيةإقليم: الرحامنةلمحرة المركزية 14 06/09/17كوثر لكريني 09253Gمزدوجصخور الرحامنة

684



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

606/09/17إقليم: الرحامنةالزاوية المحمودية المركزيةإقليم: الرحامنةسكورة المركزية 14 06/09/17أمين أبادة 09117Jمزدوجانزالت لعظم

206/09/17إقليم: الرحامنةدار الواسطي المركزيةإقليم: الرحامنةسكورة المركزية 14 20/09/17نعيمة عليل 09191Pمزدوجسيدي عبد  ا

206/09/17إقليم: الرحامنةالزرقطوني المركزيةإقليم: الرحامنةالزاوية الموجيبية المركزية 14 06/09/17حفيظ المرجاني 09297Eمزدوجأولد عامر تزمرين

106/09/17إقليم: الرحامنةبوشان المركزيةإقليم: الرحامنةسيدي غانم المركزية 14 06/09/17عبد السلم أبو زين 09315Zمزدوجبوشان

106/09/17إقليم: الرحامنةلبلعيد المركزيةإقليم: الرحامنةالطرش المركزية 14 06/09/17رشيدة ولد خالتي 09305Nمزدوجأيت حمو

606/09/17إقليم: الرحامنةمولي سليمان المركزيةإقليم: الرحامنةسكورة المركزية 14 06/09/17أيوب قادري 09137Fمزدوجأولد املول

1006/09/17إقليم: الرحامنةلغشاوات المركزيةإقليم: الرحامنةاولد داوود المركزية 14 06/09/17خالد فارح 09218Uمزدوجسيدي غانم

106/09/17إقليم: الرحامنةلمهازيل المركزيةإقليم: الرحامنةالزاوية الموجيبية المركزية 14 06/09/17 عبد الغفور رشداوي 09096Lمزدوجالجبيلت

1006/09/17إقليم: الرحامنةالخللطة المركزيةإقليم: الرحامنةاكمارات المركزية 14 06/09/17حياة البروضي 09253Gمزدوجصخور الرحامنة

306/09/17إقليم: الرحامنةالزاوية المحمودية المركزيةإقليم: الرحامنةالشليح المركزية 14 06/09/17الوعودي نعيمة 09117Jمزدوجانزالت لعظم

306/09/17إقليم: الرحامنةالزاوية المحمودية المركزيةإقليم: الرحامنةدار الواسطي المركزية 14 06/09/17نادية الوعودي 09117Jمزدوجانزالت لعظم

406/09/17إقليم: الرحامنةاولد محمود المركزيةإقليم: الرحامنةلعريصة المركزية 14 06/09/17نورى بنوش 09083Xمزدوجالجبيلت

106/09/17إقليم: الرحامنةاولد محمود المركزيةإقليم: الرحامنةاولد داوود المركزية 14 06/09/17سفيان بنرمضان 09083Xمزدوجالجبيلت

206/09/17إقليم: الرحامنةانزات لعظم المركزيةإقليم: الرحامنةالجعافرة المركزية 14 06/09/17إلتحاق بالزوجحنان الزركاني 09104Vمزدوجانزالت لعظم

706/09/17إقليم: الرحامنةاولد  لحسن المركزيةإقليم: الرحامنةالجبابر ة المركزية 14 06/09/17دينار الصغيري 09204Dمزدوجسكورة الحدرة

206/09/17إقليم: الرحامنةعكرمة المركزيةإقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية 14 06/09/17السالمي م 09141Kمزدوجعكرمة

106/09/17إقليم: الرحامنةعكرمة المركزيةإقليم: الرحامنةالظهور المركزية 14 06/09/17عبد السلم قسم 09141Kمزدوجعكرمة

1006/09/17إقليم: الرحامنةالخللطة المركزيةإقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية 14 06/09/17سعيد نقري 09253Gمزدوجصخور الرحامنة
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406/09/17إقليم: الرحامنةالرحامنة المركزيةإقليم: الرحامنةاولد منصور المركزية 14 06/09/17ضحى الزابدي 09241Uمزدوجصخور الرحامنة

206/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالقصور المركزيةإقليم: الرحامنةاولد خليفة المركزية 14 06/09/17ابراهيم لغليظ 08812Cمزدوجفرايطة

706/09/17إقليم: الرحامنةالزاوية المحمودية المركزيةإقليم: الرحامنةالطرش المركزية 14 06/09/17زهرة أبوطالب 09117Jمزدوجانزالت لعظم

106/09/17إقليم: الرحامنةلقليعة المركزيةإقليم: الرحامنةاولد السالمي المركزية 14 06/09/17رضوان عليل 09240Tمزدوجصخور الرحامنة

606/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد ابارحال المركزيةإقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية 14 06/09/17أيوب شرباوي 08929Eمزدوجالجوالة

1006/09/17إقليم: الرحامنةالخللطة المركزيةإقليم: الرحامنةاولد السالمي المركزية 14 06/09/17مراد الجنان 09253Gمزدوجصخور الرحامنة

206/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالمالح المركزيةإقليم: الرحامنةعكرمة المركزية 14 06/09/17الرحيمني سفيان 09040Aمزدوجالشطيبة

706/09/17إقليم: الرحامنةالزاوية المحمودية المركزيةإقليم: الرحامنةالطرش المركزية 14 06/09/17نجاة زحاف 09117Jمزدوجانزالت لعظم

806/09/17إقليم: الرحامنةلغشاوات المركزيةإقليم: الرحامنةاولد داوود المركزية 14 06/09/17عمر ايت يونس 09218Uمزدوجسيدي غانم

506/09/17إقليم: الرحامنةالخللطة المركزيةإقليم: الرحامنةدار الواسطي المركزية 14 06/09/17نورة بن سمان 09253Gمزدوجصخور الرحامنة

406/09/17إقليم: الرحامنةاولد محمود المركزيةإقليم: الرحامنةاولد عبو بن جرير المركزية 14 06/09/17رحمات سلمة 09083Xمزدوجالجبيلت

106/09/17إقليم: الرحامنةعكرمة المركزيةإقليم: الرحامنةالجبابر ة المركزية 14 06/09/17المصطفى فيضة 09141Kمزدوجعكرمة

606/09/17إقليم: الرحامنةاولد السالمي المركزيةإقليم: الرحامنةاولد عبو بن جرير المركزية 14 06/09/17كومير رشيد 09235Mمزدوجسيدي منصور

706/09/17إقليم: الرحامنة اولد ناصر المركزيةإقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية 14 06/09/17م الشيكي 09121Nمزدوجلمحرة

206/09/17إقليم: الرحامنةالحاج الراحل المركزيةإقليم: الرحامنةعكرمة المركزية 14 06/09/17لطيفة بوالحجار 09110Bمزدوجانزالت لعظم

406/09/17إقليم: الرحامنةالماء البارد المركزيةإقليم: الرحامنةالجبابر ة المركزية 14 06/09/17م البحري 09332Tمزدوجأيت الطالب

506/09/17إقليم: الرحامنةالزاوية المحمودية المركزيةإقليم: الرحامنةاولد داوود المركزية 14 06/09/17سفيان زاكي 09117Jمزدوجانزالت لعظم

206/09/17إقليم: الرحامنةمولي سليمان المركزيةإقليم: الرحامنةالشليح المركزية 14 06/09/17بوشرى بوعودة 09137Fمزدوجأولد املول
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706/09/17إقليم: الرحامنةسيدي بوبكر المركزيةإقليم: الرحامنةعكرمة المركزية 14 06/09/17بورا سناء 09069Gمزدوجسيدي بوبكر

406/09/17إقليم: الرحامنةاولد محمود المركزيةإقليم: الرحامنةالزاوية الموجيبية المركزية 14 06/09/17نبوعي المحجوب 09083Xمزدوجالجبيلت

806/09/17إقليم: الرحامنةاكمارات المركزيةإقليم: الرحامنةسكورة المركزية 14 06/09/17جواد العطري 09116Hمزدوجانزالت لعظم

406/09/17إقليم: الرحامنةالزاوية المحمودية المركزيةإقليم: الرحامنةاولد عبو بن جرير المركزية 14 06/09/17عبد الرحيم الغازي 09117Jمزدوجانزالت لعظم

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةعقبة بن نافع المركزيةإقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية 14 06/09/17م كريم 09006Nمزدوجالعامرية

106/09/17إقليم: الرحامنةاولد السالمي المركزيةإقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية 14 06/09/17أيوب الشعراوي 09235Mمزدوجسيدي منصور

206/09/17إقليم: الرحامنةالمرابطين الحجاج المركزيةإقليم: الرحامنةاولد غنام المركزية 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةجمال حدان 09260Pمزدوجسيدي علي لبراحلة

106/09/17إقليم: الرحامنةاولد غنام المركزيةإقليم: الرحامنةاولد داوود المركزية 14 06/09/17حسن الصفياوي 09122Pمزدوجلمحرة

906/09/17إقليم: الرحامنةالخللطة المركزيةإقليم: الرحامنةالجبابر ة المركزية 14 06/09/17المعطاوي اسماعيل 09253Gمزدوجصخور الرحامنة

1006/09/17إقليم: الرحامنةاولد بوزيد المركزيةإقليم: الرحامنةالظهور المركزية 14 06/09/17بورزيق اسماعيل 09076Pمزدوجسيدي بوبكر

919/09/17إقليم: الرحامنةعكرمة المركزيةإقليم: الرحامنةسكورة المركزية 14 19/09/17عبد االرحيم بنحادة 09141Kمزدوجعكرمة

128/09/17إقليم: الرحامنةالماء البارد المركزيةإقليم: الرحامنةتادلة الشر قية المركزية 14 28/09/17يوسف الخيراني 09332Tمزدوجأيت الطالب

206/09/17إقليم: الرحامنةاولد غنام المركزيةإقليم: الرحامنةالزاوية المحمودية المركزية 13 04/09/18خديجة نهروني 09122Pمزدوجلمحرة

106/09/17إقليم: الرحامنةاولد صالح  المركزيةإقليم: الرحامنةمولي سليمان المركزية 13 04/06/18إلتحاق بالزوجمونة الصباحي 09089Dمزدوجالجبيلت

406/09/17إقليم: قلعة  السراغنة اولد معزوز المركزيةإقليم: الرحامنةعكرمة المركزية 13 04/09/18عادل المنافح 08911Kمزدوجزمران الشرقية

804/09/18إقليم: الحوزلعوينةإقليم: الرحامنةالزاوية المحمودية المركزية 10 04/09/18إلتحاق بالزوجالعلم خديجة 03349Pمزدوجتمزوزت

704/09/18إقليم: الرحامنةاولد با المركزيةإقليم: الرحامنةبوعشرين المركزية 9 04/09/18إلتحاق بالزوجالحسنية الصافي 09274Eمزدوجأولد حسون حمري

404/09/18إقليم: الرحامنةالمرابطين الحجاج المركزيةإقليم: الرحامنةبوعشرين المركزية 8 04/09/18إلتحاق بالزوجاخراز كوثر 09260Pمزدوجسيدي علي لبراحلة
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702/09/16إقليم: الرحامنةاولد شريف المركزيةإقليم: الرحامنةالجعافرة المركزية 7 04/09/18الشبلتي رشيد 09066Dمزدوجبوروس

304/09/18إقليم: الرحامنةلمهازيل المركزيةإقليم: الرحامنةاولد غنام المركزية 7 نعموفاء شتيح 04/09/18 09096Lمزدوجالجبيلت

904/09/18إقليم: الرحامنةاولد السالمي المركزيةإقليم: الرحامنةالزاوية الموجيبية المركزية 7 04/09/18منير اكديرة 09235Mمزدوجسيدي منصور

104/09/18إقليم: الرحامنةلمحرة المركزيةإقليم: الرحامنةاولد منصور المركزية 7 04/09/18هيدان رضا 09125Tمزدوجلمحرة

704/09/18إقليم: الرحامنةالجعافرة المركزيةإقليم: الرحامنةاولد خليفة جحيفة المركزية 7 04/09/18ياسين لمعاشي 09177Zمزدوجالجعافرة

604/09/18إقليم: الرحامنةالحوزية المركزيةإقليم: الرحامنةالجعافرة المركزية 7 04/09/18كريم ايوب 09333Uمزدوجأيت الطالب

604/09/18إقليم: الرحامنةالحوزية المركزيةإقليم: الرحامنةالشليح المركزية 7 04/09/18خولة أورير 09333Uمزدوجأيت الطالب

1004/09/18إقليم: الرحامنةالماء البارد المركزيةإقليم: الرحامنةاولد منصور المركزية 7 04/09/18الحبيب موريد 09332Tمزدوجأيت الطالب

104/09/18إقليم: الرحامنةعكرمة المركزيةإقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزية 7 04/09/18قندلت م 09141Kمزدوجعكرمة

104/09/18إقليم: الرحامنةاولد عامر لمحرة المركزيةإقليم: الرحامنةالجعافرة المركزية 7 04/09/18ابراهيم الصفريتي 09127Vمزدوجلمحرة

504/09/18إقليم: الرحامنةاولد  لحسن المركزيةإقليم: الرحامنةالجبابر ة المركزية 7 04/09/18اجليل م 09204Dمزدوجسكورة الحدرة

704/09/18إقليم: الرحامنةاولد شريف المركزيةإقليم: الرحامنةبلكرن المركزية 7 04/09/18حياة سلم 09066Dمزدوجبوروس

704/09/18إقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزيةإقليم: الرحامنةالبطمة المركزية 7 نعميحياوي مصطفى 04/09/18 09167Nمزدوجرأس عين الرحامنة

604/09/18إقليم: الرحامنةالحوزية المركزيةإقليم: الرحامنةالغابة المركزية 7 04/09/18سقري سيف الدين 09333Uمزدوجأيت الطالب

504/09/18إقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزيةإقليم: الرحامنةلمهازيل المركزية 7 04/09/18السعيد سفيان 09186Jمزدوجالجعافرة

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةالعثامنة المركزيةإقليم: الرحامنةالشليح المركزية 7 04/09/18إلتحاق بالزوجهدى بركال 08817Hمزدوجالعثامنة

404/09/18إقليم: الرحامنةالشليح المركزيةإقليم: الرحامنةتادلة الشر قية المركزية 7 04/09/18عبد الواحد الراشدي 09323Hمزدوجبوشان

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزيةإقليم: الرحامنةاولد السالمي المركزية 7 04/09/18بارا الحسين 08969Yمزدوجأولد الشرقي
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204/09/18إقليم: الرحامنةاولد غنام المركزيةإقليم: الرحامنةالبطمة المركزية 7 نعمحبيب ا بوقدير 04/09/18 09155Aمزدوجالطلوح

904/09/18إقليم: الرحامنةلمحرة المركزيةإقليم: الرحامنةاولد منصور المركزية 7 04/09/18خديجة مضهور 09125Tمزدوجلمحرة

204/09/18إقليم: الرحامنةلعريصة المركزيةإقليم: الرحامنةالظهور المركزية 7 04/09/18حمزاء أبو العز 09143Mمزدوجعكرمة

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةسيدي موسى المركزيةإقليم: الرحامنةاولد غنام المركزية 7 04/09/18إلتحاق بالزوجحياة عكاشة 08809Zمزدوجفرايطة

804/09/18إقليم: الرحامنةالدريوكات المركزيةإقليم: الرحامنةالطرش المركزية 7 04/09/18الطالبي مهدي 09074Mمزدوجسيدي بوبكر

اولد عبد ا الحصارة 

المركزية

704/09/18إقليم: الرحامنةاولد بوزيد المركزيةإقليم: الرحامنة 7 04/09/18ياسين العيداوي 09076Pمزدوجسيدي بوبكر

804/09/18إقليم: الرحامنةالدريوكات المركزيةإقليم: الرحامنةتادلة الشر قية المركزية 7 04/09/18م طه لومني 09074Mمزدوجسيدي بوبكر

104/09/18إقليم: الرحامنةاولد بوزيد المركزيةإقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزية 7 04/09/18البرداعي عبد الرحيم 09076Pمزدوجسيدي بوبكر

204/09/18إقليم: الرحامنةلغشاوات المركزيةإقليم: الرحامنةسيدي غانم المركزية 7 04/09/18صلح غيات 09218Uمزدوجسيدي غانم

104/09/18إقليم: الرحامنةانزالت العارية المركزيةإقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزية 7 04/09/18صبري م 09304Mمزدوجأيت حمو

704/09/18إقليم: الرحامنةعكرمة المركزيةإقليم: الرحامنةالظهور المركزية 7 04/09/18سعيد بلحوار 09141Kمزدوجعكرمة

104/09/18إقليم: الرحامنةالزاوية الموجيبية المركزيةإقليم: الرحامنةسكورة المركزية 7 04/09/18نبيل نعمان 09201Aمزدوجسيدي عبد  ا

104/09/18إقليم: الرحامنةمولي سليمان المركزيةإقليم: الرحامنةالظهور المركزية 7 04/09/18م الخصال 09137Fمزدوجأولد املول

204/09/18إقليم: الرحامنةالبطمة المركزيةإقليم: الرحامنةاولد غنام المركزية 7 نعممجيدة بزاو 04/09/18 09162Hمزدوجالجعيدات

204/09/18إقليم: الرحامنةلعريصة المركزيةإقليم: الرحامنةالظهور المركزية 7 04/09/18رضوان اعنيبا 09143Mمزدوجعكرمة

604/09/18إقليم: الرحامنةالدريوكات المركزيةإقليم: الرحامنةاولد السالمي المركزية 7 04/09/18م العلوي 09074Mمزدوجسيدي بوبكر

204/09/18إقليم: الرحامنةاولد غنام المركزيةإقليم: الرحامنةاولد محمود المركزية 7 نعمإسماعيل الشكر 18/09/18 09155Aمزدوجالطلوح

204/09/18إقليم: الرحامنةلعريصة المركزيةإقليم: الرحامنةالظهور المركزية 7 04/09/18م الفاتحي 09143Mمزدوجعكرمة
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304/09/18إقليم: الرحامنةاولد حموش المركزيةإقليم: الرحامنةلمهازيل المركزية 7 04/09/18عزيز  الساهل 09070Hمزدوجسيدي بوبكر

1004/09/18إقليم: الرحامنةانزالت العارية المركزيةإقليم: الرحامنةسيدي غانم المركزية 7 04/09/18يوسف أعميمي 09304Mمزدوجأيت حمو

304/09/18إقليم: الرحامنةاولد غنام المركزيةإقليم: الرحامنةالماء البارد المركزية 7 04/09/18مصطفى مصطلح 09122Pمزدوجلمحرة

604/09/18إقليم: الرحامنةاولد عبو بن جرير المركزيةإقليم: الرحامنةسكورة المركزية 7 04/09/18سفيان معوز 09224Aمزدوجسيدي غانم

104/09/18إقليم: الرحامنةالدريوكات المركزيةإقليم: الرحامنةالبطمة المركزية 7 04/09/18عبد الكريم المالح 09074Mمزدوجسيدي بوبكر

104/09/18إقليم: الحوزاجوكاكإقليم: الرحامنةاولد داوود المركزية 7 04/09/18ابن الجديدة عبد الرحمان 03551Jمزدوجاجوكاك

1004/09/18إقليم: الرحامنةلمحرة المركزيةإقليم: الرحامنةلعريصة المركزية 7 04/09/18نادية الناني 09125Tمزدوجلمحرة

ايت مو سى واحماد إقليم: الرحامنةالظهور المركزية

المركزية

204/09/18إقليم: الرحامنة 7 04/09/18عبد السلم عفون 09320Eمزدوجبوشان

104/09/18إقليم: الرحامنةلمحرة المركزيةإقليم: الرحامنةاولد خليفة جحيفة المركزية 7 04/09/18رشدي عبد الغني 09125Tمزدوجلمحرة

304/09/18إقليم: الرحامنةالدريوكات المركزيةإقليم: الرحامنةتادلة الشر قية المركزية 7 04/09/18حمزة الطوسي 09074Mمزدوجسيدي بوبكر

204/09/18إقليم: الرحامنةاولد بوزيد المركزيةإقليم: الرحامنةاولد عبو بن جرير المركزية 7 04/09/18البخاري عمر 09076Pمزدوجسيدي بوبكر

504/09/18إقليم: الرحامنةالدريوكات المركزيةإقليم: الرحامنةاولد السالمي المركزية 7 04/09/18عبد الرحيم ايت الطالب 09074Mمزدوجسيدي بوبكر

204/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد بنرحال المركزيةإقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية 7 04/09/18عبد العزيز الحمري 08832Zمزدوجبويا عمر

ايت مو سى واحماد إقليم: الرحامنةاولد السالمي المركزية

المركزية

204/09/18إقليم: الرحامنة 7 04/09/18دمشيقي عبد الجبار 09320Eمزدوجبوشان

804/09/18إقليم: الرحامنةاولد بوزيد المركزيةإقليم: الرحامنةاولد منصور المركزية 7 04/09/18سفيان الحفيان 09076Pمزدوجسيدي بوبكر

204/09/18إقليم: الرحامنةاولد محمود المركزيةإقليم: الرحامنةلمهازيل المركزية 7 نعممنير سيكوك 04/09/18 09083Xمزدوجالجبيلت

204/09/18إقليم: شيشاوة  أيت هادي المركزيةإقليم: الرحامنةاولد با المركزية 7 04/09/18إلتحاق بالزوجكريمي سعيدة 02847Uمزدوجأيت هادي

904/09/18إقليم: الرحامنةعكرمة المركزيةإقليم: الرحامنةاولد منصور المركزية 7 04/09/18يوسف السعيدي 09141Kمزدوجعكرمة
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904/09/18إقليم: الرحامنةالبطمة المركزيةإقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية 7 نعمنادية منصور 04/09/18 09162Hمزدوجالجعيدات

204/09/18إقليم: الرحامنةاولد شريف المركزيةإقليم: الرحامنةاولد با المركزية 7 04/09/18خالد الخطابي 09066Dمزدوجبوروس

904/09/18إقليم: الرحامنةاولد حموش المركزيةإقليم: الرحامنةمولي سليمان المركزية 7 04/09/18النشيوي زينب 09070Hمزدوجسيدي بوبكر

مدرسة السلطان مولي إقليم: الرحامنةمدرسة العرفان

اسماعيل

104/09/18عمالة: مراكش 6 04/09/18كامول نجيب 26067Hالمازيغيةحربيل

121/09/83إقليم: الجديدةمدرسة المتنبيإقليم: آسفيمدرسة سيدي بوزيد 186 22/09/84أقدمية 16 سنةالمصطفى العبيد 08078E)مزدوجالجديدة )البلدية

416/09/80إقليم: آسفيمدرسة بلد الجدإقليم: آسفيم/م برج الناظور 179 نعمأقدمية 16 سنةنكيري إبراهيم 16/09/01 13548A)مزدوجآسفي )البلدية

216/09/92إقليم: آسفيمدرسة طارق بن زيادإقليم: آسفيم/م اولد عبد ا 171 16/09/98أقدمية 16 سنةالمصلوحي عبد الخالق 13582M)مزدوججماعة سحيم )البلدية

516/09/91إقليم: آسفي م/م الموحدينإقليم: آسفيم/م سيدي احساين 171 16/09/97أقدمية 16 سنةبوجمعة مينوش 13902Kمزدوجاصعادل

216/09/91إقليم: آسفيم/م دار المدراويإقليم: آسفيم/م العبابدة 164 16/09/99إلتحاق بالزوجةعبد العزيز بنسيوة 13904Mمزدوجاصعادل

816/09/95إقليم: آسفيم/م لخوادرةإقليم: آسفي م/م امشعرن 159 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد ا سليمي 13901Jمزدوجاصعادل

1016/09/95إقليم: آسفيمدرسة مالكة الفاسيإقليم: آسفي م/م الطهاهرة 159 16/09/99أقدمية 16 سنةابراهيم جمالي 13587T)مزدوجسبت كزولة )البلدية

116/09/96إقليم: آسفيمدرسة عبد الرحيم بوعبيدإقليم: آسفيم/م الرواحلة 159 16/09/99أقدمية 16 سنةميلود   الغياتي 13588U)مزدوجسبت كزولة )البلدية

116/09/96إقليم: آسفيمدرسة مالكة الفاسيإقليم: آسفيم/م الصبابحة 159 16/09/99أقدمية 16 سنةالبويشة حميد 13587T)مزدوجسبت كزولة )البلدية

216/09/94إقليم: آسفيم/م حد حرارةإقليم: آسفيم/م العرفان 156 16/09/98إلتحاق بالزوجةحسن بلعصري 13853Gمزدوجحرارة

116/09/95إقليم: آسفيمدرسة عبد الرحيم بوعبيدإقليم: آسفيم/م لمراسلة 147 16/09/03أقدمية 16 سنةبنمباركة سعيد 13588U)مزدوجسبت كزولة )البلدية

116/09/96إقليم: آسفيمدرسة عبد الرحيم بوعبيدإقليم: آسفيم/م لمراسلة 147 06/09/01أقدمية 16 سنةرضوان ابومسلم 13588U)مزدوجسبت كزولة )البلدية

916/09/97إقليم: آسفيم/م لعوينةإقليم: آسفيم/م ابن النفيس 145 06/09/00أقدمية 16 سنةلحام نعيمة 13854Hمزدوجحرارة

المدرسة البتدائية المنصور إقليم: آسفيم/م البوحيدات

الذهبي

116/09/99إقليم: العيون 143 05/09/03أقدمية 16 سنةالسحري رقية 06435U)مزدوجالعيون )البلدية
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516/09/97إقليم: آسفيم/م البوحيداتإقليم: آسفيم/م الرواحلة 141 16/09/02أقدمية 16 سنةحنزاز نجيب 13858Mمزدوجحرارة

116/09/95عمالة: مراكشمدرسة اولد مسعودإقليم: آسفيم/م ابن الهيثم 137 06/09/01أقدمية 16 سنةرزاق سعاد 02748Lمزدوجحربيل

316/09/92إقليم: آسفيم/م لوكاكدةإقليم: آسفيم/م خميس نكة 137 06/09/01إلتحاق بالزوجةعبد اللطيف الحنافي 13624Hمزدوجشهدة

301/10/02إقليم: آسفيم/م اولد عامرإقليم: آسفيم/م اولد احميدة 135 16/09/03أقدمية 16 سنةالسحيمي علل 13674Mمزدوجالكرعاني

716/09/96إقليم: آسفيم/م البوحيداتإقليم: آسفيم/م سيدي م السباعي 133 16/09/03أقدمية 16 سنةفتح ا المصطفى 13858Mمزدوجحرارة

616/09/98إقليم: آسفيم/م الزيدانيةإقليم: آسفيم/م الرواحلة 133 05/09/03أقدمية 16 سنةكرضام صليحة 13859Nمزدوجحرارة

216/09/02إقليم: آسفيم/م البوحيداتإقليم: آسفيم/م ابن حنبل 131 16/09/02أقدمية 16 سنةحنان اعشاش 13858Mمزدوجحرارة

مجموعة مدارس أبي السباع إقليم: آسفيمدرسة عبد الرحيم بوعبيد

المركزية

616/09/94عمالة: مراكش 124 16/09/99أقدمية 16 سنةهند أبو مارية 02532Bمزدوجالوداية

116/09/89إقليم: آسفيمدرسة بوغافرإقليم: آسفيمدرسة خالد بن الوليد 124 نعمأقدمية 12 سنةيسري نعيمة 30/09/04 13568X)مزدوجآسفي )البلدية

1016/09/94إقليم: آسفيمدرسة قرية الشمسإقليم: آسفيمدرسة الفقيه السرغيني 121 نعمتيسري بشرى 21/09/11 13546Y)مزدوجآسفي )البلدية

1016/09/97إقليم: آسفيم/م دار الزرهونيإقليم: آسفيمدرسة السلم 116 06/09/01أقدمية 16 سنةجميلة صوفي 13829Fمزدوجالبدوزة

مجموعة مدارس سيدي إقليم: آسفيم/م الصبابحة

ابراهيم

117/09/01عمالة: سل 115 22/02/10نور الدين أبو فكري 01253Lمزدوجعامر

116/09/84إقليم: آسفيمدرسة خالد بن الوليدإقليم: آسفيمدرسة بوغافر 108 نعمعبد الرحيم بوجنة 06/09/17 13561P)مزدوجآسفي )البلدية

116/09/93إقليم: آسفيمدرسة الفقيه الهسكوريإقليم: آسفيمدرسة سيدي بوزيد 106 نعمبهيجة بوشكارة 01/04/10 19711Z)مزدوجآسفي )البلدية

617/09/02إقليم: آسفيم/م البوحيداتإقليم: آسفيم/م براكة الراضي 105 10/07/09إلتحاق بالزوجكمال سهام 13858Mمزدوجحرارة

706/09/00إقليم: آسفيم/م لعوينةإقليم: آسفيم/م سيدي كانون 99 06/09/08إلتحاق بالزوجةم كرضام 13854Hمزدوجحرارة

216/09/96إقليم: آسفيمدرسة سيدي عبد الكريمإقليم: آسفيمدرسة ابن مسكويه 93 نعماعبادي فتيحة 04/09/18 13569Y)مزدوجآسفي )البلدية

116/09/96إقليم: آسفيمدرسة سيدي بوزيدإقليم: آسفيمدرسة الفقيه الهسكوري 92 نعمصباح الفوناس 06/09/18 13571A)مزدوجآسفي )البلدية
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116/09/96إقليم: آسفيمدرسة ابن مسكويهإقليم: آسفيمدرسة سيدي عبد الكريم 84 نعمنعيمة عمي 05/09/17 23865P)مزدوجآسفي )البلدية

516/09/97إقليم: آسفي مدرسة 11 ينايرإقليم: آسفيم/م أكدال 80 نعمإلتحاق بالزوجالكرافسي بهيجة 04/09/18 13558L)مزدوجآسفي )البلدية

106/09/01إقليم: سيدي بنورالسوانيإقليم: آسفيمدرسة طارق بن زياد 78 06/09/17أقدمية 12 سنةياسين العضلي 08477Nمزدوججابرية

116/09/97إقليم: وادي الذهبمدرسة ابن زهرإقليم: آسفيم/م الثلثاء سيدي عيسى 71 04/09/18عادل فكار 26741R)مزدوجالداخلة )البلدية

601/10/02إقليم: آسفيم/م العبابدةإقليم: آسفيم/م الهمامدة 69 14/09/15هشام الزغاري 13848Bمزدوجأيير

705/09/03إقليم: آسفيم/م الحساسنةإقليم: آسفي م/م الطهاهرة 69 02/09/10إلتحاق بالزوجسعاد بحاري 13890Xمزدوجأولد سلمان

306/09/01إقليم: آسفيم/م الحمامشةإقليم: آسفيم/م الرزوكات 67 04/09/11إلتحاق بالزوجةعبدالقادر بن الصغير 13886Tمزدوجأولد سلمان

106/09/01إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2إقليم: آسفي م/م امشعرن 66 14/09/15عبدالله غنام 14304Xمزدوجاولد زيان

416/09/96إقليم: آسفيم/م الدعاكرةإقليم: آسفيم/م الهمامدة 61 05/09/11إلتحاق بالزوجةعثمان لعريض 13893Aمزدوجأولد سلمان

506/09/01إقليم: آسفيم/م لوكاكدةإقليم: آسفيم/م العمورية 57 06/09/14إلتحاق بالزوجةبية عبد العزيز 13624Hمزدوجشهدة

104/09/02إقليم: آسفيم/م الحرارتةإقليم: آسفيم/م اولد الحاج المفدة 53 03/09/13هدى كشيكش 13959Xمزدوجالغيات

107/09/05عمالة: الرباطاسمارةإقليم: آسفيم/م زاوية الراضي 53 04/09/12إلتحاق بالزوجسهام لعليوي 01076U يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

108/09/09إقليم: آسفيم/م الدعاكرةإقليم: آسفيم/م الدعيجات 53 03/09/13إلتحاق بالزوجحدية بشرى 13893Aمزدوجأولد سلمان

316/09/94إقليم: آسفيم/م برج الناظورإقليم: آسفيمدرسة بلد الجد 52 نعمعبد الحق الحور 06/09/17 13593Z)مزدوجآسفي )البلدية

906/09/06إقليم: آسفيم/م اولد سليمانإقليم: آسفيم/م الدعاكرة 45 03/09/13إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء لبيض 13833Kمزدوجالبدوزة

807/09/05إقليم: آسفيم/م اولد عبد الواسعإقليم: آسفيم/م الثلثاء سيدي عيسى 44 06/09/17إلتحاق بالزوجةعماد الشوقي 13887Uمزدوجأولد سلمان

306/09/01إقليم: آسفيم/م اولد سليمانإقليم: آسفيم/م السراحنة بوسكمان 43 03/09/13إلتحاق بالزوجةاحمد المصباحي 13833Kمزدوجالبدوزة

706/09/06إقليم: الصويرةم.م.المختار السوسيإقليم: آسفيم/م الحساسنة 38 06/09/17إلتحاق بالزوجسليمة بالكحيح 10236Aمزدوجاكرض
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106/09/01إقليم: آسفيمدرسة الفقيه السرغينيإقليم: آسفيمدرسة قرية الشمس 36 نعمعزيز سلماني 06/09/17 25205

W

مزدوجآسفي )البلدية(

902/09/10إقليم: آسفيم/م الثلثاء سيدي عيسىإقليم: آسفيم/م دار الحاجي 35 02/09/16إلتحاق بالزوجأمال الحنجري 13680Uمزدوجسيدي عيسى

1002/09/10إقليم: آسفيم/م الدعاكرةإقليم: آسفيم/م أهل الواد 34 02/09/16إلتحاق بالزوجغزلن جرمون 13893Aمزدوجأولد سلمان

202/09/10إقليم: آسفيم/م سيدي التيجيإقليم: آسفيم/م ابن النفيس 33 16/09/15إلتحاق بالزوجالهام السراجي 13612Vمزدوجسيدي أتيجي

501/01/10إقليم: آسفيم/م دار الزيديةإقليم: آسفيم/م أيير 32 06/09/17إلتحاق بالزوجفوزية القبوري 13619Cمزدوجسيدي أتيجي

519/01/17إقليم: آسفي م/م الطهاهرةإقليم: آسفيم/م الصبابحة 31 19/01/17عثمان رياضي 13926Lمزدوجنكا

101/01/12إقليم: آسفيم/م بني دغوغإقليم: آسفيم/م اولد عبد ا 30 02/09/15إلتحاق بالزوجنادية قابل 13634Uمزدوجشهدة

المدرسة البتدائية عقبة بن إقليم: آسفيمدرسة اعزيب الدرعي

نافع

303/09/13إقليم: السمارة 30 06/09/17ابزبزة ليلى 10411R)مزدوجالسمارة )البلدية

103/09/13إقليم: آسفيمدرسة سيدي عبد الكريمإقليم: آسفيمدرسة حمان الفطواكي 30 نعمشيهب حياة 06/09/17 13569Y)مزدوجآسفي )البلدية

103/09/13إقليم: آسفيمدرسة قرية الشمسإقليم: آسفيمدرسة الزرقطوني 30 نعمحنان التاري 06/09/17 13546Y)مزدوجآسفي )البلدية

مجموعة مدارس اولد إقليم: آسفيمدرسة النجاح الجماعاتية

العياشي المركزية

1119/01/17عمالة: مراكش 30 19/01/17حبيبة بالعسري 02767Gمزدوجالمنابهة

202/09/10إقليم: آسفيم/م الزلقةإقليم: آسفيم/م أهل الواد 29 02/09/15إلتحاق بالزوجالرضاوي سكينة 13834Lمزدوجالبدوزة

105/09/11إقليم: آسفيمدرسة الزرقطونيإقليم: آسفيمدرسة قرية الشمس 24 نعمنعيمة السهناني 06/09/17 13557K)مزدوجآسفي )البلدية

919/01/17إقليم: آسفيم/م الزلقةإقليم: آسفيم/م ابن حنبل 24 19/01/17إلتحاق بالزوجةعبدالرحيم زكري 13834Lمزدوجالبدوزة

819/01/17إقليم: آسفيم/م أهل الوادإقليم: آسفيم/م اولد الحاج المفدة 22 19/01/17إلتحاق بالزوجزينب امحيكل 13943Eمزدوجلمعاشات

319/01/17إقليم: آسفيم/م الزلقةإقليم: آسفيمدرسة العكارطة 21 19/01/17إلتحاق بالزوجزينب الدريسي الحسني 13834Lمزدوجالبدوزة

919/01/17إقليم: آسفيم/م اولد امحاربإقليم: آسفيم/م الواد الغارق 21 19/01/17إلتحاق بالزوجفرحات  أسماء 13924Jمزدوجنكا

619/01/17إقليم: آسفيم/م ابن الهيثمإقليم: آسفيمدرسة العكارطة 21 19/01/17إلتحاق بالزوجلمية الزواكي 13820

W

مزدوجمول البركي
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1019/01/17إقليم: آسفيم/م دار الزيديةإقليم: آسفيم/م الغيات 21 19/01/17إلتحاق بالزوجمريم بنشيخ 13619Cمزدوجسيدي أتيجي

619/01/17إقليم: آسفيم/م الثلثاء سيدي عيسىإقليم: آسفيم/م أهل الواد 21 19/01/17إلتحاق بالزوجخولة جعبوق 13680Uمزدوجسيدي عيسى

419/01/17إقليم: آسفيمدرسة العكارطةإقليم: آسفيمدرسة اللواء الجماعاتية 20 19/01/17إلتحاق بالزوجزهيرة الشيكب 13843

W

مزدوجأيير

403/09/13إقليم: سيدي بنورالمستقبلإقليم: آسفيم/م اولد بوعريس 17 20/09/18سهام الراشيدي 08615Nمزدوجالوليدية

604/09/12إقليم: آسفيم/م الثلثاء سيدي عيسىإقليم: آسفيمدرسة العكارطة 13 06/09/17إلتحاق بالزوجفراك نادية 13680Uمزدوجسيدي عيسى

104/09/18إقليم: آسفيم/م أييرإقليم: آسفيم/م الرواحلة 13 04/09/18إلتحاق بالزوجخديجة النيح 13838Rمزدوجأيير

116/09/94إقليم: آسفيمدرسة حمان الفطواكيإقليم: آسفيمدرسة سيدي عبد الكريم 12 نعمعبد الهادي غراسان 06/09/17 13556J)مزدوجآسفي )البلدية

406/09/00إقليم: آسفيم/م أكدالإقليم: آسفي مدرسة 11 يناير 12 نعمعبد الرحيم اكشيرة 06/09/17 19602Fمزدوجحرارة

704/09/18إقليم: آسفيمدرسة العكارطةإقليم: آسفيم/م الرواحلة 12 04/09/18إلتحاق بالزوجحليمة اريري 13843

W

مزدوجأيير

304/10/02إقليم: الفقيه بن صالحم أولد سيدي شنان 2إقليم: آسفيم/م الثلثاء سيدي عيسى 9 04/09/18إلتحاق بالزوجةهشام الكراعي 18737R الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

104/09/18إقليم: آسفيم/م سيدي التيجيإقليم: آسفيم/م ابن النفيس 9 04/09/18إلتحاق بالزوججميلة أهمار 13612Vمزدوجسيدي أتيجي

404/09/18إقليم: آسفيم/م اولد بوعريسإقليم: آسفيم/م براكة الراضي 8 04/09/18إلتحاق بالزوجنادية   لعكيم 13851Eمزدوجأيير

404/09/18إقليم: آسفيم/م زاوية الراضيإقليم: آسفيم/م الهمامدة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء التومي 13845Yمزدوجأيير

701/09/18إقليم: آسفيم/م بني دغوغإقليم: آسفيم/م ابن حنبل 7 04/09/18إلتحاق بالزوجفرح حنون 13634Uمزدوجشهدة

704/09/18إقليم: آسفيمدرسة العكارطةإقليم: آسفيم/م براكة الراضي 7 04/09/18إلتحاق بالزوجنسيمة  هداجي 13843

W

مزدوجأيير

416/09/94عمالة: مراكشمدرسة الهدىإقليم: اليوسفيةمركزية الفوارع 165 12/10/99أقدمية 16 سنةنادية كريفمة 25246R)مزدوججليز )المقاطعة

416/09/95إقليم: آسفي م/م الموحدينإقليم: اليوسفيةمركزية البلت 165 16/09/98أقدمية 16 سنة صبار سعيد 13902Kمزدوجاصعادل

116/09/92إقليم: اليوسفيةمدرسة طه حسينإقليم: اليوسفيةمركزية الفوارع 161 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد اللطيف زكري 13581L)مزدوجاليوسفية )البلدية
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416/09/97إقليم: آسفيم/م الجراداتإقليم: اليوسفيةمركزية راس العين 155 06/09/00أقدمية 16 سنةطهران موسى 13622Fمزدوجبوكدرة

116/09/97عمالة: مراكشمدرسة العباسيةإقليم: اليوسفيةمركزية راس العين 153 16/09/00أقدمية 16 سنةقايدي سعيد 24232Nمزدوجحربيل

107/09/00عمالة: مراكشمدرسة العزوزيةإقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة 153 07/09/00أقدمية 16 سنةهند الحتوبي 24536U)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مدرسة السلطان مولي إقليم: اليوسفيةمركزية راس العين

اسماعيل

217/09/01عمالة: مراكش 147 17/09/01أقدمية 16 سنةلباركي خديجة 26067Hمزدوجحربيل

مدرسة الطاهر بن عبد إقليم: اليوسفيةمركزية الحرش

الكريم

916/09/98إقليم: اليوسفية 145 05/09/01أقدمية 16 سنةجعفر حنيشي 13576F)مزدوجاليوسفية )البلدية

504/09/02إقليم: آسفيم/م دار الزيديةإقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقة 99 05/09/06أقدمية 12 سنةوفاء فرح 13619Cمزدوجسيدي أتيجي

المدرسة البتدائية حد إقليم: اليوسفيةمركزية البلت

السوالم

906/09/01إقليم: برشيد 93 05/09/08حنان جمالي 20861Z)مزدوجحد السوالم )البلدية

606/09/00إقليم: وزانم م الغويبةإقليم: اليوسفيةمركزية البلت 85 02/09/09خليد غلوقي 06341Sمزدوجاسجن

202/09/09إقليم: آسفيم/م أهل الوادإقليم: اليوسفيةمركزية إيغود 85 02/09/09ربيعة اصميطي 13943Eمزدوجلمعاشات

904/09/02إقليم: الحوزالبريزةإقليم: اليوسفيةمركزية اللويحات 81 04/09/12سميرة الغطريفي 03382Aمزدوجاغمات

614/09/01إقليم: آسفيم/م الصبابحةإقليم: اليوسفيةمركزية إيغود 69 05/09/11بهيجة الجضوري 13610Tمزدوجلمراسلة

907/09/04إقليم: آسفيم/م اولد احمدإقليم: اليوسفيةمركزية الدوار الجديد 68 02/09/10إلتحاق بالزوجةالخياط سفيان 13629Nمزدوجبوكدرة

607/09/04إقليم: الرحامنةالمرابطين الحجاج المركزيةإقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقة 61 04/09/12عدنان الشقيري 09260Pمزدوجسيدي علي لبراحلة

207/09/05إقليم: سيدي بنورمدرسة 20 غشتإقليم: اليوسفيةمركزية خنوفة 61 04/09/12عزيز بومكحلة 08475L)مزدوجسيدي بنور )البلدية

905/09/11إقليم: آسفيم/م الشعاعلةإقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة 61 05/09/11إلتحاق بالزوجالربيب خديجة 13814Pمزدوجمول البركي

905/09/11إقليم: الجديدةم/م علي السبيطيإقليم: اليوسفيةمركزية الدخانة 61 05/09/11إلتحاق بالزوجهند  سحيري 08235Aمزدوجأولد احسين

204/09/12إقليم: آسفيم/م العبابدةإقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة 61 04/09/12خديجة امالوي 13848Bمزدوجأيير

505/09/11إقليم: سطاتمركزية دار القايد التونسيإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 60 05/09/11إلتحاق بالزوجزهيرة هللي 14541Eمزدوجاولد الصغير
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605/09/07إقليم: الجديدةم/م الشروقةإقليم: اليوسفيةمركزية اجدور 59 05/09/11نسرين  بوكيلي 08264Gمزدوجأولد عيسى

1005/09/11إقليم: آسفيم/م اولد سعادةإقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة 59 05/09/11إلتحاق بالزوجاذهب بشرى 13625Jمزدوجبوكدرة

المدرسة البتدائية المام إقليم: اليوسفيةمركزية اجنان ابيه

الشافعي

205/09/11إقليم: برشيد 59 05/09/11إلتحاق بالزوجميري مريم 21591T)مزدوجالدروة )البلدية

105/09/11إقليم: اليوسفيةمركزية البلتإقليم: اليوسفيةمركزية راس العين 47 02/09/14مكروم حنان 13799Yمزدوجالكنتور

403/09/13إقليم: آسفيم/م اولد امحاربإقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة 45 03/09/13إلتحاق بالزوجصباح ماكرو 13924Jمزدوجنكا

عمالة مقاطعة عين يعقوب المنصورإقليم: اليوسفيةمركزية الحرش

الشق
402/09/09 44 03/09/13إلتحاق بالزوجالفلحي الهام 18133J)مزدوجعين الشق )المقاطعة

101/01/10إقليم: اليوسفيةمركزية البلتإقليم: اليوسفيةمركزية البدادغة 43 03/09/13الطوس أشرف 13799Yمزدوجالكنتور

602/09/10إقليم: آسفيم/م الصبابحةإقليم: اليوسفيةمركزية إيغود 43 02/09/16جمال الكوعي 13610Tمزدوجلمراسلة

1007/09/05إقليم: آسفيم/م دار الزيديةإقليم: اليوسفيةمركزية النواصرة 42 19/01/18إلتحاق بالزوجةمصطفى لباركي 13619Cمزدوجسيدي أتيجي

105/09/03إقليم: وادي الذهب مدرسة المعاليإقليم: اليوسفيةالنور 40 05/09/18احمد المنقاري 25637R)مزدوجالداخلة )البلدية

1102/09/10إقليم: آسفيم/م احد البخاتيإقليم: اليوسفيةمركزية اولد بوعنتر 38 02/09/15خديجة الركبة 13647Hمزدوجلبخاتي

903/09/13إقليم: آسفيم/م عبد المومنإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 37 02/09/16حفصة العوفي 13911Vمزدوجلعمامرة

202/09/14إقليم: سيدي بنورالمشركإقليم: اليوسفيةمركزية الطياميم 36 06/09/17غزلن بومهاود 08313Kمزدوجأولد سي بوحيى

عمالة: الصخيرات  - تامسناإقليم: اليوسفيةمركزية راس العين

تمارة
402/09/09 35 02/09/14إلتحاق بالزوجعواطف روشدي 24867Dمزدوجسيدي يحيى زعير

مدرسة الطاهر بن عبد إقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيب

الكريم

1001/01/12إقليم: اليوسفية 32 02/09/16إلتحاق بالزوجةابراهيم الزاهر 13576F)مزدوجاليوسفية )البلدية

405/09/11إقليم: سيدي بنورالمستقبلإقليم: اليوسفيةمركزية اولد العياشي 31 يــاســيــن 

مـــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

02/09/16 08615Nمزدوجالوليدية

1027/01/17إقليم: آسفيم/م الواد الغارقإقليم: اليوسفيةمركزية اولد العياشي 31 27/01/17سارة بانيط 13947Jمزدوجاتوابت

701/01/10إقليم: آسفيم/م اولد سليمانإقليم: اليوسفيةمدرسة م بوليفة 30 06/09/17إلتحاق بالزوجبوشرى    حجاب 13833Kمزدوجالبدوزة
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803/09/13إقليم: آسفيم/م الصبابحةإقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة 30 06/09/17دندون م 13610Tمزدوجلمراسلة

102/09/09إقليم: آسفيم/م الشهدةإقليم: اليوسفيةمركزية إيغود 28 02/09/15إلتحاق بالزوجنورة خيري 13595Bمزدوجشهدة

702/09/15إقليم: سيدي بنورالطويلعاتإقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقة 28 02/09/15مريم عابد 08298Uمزدوجالمشرك

602/09/14إقليم: خريبكةم/م بلخيرإقليم: اليوسفيةمركزية اللويحات 27 06/09/17إلتحاق بالزوجامال مداد 12121Zمزدوجلكفاف

مجموعة مدارس اولد إقليم: اليوسفيةالنور

العياشي المركزية

502/09/15عمالة: مراكش 27 06/09/17المصطفى سارعو 02767Gمزدوجالمنابهة

مجموعة مدارس أبي السباع إقليم: اليوسفيةالنور

المركزية

1002/09/10عمالة: مراكش 26 04/09/18إلتحاق بالزوجسارة الكركعي 02532Bمزدوجالوداية

1002/09/14إقليم: اليوسفيةمركزية اسبيعاتإقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقة 26 06/09/17ايمان الربح 13784Gمزدوجاسبيعات

مدرسة الطاهر بن عبد 

الكريم

105/09/11إقليم: اليوسفيةمركزية الفوارعإقليم: اليوسفية 25 06/09/17إلتحاق بالزوجفتيحة العمراني 13789Mمزدوجاسبيعات

101/01/12إقليم: اليوسفيةمركزية الميهاتإقليم: اليوسفيةمركزية إيغود 25 04/09/18عبدالغني بولهند 13711Cمزدوججنان بويه

1006/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيبإقليم: اليوسفيةمركزية الحرش 24 06/09/17فاطمة الزهراء هاني 13792Rمزدوجاسبيعات

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية اولد البكريإقليم: اليوسفيةمركزية النواصرة 24 06/09/17سعيد زرزخان 13806Fمزدوجالكنتور

806/09/17إقليم: آسفيم/م العرفانإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 24 07/09/17جميلة لفهيم 13667Eمزدوجلمصابح

606/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الميهاتإقليم: اليوسفيةمركزية إيغود 24 06/09/17عبد الكريم الحايل 13711Cمزدوججنان بويه

406/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيبإقليم: اليوسفيةمركزية اولد معاشو 24 06/09/17م  عربوش 13792Rمزدوجاسبيعات

406/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الدخانةإقليم: اليوسفيةمركزية الحرش 24 06/09/17خديجة صبير 13788Lمزدوجاسبيعات

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 24 06/09/17نوالدين المنتاج 13753Yمزدوجسيدي شيكر

306/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية اولد البكريإقليم: اليوسفيةمركزية البدادغة 24 06/09/17عموري يوسف 13806Fمزدوجالكنتور

406/09/17إقليم: آسفيم/م ابن حنبلإقليم: اليوسفيةمركزية اولد معاشو 24 06/09/17ميلودة شرقي 13607Pمزدوجلمراسلة
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406/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية خنوفةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 24 06/09/17سفيان أيت المكي 13700Rمزدوججدور

206/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الميهاتإقليم: اليوسفيةمركزية الحسينات 24 06/09/17درياس عباس 13711Cمزدوججنان بويه

419/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الحرشإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 24 19/09/17عبد الجبار الخليفي 13725Tمزدوجلخوالقة

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الهراويينإقليم: اليوسفيةالنور

مولي رشيد
106/09/01 22 06/09/17عبد الصمد المجيدي 01725Z سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

527/01/17إقليم: اليوسفيةمركزية البلتإقليم: اليوسفيةمركزية خنوفة 21 27/01/17سعاد القصيبي 13799Yمزدوجالكنتور

127/01/17إقليم: اليوسفيةمركزية البلتإقليم: اليوسفيةمركزية اجدور 21 27/01/17سكينة العدراوي 13799Yمزدوجالكنتور

306/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الفوارعإقليم: اليوسفيةمركزية اولد معاشو 18 06/09/17إلتحاق بالزوجةالنظيفي بولوتار 13789Mمزدوجاسبيعات

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية اولد البكريإقليم: اليوسفيةمركزية الزازات 17 15/09/17إلتحاق بالزوجسميرة الكرام 13806Fمزدوجالكنتور

مجموعة مدارس أولد عكيل إقليم: اليوسفيةمركزية البدادغة

المركزية

306/09/17عمالة: مراكش 17 06/09/17إلتحاق بالزوجالشرادي حسنة 02544Pمزدوجالوداية

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية الطياميمإقليم: اليوسفيةمركزية البدادغة 17 04/09/18لوطفي سميرة 13690Eمزدوجاطياميم

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية راس العينإقليم: اليوسفيةمركزية البدادغة 17 04/09/18بوملحة يوسف 13734Cمزدوجراس العين

904/09/18إقليم: آسفيم/م احد البخاتيإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 17 04/09/18حليمة فودي 13647Hمزدوجلبخاتي

204/09/18إقليم: آسفيم/م ابن حنبلإقليم: اليوسفيةمركزية اولد معاشو 17 04/09/18كريمة بن الصالح 13607Pمزدوجلمراسلة

404/09/18إقليم: آسفيم/م السراحنة بوسكمانإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 17 04/09/18شيماء الغماز 13974Nمزدوجالغيات

204/09/18إقليم: آسفيم/م اولد فارقوإقليم: اليوسفيةمركزية الجولن 17 04/09/18نادية خطيب 13652Nمزدوجلبخاتي

204/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيبإقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمة 17 04/09/18امال المليكي 13792Rمزدوجاسبيعات

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الميهاتإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 16 06/09/17إلتحاق بالزوجوفاء العمراني 13711Cمزدوججنان بويه

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية زاوية حرمة اإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 16 18/09/17إلتحاق بالزوجةشوبان عبد الرزاق 13805Eمزدوجالكنتور
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206/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الفوارعإقليم: اليوسفيةمركزية الحرش 16 06/09/17إلتحاق بالزوجزهرة استقبال 13789Mمزدوجاسبيعات

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية اولد البكريإقليم: اليوسفيةمركزية اللويحات 16 06/09/17إلتحاق بالزوجةجلل رشيد 13806Fمزدوجالكنتور

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الفوارعإقليم: اليوسفيةمركزية اللويحات 15 06/09/17إلتحاق بالزوجاكريم الهام 13789Mمزدوجاسبيعات

106/09/17إقليم: اليوسفيةالمدرسة الجماعاتية الخنساءإقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة 14 06/09/17المولي م 25443Eمزدوجإيغود

406/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية اسبيعاتإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 14 06/09/17إلتحاق بالزوجمليكة زهيد 13784Gمزدوجاسبيعات

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية خنوفةإقليم: اليوسفيةمركزية الحسينات 14 06/09/17الشاهد عبد الرحيم 13700Rمزدوججدور

806/09/17إقليم: آسفيم/م زاوية الراضيإقليم: اليوسفيةمركزية لهبابلة 14 06/09/17إلتحاق بالزوجالهسكوري سلمة 13845Yمزدوجأيير

1006/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الدخانةإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 14 06/09/17لطيفة زروق 13788Lمزدوجاسبيعات

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية اجدورإقليم: اليوسفيةمركزية الطحارة 14 06/09/17نادية الخادي 13694Jمزدوججدور

506/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقةإقليم: اليوسفيةمركزية القنطرة 14 06/09/17سناء العنتاري 13724Sمزدوجلخوالقة

306/09/17إقليم: آسفيم/م خميس نكةإقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة 14 06/09/17إلتحاق بالزوجكردي الهام 13919Dمزدوجنكا

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الطحارةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 14 06/09/17يوسف لمفقه 13716Hمزدوججنان بويه

706/09/17إقليم: آسفيم/م القواسمةإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 14 06/09/17إلتحاق بالزوجسميرة برحول 13840Tمزدوجأيير

406/09/17إقليم: آسفيم/م الثلثاء سيدي عيسىإقليم: اليوسفيةمركزية اولد بوعنتر 14 06/09/17إلتحاق بالزوجالموباركي فاطمة الزهراء 13680Uمزدوجسيدي عيسى

406/09/17إقليم: آسفيم/م الثلثاء سيدي عيسىإقليم: اليوسفيةمركزية لهبابلة 14 06/09/17إلتحاق بالزوجالسعودي عائشة 13680Uمزدوجسيدي عيسى

906/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية خنوفةإقليم: اليوسفيةمركزية اولد العياشي 14 06/09/17أزور عبد الكريم 13700Rمزدوججدور

506/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية البدادغةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 14 06/09/17شفيق الحرفاوي 13741Kمزدوجراس العين

306/09/17إقليم: الحوزاغرمانإقليم: اليوسفيةمركزية إيغود 14 06/09/17الناصيري مليكة 03679Yمزدوجستي فاطمة
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806/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية راس العينإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 14 06/09/17ام توفيقي 13734Cمزدوجراس العين

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية راس العينإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 14 06/09/17أحمد الواحد 13734Cمزدوجراس العين

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 14 06/09/17أسماء العزوي 13739Hمزدوجراس العين

406/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الطحارةإقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة 14 06/09/17فهيم م علي 13716Hمزدوججنان بويه

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 14 06/09/17إيمان ريام 13739Hمزدوجراس العين

206/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الدخانةإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 14 06/09/17حمزة مديانة 13788Lمزدوجاسبيعات

506/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية إيغودإقليم: اليوسفيةمركزية الكعدة 14 06/09/17خوناتي سكينة 13770Sمزدوجإيغود

706/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقةإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 14 06/09/17رجاء لبرك 13724Sمزدوجلخوالقة

406/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية اجدورإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 14 06/09/17عبد الحليم المداني 13694Jمزدوججدور

706/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقةإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 14 06/09/17عادل سوفيان 13724Sمزدوجلخوالقة

206/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الدخانةإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 14 06/09/17سعيدة كركزو 13788Lمزدوجاسبيعات

506/09/17إقليم: شيشاوةالسعيداتإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 14 06/09/17بديعة بقفاوي 02945Aمزدوجالسعيدات

906/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية راس العينإقليم: اليوسفيةمركزية القنطرة 14 06/09/17نادية العرباوي 13734Cمزدوجراس العين

706/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية لهبابلةإقليم: اليوسفيةمركزية اولد العياشي 14 06/09/17الغربي طارق 13698Nمزدوججدور

706/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمةإقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة 14 06/09/17الشرقاوي زكرياء 13739Hمزدوجراس العين

706/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمةإقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة 14 06/09/17الناجي ياسين 13739Hمزدوجراس العين

806/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقةإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 14 06/09/17خديجة جلل 13724Sمزدوجلخوالقة

306/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية خنوفةإقليم: اليوسفيةمركزية الحسينات 14 06/09/17كرام مصطفى 13700Rمزدوججدور
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706/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقةإقليم: اليوسفيةمركزية الحسينات 14 06/09/17رواح زينب 13724Sمزدوجلخوالقة

406/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمةإقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة 14 06/09/17لعميري عماد 13739Hمزدوجراس العين

1006/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الدخانةإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 14 06/09/17عائشة ايت مبارك 13788Lمزدوجاسبيعات

506/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية البدادغةإقليم: اليوسفيةمركزية الحسينات 14 06/09/17الشعاري نعيمة 13741Kمزدوجراس العين

206/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الجولنإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 14 06/09/17سفيان الخرشي 13720Mمزدوججنان بويه

706/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقةإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 14 06/09/17سمير الحو 13724Sمزدوجلخوالقة

1018/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية اللويحاتإقليم: اليوسفيةمركزية اولد العياشي 14 18/09/17الزكراوي زهرة 13729Xمزدوجلخوالقة

618/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية البدادغةإقليم: اليوسفيةمركزية اولد العياشي 14 18/09/17الركيبي كوثر 13741Kمزدوجراس العين

مدرسة الطاهر بن عبد 

الكريم

104/09/12إقليم: اليوسفيةمركزية راس العينإقليم: اليوسفية 12 19/09/18يوسف العوال 13734Cمزدوجراس العين

1006/09/17إقليم: آسفيم/م الدعيجاتإقليم: اليوسفيةالمدرسة الجماعاتية الخنساء 12 06/09/17إلتحاق بالزوجفائق خديجة 13915Zمزدوجلعمامرة

604/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيبإقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمة 9 04/09/18إلتحاق بالزوجفوزية مشتاق 13792Rمزدوجاسبيعات

204/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية اسبيعاتإقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمة 9 04/09/18إلتحاق بالزوجعزيزة كمال 13784Gمزدوجاسبيعات

904/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية عمر بن الخطابإقليم: اليوسفيةمركزية الحرش 8 04/09/18إلتحاق بالزوجلطيفة الجرومي 13794Tمزدوجاسبيعات

1002/09/10إقليم: الدريوشم.م تازغينإقليم: اليوسفيةمركزية لهبابلة 7 04/09/18عبد العاليم عشقي 12703Gمزدوجتزاغين

704/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية اجدورإقليم: اليوسفيةمركزية اولد العياشي 7 04/09/18أمين أسوسي 13694Jمزدوججدور

404/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمةإقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة 7 04/09/18هجر الدباب 13739Hمزدوجراس العين

304/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية لهبابلةإقليم: اليوسفيةمركزية الحسينات 7 04/09/18هندة مروان 13698Nمزدوججدور

204/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية اجدورإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 7 04/09/18عثمان بورقية 13694Jمزدوججدور
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204/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية الجولنإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 7 04/09/18الغوتي حاجا 13720Mمزدوججنان بويه

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية القنطرةإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 7 04/09/18هشام الصدوق 13750Vمزدوجسيدي شيكر

1004/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمةإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 7 04/09/18عزيز غرسوان 13739Hمزدوجراس العين

404/09/18إقليم: اليوسفيةالمدرسة الجماعاتية الخنساءإقليم: اليوسفيةمركزية الكعدة 7 04/09/18إبراهيم افاديس 25443Eمزدوجإيغود

204/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية اولد معاشوإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 7 04/09/18نجاة خدري 13744Nمزدوجراس العين

904/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمةإقليم: اليوسفيةمركزية اولد معاشو 7 04/09/18نورة بليبلة 13763Jمزدوجسيدي شيكر

404/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية الجولنإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 7 04/09/18حبيبة العلولي 13720Mمزدوججنان بويه

704/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية اجدورإقليم: اليوسفيةمركزية اولد العياشي 7 04/09/18حميد العاطفي 13694Jمزدوججدور

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية خنوفةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 7 04/09/18ميلود الهريم 13700Rمزدوججدور

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 7 04/09/18عادل الديناوي 13753Yمزدوجسيدي شيكر

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية الحرشإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 7 04/09/18حمزة ريان 13725Tمزدوجلخوالقة

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية الحرشإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 7 04/09/18بهيجة بنار 13725Tمزدوجلخوالقة

704/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية اجدورإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 7 04/09/18عبد الرحيم ورتان 13694Jمزدوججدور

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية لهبابلةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 7 04/09/18بوعدي  ادريس 13698Nمزدوججدور

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية خنوفةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 7 04/09/18أمين جمال الدين 13700Rمزدوججدور

904/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية النواصرةإقليم: اليوسفيةمركزية الكعدة 7 04/09/18ياسين سفناج 13712Dمزدوججنان بويه

1004/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية اللويحاتإقليم: اليوسفيةمركزية اولد العياشي 7 04/09/18عادل الزكراوي 13729Xمزدوجلخوالقة

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمةإقليم: اليوسفيةمركزية اولد معاشو 7 04/09/18سهام العفيف 13763Jمزدوجسيدي شيكر
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304/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية الضلعةإقليم: اليوسفيةمركزية الكعدة 7 04/09/18عبد الفتاح الزاكي 13774

W

مزدوجإيغود

904/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية خنوفةإقليم: اليوسفيةمركزية القنطرة 7 04/09/18حكيمة الجميلي 13700Rمزدوججدور

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية اولد بوعنترإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 7 04/09/18رشيدة المهداوي 13722Pمزدوججنان بويه

204/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية اللويحاتإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 7 04/09/18ام كلثوم حفضان 13729Xمزدوجلخوالقة

504/09/18إقليم: آسفيم/م الثلثاء سيدي عيسىإقليم: اليوسفيةمركزية الزازات 7 04/09/18إلتحاق بالزوجةسمير عيوش 13680Uمزدوجسيدي عيسى
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08

120/09/83إقليم: الخميساتابو حنيفةإقليم: الرشيديةحي المقاومة 243 14/10/07أقدمية 16 سنةمي علوي م 22999Y)مزدوجتيفلت )البلدية

216/09/89عمالة: مكناسايت رحو المركزإقليم: الرشيديةمرزوكة 219 16/09/89أقدمية 16 سنةم الحسن التجي 03914Dمزدوجمجاط

217/09/84عمالة: مكناسالتقدمإقليم: الرشيديةالعبادلة 211 16/10/96أقدمية 16 سنةعزيز الحسن 03818Z)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/87إقليم: الرشيديةالحاج احمد الشرقاويإقليم: الرشيديةاولد شاكر 211 16/09/92أقدمية 16 سنةم اب حدوا 24278N)مزدوجالرشيدية )البلدية

217/09/90إقليم: الرشيديةعين العاطي 2إقليم: الرشيديةاولد سيدي ابراهيم 209 24/09/91أقدمية 16 سنةبوغبا الحو 21742G)مزدوجالرشيدية )البلدية

321/09/83إقليم: الرشيديةسيدي بوعبد اإقليم: الرشيديةقصر الجديد 199 16/09/95أقدمية 16 سنةمبارك بكراوي 09625Lمزدوجشرفاء مدغرة

116/09/93إقليم: الرشيديةالحاج احمد الشرقاويإقليم: الرشيديةلقصر الفقاني 195 16/09/93أقدمية 16 سنةالغنامي عبد العزيز 24278N)مزدوجالرشيدية )البلدية

108/11/93إقليم: الرشيديةازمور الجديدإقليم: الرشيديةلمعاركة 195 29/11/93أقدمية 16 سنةادريس هاشم 18472C)مزدوجالرشيدية )البلدية

117/09/90إقليم: الرشيديةاحمد اليزيديإقليم: الرشيديةتابوعصامت 193 18/09/95أقدمية 16 سنةالعمراوي احمد 24482K)مزدوجالرشيدية )البلدية

216/09/92إقليم: الرشيديةتاركة الجديدةإقليم: الرشيديةاولد شاكر 192 16/09/92إلتحاق بالزوجامينة طاسين 09372L)مزدوجالرشيدية )البلدية

116/09/91إقليم: الرشيديةابن حزمإقليم: الرشيديةلبطرني 191 16/09/95أقدمية 16 سنةحسون حمو 09368G)مزدوجالرشيدية )البلدية

116/09/94إقليم: الرشيديةعين العاطي 1إقليم: الرشيديةالماطي 189 16/09/94أقدمية 16 سنةالحسيـن الغـنامي 09376R)مزدوجالرشيدية )البلدية

216/09/94إقليم: الرشيديةعين العاطي 2إقليم: الرشيديةشرفة باحاج 189 16/09/94أقدمية 16 سنةعليبو حسن 21742G)مزدوجالرشيدية )البلدية

116/09/86إقليم: الرشيديةازمور الجديدإقليم: الرشيديةمسكي 189 16/09/97أقدمية 16 سنةعبد الواحد السليماني 18472C)مزدوجالرشيدية )البلدية

116/09/86إقليم: الرشيديةالميرة لل أسماءإقليم: الرشيديةتكاترت 189 16/09/98أقدمية 16 سنةمجغي احماد 09382X)مزدوجكلميمة )البلدية

116/09/88إقليم: الرشيديةمولي ادريس الولإقليم: الرشيديةالعبادلة 189 16/09/97أقدمية 16 سنةالنافعي مبارك 09379U)مزدوجارفود )البلدية

116/09/92عمالة: مكناسرياض السماعيليةإقليم: الرشيديةكيغلن 189 16/09/95أقدمية 16 سنةغرس ا أحمد 26764R)مزدوجمكناس )البلدية
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221/09/83إقليم: الرشيديةالتوحيدإقليم: الرشيديةتكاترت 187 23/09/94أقدمية 16 سنةباسين حسان 09384Z)مزدوجكلميمة )البلدية

116/09/93إقليم: الرشيديةكباإقليم: الرشيديةالماطي 187 16/09/95أقدمية 16 سنةوحمو م 09631Tمزدوجالخنك

216/09/91إقليم: الرشيديةالنهضةإقليم: الرشيديةلكراير 187 16/09/96أقدمية 16 سنةصالحى عبد المجيد 09366E)مزدوجالرشيدية )البلدية

116/09/92إقليم: الرشيديةالساتإقليم: الرشيديةاحندار 185 16/09/96أقدمية 16 سنةالدرساوي علي 09705Yمزدوجفركلة العليا

116/09/92إقليم: الرشيديةمدرسة ايت خلفةإقليم: الرشيديةالزاوية القديمة 185 16/09/96أقدمية 16 سنةبوحاميدي م,عبد ا 26901P)مزدوجالرشيدية )البلدية

116/09/93إقليم: الرشيديةعين العاطي 1إقليم: الرشيديةبني وزيـــــم 185 16/09/95أقدمية 16 سنةالمصطفى الضراوي 09376R)مزدوجالرشيدية )البلدية

216/09/93إقليم: الرشيديةابن حزمإقليم: الرشيديةالطاوس 185 16/09/93أقدمية 16 سنةالحساين كبيرة 09368G)مزدوجالرشيدية )البلدية

316/09/95إقليم: الرشيديةم احماد الديغوسيإقليم: الرشيديةاملكو 183 16/09/95أقدمية 16 سنةأزكاغ احساين 09363B)مزدوجالرشيدية )البلدية

121/09/83إقليم: الرشيديةعين العاطي 2إقليم: الرشيديةاولد يوسف 1 183 16/09/88أقدمية 16 سنةالسهلوي م 21742G)مزدوجالرشيدية )البلدية

217/09/90إقليم: الرشيدية وادي الدهبإقليم: الرشيديةالسات 183 16/09/95أقدمية 16 سنةأيت ملود لحسن 09371K)مزدوجالرشيدية )البلدية

116/09/92عمالة: مكناسالمنصورإقليم: الرشيديةكيغلن 183 16/09/95أقدمية 16 سنةتاتي عبد العزيز 20619L)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/93إقليم: الرشيديةعين العاطي 1إقليم: الرشيديةلمعاركة 183 16/09/96أقدمية 16 سنةعبد السلم باخويا 09376R)مزدوجالرشيدية )البلدية

116/09/93إقليم: الرشيديةمدرسة ايت خلفةإقليم: الرشيديةحنابو 183 16/09/96أقدمية 16 سنةالميموني عبد الفتاح 26901P)مزدوجالرشيدية )البلدية

116/09/93إقليم: الرشيديةالسلمإقليم: الرشيديةاولد الوالي 183 16/09/95أقدمية 16 سنةالحلوى احمد 09401T)مزدوجالرشيدية )البلدية

216/09/93إقليم: الرشيديةكباإقليم: الرشيديةايت سليمان 183 16/09/96أقدمية 16 سنةكوران اهرو 09631Tمزدوجالخنك

316/09/94إقليم: الرشيديةابن حزمإقليم: الرشيديةالزاوية القديمة 181 14/10/96أقدمية 16 سنةأمان م 09368G)مزدوجالرشيدية )البلدية

316/09/80إقليم: الرشيديةتاركة الجديدةإقليم: الرشيديةعثمان ابن عفان 180 17/09/90أقدمية 16 سنةالطيبي المختار 09372L)مزدوجالرشيدية )البلدية

316/09/93إقليم: الرشيديةالنهضةإقليم: الرشيديةالحارة 179 16/09/97أقدمية 16 سنةموحى عجي 09366E)مزدوجالرشيدية )البلدية
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116/09/93إقليم: الرشيديةتاركة القديمةإقليم: الرشيديةلكراير 179 16/09/97أقدمية 16 سنةاولوت امبارك 09374Nمزدوجالخنك

116/09/91إقليم: الرشيديةتاركة القديمةإقليم: الرشيديةاولد شاكر 179 30/09/96إلتحاق بالزوجنزهة تاج الدين 09374Nمزدوجالخنك

104/03/92عمالة: مكناسابراهيم الرودانيإقليم: الرشيديةاكديــــــم 179 16/09/98أقدمية 16 سنةلحسن بدواني 23882H)مزدوجبوفكران )البلدية

116/09/94إقليم: الحاجبزينب النفزاويةإقليم: الرشيديةالحارة 177 16/09/97أقدمية 16 سنةحمو اسكونتي 04102H)مزدوجالحاجب )البلدية

216/09/94إقليم: الرشيديةازمور الجديدإقليم: الرشيديةفزنة 177 16/09/97أقدمية 16 سنةعبد ا موساوي 18472C)مزدوجالرشيدية )البلدية

416/09/92إقليم: الرشيديةمدرسة ايت خلفةإقليم: الرشيديةقصر الجديد 177 12/10/98أقدمية 16 سنةصالح اكريزي 26901P)مزدوجالرشيدية )البلدية

116/09/93إقليم: الرشيديةالعيونإقليم: الرشيديةتنغراس 177 16/09/97أقدمية 16 سنةالسليماني العربي 09400S)مزدوجالرشيدية )البلدية

216/09/91إقليم: الرشيديةابن خلدونإقليم: الرشيديةلبطرني 177 16/09/97أقدمية 16 سنة  اباكي ابراهيم 09364C)مزدوجالرشيدية )البلدية

116/09/96عمالة: مكناسواد المخازنإقليم: الرشيديةمقطع الصفا 177 16/09/96أقدمية 16 سنةخاليد امزوار 03983D)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/93إقليم: الرشيديةتاركة القديمةإقليم: الرشيديةالزريقات 175 16/09/98أقدمية 16 سنةالخبوري مصطفى 09374Nمزدوجالخنك

416/09/93إقليم: الرشيديةتنكبيتإقليم: الرشيديةالزاوية القديمة 175 16/09/98أقدمية 16 سنةبوزيان عبد الرحمن 09638Aمزدوجالخنك

309/11/93عمالة: مكناسالسماعيليةإقليم: الرشيديةحنابو 175 16/09/98أقدمية 16 سنةعليوي سالم 04011J)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/92إقليم: الرشيديةابن بطوطةإقليم: الرشيديةقطع   الواد 173 16/09/99أقدمية 16 سنةاحتي زايد 09398Pمزدوجفركلة العليا

116/09/91إقليم: الرشيديةالنهضةإقليم: الرشيديةلل امينة 173 16/09/95أقدمية 16 سنةمساوي عبد الرحمان 09366E)مزدوجالرشيدية )البلدية

617/09/90إقليم: الرشيديةتاركة القديمةإقليم: الرشيديةلل امينة 171 17/09/96أقدمية 16 سنةالعباسي م 09374Nمزدوجالخنك

816/09/93إقليم: الرشيديةعدي اوزنوإقليم: الرشيديةاجبيل 171 16/09/97أقدمية 16 سنةكرموط عبد الزهيد 09635Xمزدوجالخنك

1016/09/80إقليم: الرشيديةتاركة القديمةإقليم: الرشيديةالحي المي 170 16/09/95أقدمية 16 سنةاوعاصم موحى 09374Nمزدوجالخنك

416/09/94إقليم: الرشيديةعدي اوزنوإقليم: الرشيديةاوفوس 169 16/09/99أقدمية 16 سنةاحماد احمام 09635Xمزدوجالخنك

707



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

106/07/87إقليم: الرشيديةابن الخطيبإقليم: الرشيديةالعبادلة 169 12/09/01أقدمية 16 سنةامراني علوي مولي ام 09381

W

مزدوجارفود )البلدية(

916/09/96إقليم: الرشيديةتازوكةإقليم: الرشيديةاكديــــــم 169 16/09/98أقدمية 16 سنةابراهيم بن داود 09640Cمزدوجالخنك

316/09/93إقليم: الرشيديةالفتحإقليم: الرشيديةتغفرت 163 06/09/01أقدمية 16 سنةعمر تصيي 09383Y)مزدوجكلميمة )البلدية

116/09/96عمالة: مكناسمعروف الرصافيإقليم: الرشيديةحنابو 161 06/09/00أقدمية 16 سنةالنصيري عادل 03972S)مزدوجمكناس )البلدية

216/09/96إقليم: الرشيديةالفتحإقليم: الرشيديةتوغزة 161 13/09/00أقدمية 16 سنةنجو م 09383Y)مزدوجكلميمة )البلدية

116/09/95إقليم: الرشيديةعبد الرحمان الداخلإقليم: الرشيديةاكلي 159 06/09/01أقدمية 16 سنةخرمجى ام 09704Xمزدوجفركلة العليا

516/09/96عمالة: مكناسحليمة السعديةإقليم: الرشيديةاولد الوالي 159 16/09/99أقدمية 16 سنةالقادري ادريس 04010H)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/96إقليم: الرشيديةمسكيإقليم: الرشيديةالسيــــفة 159 16/09/00أقدمية 16 سنةمولي الحسن طائعي 09629Rمزدوجشرفاء مدغرة

116/09/96عمالة: مكناسالمطارإقليم: الرشيديةايت ابراهيم 159 16/09/99أقدمية 16 سنةبوسردان مصطفى 03820B)مزدوجمكناس )البلدية

216/09/94عمالة: مكناسلسان الدين بن الخطيبإقليم: الرشيديةزاوية املكيس 157 16/10/02أقدمية 16 سنةرشيدي عبدالعزيز 03989K)مزدوجمكناس )البلدية

416/09/96إقليم: الحاجبالنهضةإقليم: الرشيديةتغفرت 157 12/09/01أقدمية 16 سنةسيدي   م المراني 04101G)مزدوجالحاجب )البلدية

116/09/96إقليم: الرشيديةمولي ادريس الولإقليم: الرشيديةحنابو 157 05/09/01أقدمية 16 سنةعبد الكريم فؤاد 09379U)مزدوجارفود )البلدية

716/09/96عمالة: مكناسالملإقليم: الرشيديةتاوريرت 157 16/09/00أقدمية 16 سنةأيت عزوز امبارك 03980A)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/96إقليم: الرشيديةكردميتإقليم: الرشيديةتاوريرت 155 07/09/00أقدمية 16 سنةالعماري مولي أحمد 09407Z)مزدوجتنجداد )البلدية

116/09/98إقليم: الحاجباليوسفيةإقليم: الرشيديةمقطع الصفا 155 16/09/00أقدمية 16 سنةعبد الناصر نجيب 04211Bمزدوججحجوح

عمالة: الصخيرات  - عين اعتيقإقليم: الرشيديةتاوريرت

تمارة
116/09/99 155 15/09/00أقدمية 16 سنةصادقي عبد الرحمن 01342H)مزدوجعين عتيق )البلدية

216/09/94إقليم: الرشيديةالميرة لل أسماءإقليم: الرشيديةمروتشة 153 01/11/07أقدمية 16 سنةبن زيان عبد الكبير 09382X)مزدوجكلميمة )البلدية

116/09/92إقليم: الرشيديةأيت أزينإقليم: الرشيديةتزوكاغين 153 نعمأقدمية 16 سنةمولود فيللي 16/09/00 09664Dمزدوجاغريس العلوي
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316/09/96إقليم: الرشيديةالميرة لل أسماءإقليم: الرشيديةالحارة 153 16/09/00أقدمية 16 سنةتحمسون حميد 09382X)مزدوجكلميمة )البلدية

916/09/99إقليم: الرشيديةتكاترتإقليم: الرشيديةاكلي 153 02/09/16أقدمية 16 سنةباكريم المصطفى 09403V)مزدوجكلميمة )البلدية

115/09/98عمالة: الميةالطبريإقليم: الرشيديةاكلي 151 16/09/00إلتحاق بالزوجاصغيري حنان 01887A)مزدوجالمية )البلدية

716/09/99عمالة: مكناسالمطارإقليم: الرشيديةملعب 151 16/09/01أقدمية 16 سنةسليماني بشرى 03820B)مزدوجمكناس )البلدية

416/09/99عمالة: مكناسايت رحو المركزإقليم: الرشيديةايت ابراهيم 151 12/09/01أقدمية 16 سنة بتوكاس حميد 03914Dمزدوجمجاط

216/09/99إقليم: الرشيديةالمختلطة تنجدادإقليم: الرشيديةاكلي 151 04/09/01أقدمية 16 سنةصالحي سيدي عبد الرحمان 09405X)مزدوجتنجداد )البلدية

416/09/96عمالة: فاسحمزة بن عبد المطلبإقليم: الرشيديةالزريقات 149 05/09/03أقدمية 16 سنةوالي علمي نجيب 02098E)مزدوجزواغة )المقاطعة

116/09/99إقليم: الرشيديةتكاترتإقليم: الرشيديةايت ابراهيم 149 12/09/01أقدمية 16 سنةساكسا يوسف 09403V)مزدوجكلميمة )البلدية

106/09/00إقليم: الرشيديةالمختلطة تنجدادإقليم: الرشيديةتاوريرت 149 30/11/01أقدمية 16 سنةمزون لحسن 09405X)مزدوجتنجداد )البلدية

406/09/00إقليم: الرشيديةابن بطوطةإقليم: الرشيديةتغفرت 149 06/09/01أقدمية 16 سنةسعيد زبير 09398Pمزدوجفركلة العليا

216/09/92إقليم: الرشيديةكردميتإقليم: الرشيديةقطع   الواد 147 04/09/01أقدمية 16 سنةاشعيبا م 09407Z)مزدوجتنجداد )البلدية

116/09/99عمالة: مكناسعمرو بن العاصإقليم: الرشيديةتنغراس 147 04/09/02أقدمية 16 سنةمكوري بوشرة 21537J)مزدوجويسلن )البلدية

906/09/01عمالة: وجدة - أنكادم. الفارابيإقليم: الرشيديةالحارة 147 13/09/01أقدمية 16 سنةبوطيب حسناء 04295T)مزدوجوجدة )البلدية

616/09/98إقليم: الرشيديةتكاترتإقليم: الرشيديةايت ابن اعمر 145 04/09/02أقدمية 16 سنةخطاب مولي مصطفى 09403V)مزدوجكلميمة )البلدية

106/09/00إقليم: الرشيديةموسى بن نصيرإقليم: الرشيديةايت ابن اعمر 145 06/09/02أقدمية 16 سنةحميد شباب 09709Cمزدوجفركلة العليا

106/09/00إقليم: الرشيديةكردميتإقليم: الرشيديةايت ابن اعمر 145 06/09/02أقدمية 16 سنةم مزروب 09407Z)مزدوجتنجداد )البلدية

706/09/01عمالة: مكناسالحاج قدورإقليم: الرشيديةمرزوكة 143 06/09/02أقدمية 16 سنةم الحسناوي 03837V سيدي سليمان مول

الكيفان

مزدوج

106/09/00إقليم: الحاجبايت يعزمإقليم: الرشيديةتحسنونت 141 04/09/03أقدمية 16 سنةاللوزي جلل 04191Eمزدوجأيت يعزم
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304/09/02عمالة: مكناسسيدي سليمان المركزإقليم: الرشيديةاولد الزهراء 141 20/09/10أقدمية 16 سنةرحو رجاء 03921L سيدي سليمان مول

الكيفان

مزدوج

416/09/99إقليم: الرشيديةتكاترتإقليم: الرشيدية  تاديغوست 137 30/10/02أقدمية 16 سنةغريب رضية 09403V)مزدوجكلميمة )البلدية

806/09/00إقليم: الرشيديةزاوية املكيسإقليم: الرشيدية  تاديغوست 137 25/10/02إلتحاق بالزوجةماكوري هشام 09603Mمزدوجاوفوس

604/09/02إقليم: الرشيديةاهبيباتإقليم: الرشيديةاوخيت 137 04/09/03أقدمية 16 سنةالصديق الصادقي العماري 09518Vمزدوجعرب صباح زيز

116/09/98إقليم: الحاجبم علي بن ابي طالبإقليم: الرشيديةالزريقات 135 15/09/03أقدمية 16 سنةبوشريف مونية 04106M)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

306/09/00إقليم: الرشيديةموسى بن نصيرإقليم: الرشيديةالبور 135 06/09/02أقدمية 16 سنةاعقى عمر 09709Cمزدوجفركلة العليا

1005/09/03عمالة: مكناسسيدي سليمان المركزإقليم: الرشيديةفزنة 133 20/09/10أقدمية 16 سنةآل الشيخ العلوي لمياء 03921L سيدي سليمان مول

الكيفان

مزدوج

505/09/03إقليم: الرشيديةايت يوسفإقليم: الرشيديةتابوعصامت 133 27/09/06أقدمية 16 سنةشحيليف حمزة 09644Gمزدوجالخنك

204/09/02إقليم: الرشيديةقصر الجديدإقليم: الرشيديةالطاوس 132 04/09/02إلتحاق بالزوجةم,المصطفى الطائع 09598Gمزدوجاوفوس

516/09/96إقليم: الرشيديةابن الخطيبإقليم: الرشيديةالترميدي 128 13/09/00أقدمية 16 سنةاورحو عبد ا 09381

W

مزدوجارفود )البلدية(

316/09/92إقليم: الرشيديةموسى بن نصيرإقليم: الرشيديةتغفرت 125 27/02/12احمد عزدوز 09709Cمزدوجفركلة العليا

606/09/01إقليم: الرشيديةاهبيباتإقليم: الرشيديةفزنة 125 06/09/04أقدمية 12 سنةحليمي نجية 09518Vمزدوجعرب صباح زيز

305/09/03إقليم: الرشيديةتوغزةإقليم: الرشيديةتمزكيت 123 05/09/04أقدمية 16 سنةابراهيمي خديجة 09660Zمزدوجاغريس السفلي

906/09/01إقليم: الحاجبعقبة ابن نافعإقليم: الرشيديةلكراير 119 04/09/08فاطمة الزهراء موسى 21196Nمزدوجأيت بوبيدمان

1006/09/01إقليم: الرشيديةاولد شاكرإقليم: الرشيديةحنابو 119 30/10/06إلتحاق بالزوجالسالمي كريمة 09601Kمزدوجاوفوس

116/09/96إقليم: الرشيديةالعبادلةإقليم: الرشيديةاولد الزهراء 117 28/02/12عبد الرزاق بن عطية 21760Bمزدوجعرب صباح زيز

907/09/04إقليم: الرشيديةاولد شاكرإقليم: الرشيديةارارة 117 12/09/10إلتحاق بالزوجبوزكري نادية 09601Kمزدوجاوفوس

405/09/03إقليم: الحاجببوسمسادإقليم: الرشيديةالحارة 109 05/09/09بودرى م 04148Hمزدوجأيت حرز ا
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304/09/02إقليم: الحاجبالعيساويةإقليم: الرشيديةمولي علي الشريف 108 04/09/04أقدمية 12 سنةحامدي مريمة 04220Lمزدوجرأس اجري

116/09/93إقليم: الرشيديةقصر الجديدإقليم: الرشيديةالبور 105 09/09/14إلتحاق بالزوجةامسهل جمال 09598Gمزدوجاوفوس

906/09/01إقليم: الرشيديةالزعاريإقليم: الرشيديةلقصر الفقاني 103 10/09/15يوسف بوطاهر 09515Sمزدوجعرب صباح زيز

204/09/02إقليم: الرشيديةاسريرإقليم: الرشيديةاكدمان 102 06/09/06إلتحاق بالزوجةابراهيم جاوي 09714Hمزدوجفركلة العليا

907/09/04إقليم: الرشيديةايت يوسفإقليم: الرشيديةاغبالو 101 06/09/08إلتحاق بالزوجنجاة فاركي 09644Gمزدوجالخنك

306/09/00إقليم: الرشيديةايت يوسفإقليم: الرشيديةاحياتن 100 26/10/06إلتحاق بالزوجالسعدي حياة 09644Gمزدوجالخنك

106/09/00إقليم: ميدلت20 مدرسة غشتإقليم: الرشيديةالحسن الداخل 98 نعمأقدمية 12 سنةنعيمة وعدو 25/09/06 21741F)مزدوجالريش )البلدية

104/09/02إقليم: الرشيديةملعبإقليم: الرشيديةمروتشة 97 03/09/13اعطيطي م 09683Zمزدوجملعب

505/09/02إقليم: الرشيديةالزعاريإقليم: الرشيديةالترميدي 97 05/09/15بوطاهر عبد الرزاق 09515Sمزدوجعرب صباح زيز

605/09/03إقليم: الرشيديةتكاترتإقليم: الرشيديةتوروك 94 نعمإلتحاق بالزوجراجي جليلة 22/02/12 09403V)مزدوجكلميمة )البلدية

804/09/02إقليم: الحاجبالنبعاثإقليم: الرشيديةتوداعت 93 05/09/08يحياوي يوسف 04111Tمزدوججحجوح

304/09/02إقليم: الرشيديةالحارةإقليم: الرشيديةاملكو 89 02/09/14رشيد تورى 09669Jمزدوجتاديغوست

705/09/03إقليم: الرشيديةالحارةإقليم: الرشيدية  تاديغوست 89 04/09/10حطربوش خديجة 09669Jمزدوجتاديغوست

706/09/01إقليم: الرشيديةتغفرتإقليم: الرشيديةاكلي 84 06/09/17اردي عبد القادر 09699Sمزدوجفركلة السفلى

405/09/03إقليم: الرشيديةالزعاريإقليم: الرشيديةالسيــــفة 80 06/09/17مولي الطيب حسنائي 09515Sمزدوجعرب صباح زيز

902/09/10عمالة: مكناسأيت إسحاقإقليم: الرشيديةاكدمان 77 02/09/10جبابرة كوتر 04034Jمزدوجعين كرمة-واد الرمان

423/01/08إقليم: الرشيديةلحساسنةإقليم: الرشيديةامنزران 73 02/09/14خويطي الغازي 09511Mمزدوجعرب صباح زيز

904/09/02إقليم: الرشيديةتغفرتإقليم: الرشيديةملعب 72 06/09/17المصطفى   مقلي 09699Sمزدوجفركلة السفلى
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1004/09/02إقليم: الرشيديةتغفرتإقليم: الرشيديةازاك نووشن 70 22/02/12خدور م 09699Sمزدوجفركلة السفلى

702/09/10إقليم: الرشيديةاولد الزهراءإقليم: الرشيديةتيهارين 67 02/09/10أميني علوي حسناء 09512Nمزدوجعرب صباح زيز

304/09/02إقليم: الحاجبسوق الكورإقليم: الرشيديةحاسي  البيض 61 04/09/12سيدي م طاهيري 04159Vمزدوجأيت بوبيدمان

707/09/04إقليم: الرشيديةاكليإقليم: الرشيديةافغ 61 04/09/12عبد الرحيم مرزوق 09681Xمزدوجملعب

عمالة: الصخيرات  - اولد بوطيبإقليم: الرشيديةلمعاركة

تمارة
604/09/02 59 02/09/16عزيز الرخى 21969Dمزدوجالمنزه

319/09/00إقليم: الرشيديةأيت أزينإقليم: الرشيديةتكاترت 54 نعمريباني ابراهيم 06/09/17 09664Dمزدوجاغريس العلوي

305/09/03إقليم: الرشيديةايت يوسفإقليم: الرشيديةالزريقات 49 03/09/14إلتحاق بالزوجالتجمعتي سعاد 09644Gمزدوجالخنك

901/01/10إقليم: الرشيديةالزاوية القديمةإقليم: الرشيديةاكدمان 45 03/09/13إلتحاق بالزوجةم.هاشم شاقور 09607Sمزدوجالرتب

202/09/10إقليم: الرشيديةايت يوسفإقليم: الرشيديةواقة 45 03/09/13إلتحاق بالزوجقاسمى كريمة 09644Gمزدوجالخنك

706/09/01إقليم: الرشيديةحنابوإقليم: الرشيديةاولد الزهراء 44 06/09/17والهورشمت            يدير 09521Yمزدوجعرب صباح اغريس

1102/09/15عمالة: مكناسالنزالةإقليم: الرشيديةتافراوت الجديدة 38 02/09/15ايمان الصراج 03881Tمزدوجنزالة بني عمار

502/09/14إقليم: الرشيديةالزريقاتإقليم: الرشيديةاوخيت 36 02/09/14إلتحاق بالزوجهند  كلديس 09610Vمزدوجالرتب

702/09/10إقليم: الرشيديةحنابوإقليم: الرشيديةفزنة 33 04/09/18ياسين السهلوي 09521Yمزدوجعرب صباح اغريس

601/03/11إقليم: الرشيديةبني وزيـــــمإقليم: الرشيديةتازوكارت 33 05/09/18يوسف أهادي 09615Aمزدوجوادي النعام

405/09/08إقليم: الحاجبايت وللإقليم: الرشيديةابن بطوطة 32 06/09/17إلتحاق بالزوجكريمة أسو 04168Eمزدوجبطيط

813/02/17إقليم: الرشيديةشرفة باحاجإقليم: الرشيديةتيهارين 31 06/09/17م خزراجي 09577Jمزدوجالسفلت

401/01/12إقليم: الرشيديةلقصر الفقانيإقليم: الرشيديةارارة 31 04/09/18فاتح عبيدي 09545Zمزدوجبني ام سجلماسة

701/01/12إقليم: الرشيديةافغإقليم: الرشيديةتوداعت 31 04/09/18بازيز يوسف 09652Rمزدوجاغبالو انكردوس
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705/09/16إقليم: الرشيديةتابوعصامتإقليم: الرشيديةاغف نغير 31 05/09/16   عبد الرحمن الفرديوي 09566Xمزدوجالسفلت

501/01/17إقليم: الرشيديةلبطرنيإقليم: الرشيديةاغف نغير 31 23/02/17السليماني العلوي مولي احمد 09541Vمزدوجبني ام سجلماسة

713/02/17إقليم: الرشيديةتوروكإقليم: الرشيديةأيت أزين 31 نعمبرشي مولي عبد الرحمان 13/02/17 09686Cمزدوجملعب

623/03/17إقليم: الرشيديةتزوكاغينإقليم: الرشيديةأيت أزين 31 نعمعدي سموح 23/03/17 09697Pمزدوجفركلة السفلى

513/02/17إقليم: الرشيديةشرفة باحاجإقليم: الرشيديةلقصر الفقاني 31 04/09/18نديم لطيفة 09577Jمزدوجالسفلت

513/02/17إقليم: الرشيديةكيغلنإقليم: الرشيديةارارة 31 04/09/18اسعيدي عبدا 09575Gمزدوجالسفلت

131/01/17إقليم: الرشيديةفزنةإقليم: الرشيديةاولد الوالي 31 04/09/18مهلوب  عبد الغني 09523Aمزدوجفزنا

613/02/17إقليم: الرشيديةكيغلنإقليم: الرشيديةتيهارين 31 06/09/17عبد العالي السراطي 09575Gمزدوجالسفلت

113/02/17إقليم: الرشيديةتازوكارتإقليم: الرشيديةمزكيدة 31 04/09/18المعطي عبد اللطيف 09618Dمزدوجوادي النعام

424/03/17إقليم: الرشيديةكيغلنإقليم: الرشيديةتيهارين 31 06/09/17الحاج واد وادي 09575Gمزدوجالسفلت

113/02/17إقليم: الرشيديةتازوكارتإقليم: الرشيديةتيهارين 31 06/09/17الشرفي  حميد 09618Dمزدوجوادي النعام

213/02/17إقليم: الرشيديةتازوكارتإقليم: الرشيديةاغبالو 31 06/09/17غزلن بوركة 09618Dمزدوجوادي النعام

213/02/17إقليم: الرشيديةاكدمانإقليم: الرشيديةافغ 31 04/09/18عفاف العمري 09654Tمزدوجاغبالو انكردوس

231/01/17إقليم: الرشيديةمزكيدةإقليم: الرشيديةتيهارين 31 04/09/18احمد زلمطي 09548Cمزدوجالريصاني

204/09/12إقليم: الرشيديةكيغلنإقليم: الرشيديةمقطع الصفا 29 04/09/18م  احسايني 09575Gمزدوجالسفلت

1002/09/15إقليم: الرشيديةالزاوية القديمةإقليم: الرشيديةاكديــــــم 29 02/09/15إلتحاق بالزوجاودادس السعدية 09607Sمزدوجالرتب

102/09/15إقليم: فحص - انجرة م/م الرمان البتدائيةإقليم: الرشيديةاغف نغير 28 02/09/15إلتحاق بالزوجباحسين صوفيا 15320Bمزدوجملوسة

513/02/17إقليم: الرشيديةاولد الواليإقليم: الرشيديةمقطع الصفا 28 06/09/17بن اعزيزي م 09557Mمزدوجالسفلت
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102/09/14إقليم: الرشيديةالزاوية القديمةإقليم: الرشيديةتازوكارت 27 02/09/16إلتحاق بالزوجةم  ابن السيد 09607Sمزدوجالرتب

104/09/02إقليم: الرشيديةاهبيباتإقليم: الرشيديةحنابو 26 06/09/17إلتحاق بالزوجةسوح حفيظ 09518Vمزدوجعرب صباح زيز

302/09/14إقليم: الرشيديةامنزرانإقليم: الرشيديةاولد رحو 25 04/09/18نور الدين بنباقي 09551Fمزدوجالريصاني

102/09/14إقليم: الرشيديةتوروكإقليم: الرشيديةملعب 25 نعمشمسي امبارك 04/09/18 09686Cمزدوجملعب

513/02/17إقليم: الرشيديةلل امينةإقليم: الرشيديةمرزوكة 24 مولي  عبد الرحمان  

بوزكراوي  علوي
06/09/17إلتحاق بالزوجة 09606Rمزدوجالرتب

505/09/07عمالة: سل  مدرسة البحتريإقليم: الرشيديةاولد يحيى 23 02/09/17إلتحاق بالزوجأيتلحو جميلة 01200D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

713/02/17إقليم: الرشيديةلمعاركةإقليم: الرشيديةتنغراس 23 06/09/17إلتحاق بالزوجالشرقاوي  زينب 09611

W

مزدوجالرتب

713/02/17إقليم: الرشيديةلمعاركةإقليم: الرشيديةتنغراس 23 06/09/17إلتحاق بالزوجبوهلل حليمة 09611

W

مزدوجالرتب

513/02/17إقليم: الرشيديةلمعاركةإقليم: الرشيديةتنغراس 23 06/09/17إلتحاق بالزوجبحيحي إيمان 09611

W

مزدوجالرتب

313/02/17إقليم: الرشيديةالنخيلإقليم: الرشيديةحاسي  البيض 23 06/09/17إلتحاق بالزوجبسابس فاتحة 20962J)مزدوجارفود )البلدية

313/02/17إقليم: الرشيديةالميرة لل مريمإقليم: الرشيديةالزعاري 22 04/09/18إلتحاق بالزوجرحمة  بن  سليمان 09380V)مزدوجارفود )البلدية

413/02/17إقليم: الرشيديةلمعاركةإقليم: الرشيديةتازوكارت 22 06/09/17إلتحاق بالزوجالدريسي أميمة 09611

W

مزدوجالرتب

105/09/11إقليم: الرشيديةحاسي  البيضإقليم: الرشيديةمرزوكة 21 04/09/18حنان ودي 09583Rمزدوجالطاوس

701/09/16إقليم: الرشيديةالزريقاتإقليم: الرشيديةاغبالو 21 05/09/16إلتحاق بالزوجكوثر الحسني 09610Vمزدوجالرتب

131/01/17إقليم: الرشيديةملعبإقليم: الرشيديةتوروك 21 نعمإشاوي فتيحة 04/09/18 09683Zمزدوجملعب

413/02/17إقليم: الرشيديةلل امينةإقليم: الرشيديةتابوعصامت 21 04/09/18إلتحاق بالزوجخديجة شابعى 09606Rمزدوجالرتب

902/09/15إقليم: القنيطرةاولد عبداإقليم: الرشيديةتحسنونت 17 04/09/18مريم لغشمي 11097Lمزدوجسوق ثلثاء الغرب

631/01/17إقليم: الرشيديةمولي علي الشريفإقليم: الرشيديةالغرفة 15 04/09/18إلتحاق بالزوجةاموحو م 09410C مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج
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عمالة: الصخيرات  - انوالإقليم: الرشيديةسيدي بوعبد ا

تمارة
106/09/01 14 06/09/17إلتحاق بالزوجلطيفة السمغولي 01329U)مزدوجعين العودة )البلدية

103/09/13إقليم: ميدلتمدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: الرشيديةالعيون 12 نعمإلتحاق بالزوجةالعمراني انوار 02/08/17 11598F)مزدوجميدلت )البلدية

504/09/18إقليم: الرشيديةلبطرنيإقليم: الرشيديةتكرومت 9 04/09/18إلتحاق بالزوجيوسوفي زينب 09541Vمزدوجبني ام سجلماسة

304/09/18إقليم: الرشيديةالحي الميإقليم: الرشيديةامكان 8 04/09/18إلتحاق بالزوجلقبيلي مينة 23262J)مزدوجبوذنيب )البلدية

504/09/18إقليم: الرشيديةعثمان ابن عفانإقليم: الرشيديةتكرومت 8 04/09/18إلتحاق بالزوجبوتسرمين قشو 09391G مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

404/09/18إقليم: الرشيديةالحارةإقليم: الرشيديةاملكو 7 04/09/18إلتحاق بالزوجسنان رشيدة 09669Jمزدوجتاديغوست

104/09/18إقليم: الرشيديةمولي علي الشريفإقليم: الرشيديةتامرنة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجرشيدة أدرويش 09410C مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

204/09/18إقليم: الرشيديةاحياتنإقليم: الرشيديةمقطع الصفا 7 04/09/18إلتحاق بالزوجالخندوف خديجة 09394K مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

104/09/18إقليم: الرشيديةفزنةإقليم: الرشيديةتامرنة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجسارة عباسي 09523Aمزدوجفزنا

لل خديجة بنت سيدي م إقليم: الرشيدية مدرسة كم 1

العلوي

302/09/16عمالة: مكناس 18 07/09/16اوحدو لحسن 03993P)المازيغيةمكناس )البلدية

116/09/83عمالة: مكناسالسعادةإقليم: ميدلتمدرسة اغبالو 225 25/10/83أقدمية 16 سنةشوقي   نجية 03978Y)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/92إقليم: ميدلتمدرسة الحسن الداخلإقليم: ميدلتايت اومغار 201 16/09/92أقدمية 16 سنةسيــــــر عزيز 11596D)مزدوجميدلت )البلدية

116/09/86إقليم: ميدلتمدرسة ايرومليلإقليم: ميدلتايت اومغار 183 16/09/95أقدمية 16 سنةبوظرين علي 26128Z)مزدوجميدلت )البلدية

321/09/83إقليم: ميدلتمدرسة المام الغزاليإقليم: ميدلتايت مولي 181 16/09/99أقدمية 16 سنةالعلوي مولي الصديق 11601J)مزدوجميدلت )البلدية

كراندو م/م الشهيد علل بن 

عبد ا

217/09/90إقليم: ميدلتمدرسة 09 أبريلإقليم: ميدلت 177 16/09/99أقدمية 16 سنةالمبروك عزيز 09388D)مزدوجالريش )البلدية

116/09/85إقليم: ميدلتمدرسة الحي الجديدإقليم: ميدلتتكرسيفت 175 04/09/02أقدمية 16 سنةبني مصطفى 24886Z)مزدوجالريش )البلدية

316/09/94إقليم: ميدلتمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: ميدلتايت توغاش 169 16/09/99أقدمية 16 سنةلمزابي فؤاد 11600H)مزدوجميدلت )البلدية

116/09/92إقليم: ميدلتكروانإقليم: ميدلتايت توغاش 169 20/09/99أقدمية 16 سنةالحجاج عزيز 11848Cمزدوجأيت ازدك
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116/09/93عمالة: مكناسسلمان الفارسيإقليم: ميدلتايت سعيد اعمر 167 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد الرحمان وعبي 25445G)مزدوجمكناس )البلدية

416/09/81إقليم: ميدلتمدرسة موسى بن نصيرإقليم: ميدلتمدرسة 09 أبريل 166 16/09/96أقدمية 16 سنةاديوى حمو 11595C)مزدوجميدلت )البلدية

كراندو م/م الشهيد علل بن 

عبد ا

216/09/93إقليم: ميدلتمدرسة الطلسإقليم: ميدلت 163 21/09/01أقدمية 16 سنةعبوا عبد النبي 11604M)مزدوجميدلت )البلدية

217/09/84إقليم: ميدلتمدرسة الطلسإقليم: ميدلتبولعجول 161 16/09/99أقدمية 16 سنةالعمراوي علي 11604M)مزدوجميدلت )البلدية

116/09/85إقليم: ميدلتمدرسة القصر الكبيرإقليم: ميدلتاسليم 159 16/09/99أقدمية 16 سنةوتدكالت احماد 11606P)مزدوجميدلت )البلدية

216/09/92إقليم: ميدلتمدرسة ابن زيدونإقليم: ميدلتايت سيدي عمرو 155 16/09/00أقدمية 16 سنةايت القايد مصطفى 11605N)مزدوجميدلت )البلدية

716/09/91إقليم: ميدلتمدرسة القصر الكبيرإقليم: ميدلتايت سيدي عمرو 155 06/09/02أقدمية 16 سنةايت عزيز ادريس 11606P)مزدوجميدلت )البلدية

617/09/90إقليم: ميدلتمدرسة ملويةإقليم: ميدلتايت اومغار 153 06/09/01أقدمية 16 سنةالعسوي فطيمة 11603L)مزدوجميدلت )البلدية

116/09/98إقليم: ميدلتتدركلوتإقليم: ميدلتاموكر - م/م البرقاني 151 16/09/01أقدمية 16 سنةحفيظ شيبان 09808Kمزدوجسيدي عياد

116/09/96إقليم: ميدلتمدرسة ابن زيدونإقليم: ميدلتبوعياش 149 16/09/01أقدمية 16 سنةنور الدين خرو 11605N)مزدوجميدلت )البلدية

مؤسسة م الخامس لنقاد إقليم: ميدلتتمايوست

الضرير

716/09/99عمالة: فاس 149 16/09/99أقدمية 16 سنةزين العبدين سناء 23726N)مزدوجسايس )المقاطعة

706/09/00إقليم: ميدلتمدرسة المنصور الدهبيإقليم: ميدلتايت يعقوب - م/م تسامرت 149 06/09/01أقدمية 16 سنةجبور سعيد 09386B)مزدوجالريش )البلدية

916/09/95إقليم: ميدلتمدرسة القصر الكبيرإقليم: ميدلتايت مولي 147 06/09/01أقدمية 16 سنةقري عزيز 11606P)مزدوجميدلت )البلدية

716/09/95إقليم: ميدلتمدرسة ابن زيدونإقليم: ميدلتميبلدن 147 06/09/01أقدمية 16 سنةغانيمي حميد 11605N)مزدوجميدلت )البلدية

416/09/99إقليم: ميدلتمدرسة 09 أبريلإقليم: ميدلتايت عتو م/م زايد احماد 143 02/10/05أقدمية 16 سنةببوي م 09388D)مزدوجالريش )البلدية

216/09/97إقليم: ميدلتاسليمإقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتي 141 16/09/03أقدمية 16 سنةعمار بن فتاح 11843Xمزدوجأيت ازدك

زاوية سيدي بوكيل / م/م 

سيدي بوكيل

216/09/98إقليم: ميدلتمدرسة المنصور الدهبيإقليم: ميدلت 141 16/09/03أقدمية 16 سنةناصي ملود 09386B)مزدوجالريش )البلدية

ايت العباس - م/م السلطان م 

الحسن

406/09/01إقليم: ميدلتمدرسة 09 أبريلإقليم: ميدلت 139 06/09/03أقدمية 16 سنةوالباري عزيز 09388D)مزدوجالريش )البلدية
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216/09/98إقليم: ميدلتمدرسة 09 أبريلإقليم: ميدلت 135 11/11/02أقدمية 16 سنةمرباح خالد 09388D)مزدوجالريش )البلدية

117/09/84إقليم: ميدلتمدرسة الطلسإقليم: ميدلتمدرسة ابن زيدون 134 نعمأقدمية 16 سنةادريس ايت الطالب 05/09/03 11604M)مزدوجميدلت )البلدية

221/09/83عمالة: الرباطأحمد الشرقاويإقليم: ميدلتمدرسة الطلس 130 16/09/01أقدمية 16 سنةقنادة ميمون 01016D)مزدوجحسان )المقاطعة

205/09/03عمالة: مكناسعمر بن عبد العزيز المهايةإقليم: ميدلتتزارين 03 مارس 129 06/10/04أقدمية 12 سنة ليلى لعليط 21538Kمزدوجمهاية

505/09/03إقليم: ميدلتمدرسة 09 أبريلإقليم: ميدلتتوزاكين 123 05/09/03أقدمية 16 سنةسعاد خجو 09388D)مزدوجالريش )البلدية

616/09/99إقليم: ميدلتالنزالةإقليم: ميدلتايت علي ويكو - م/م المل 117 16/09/06أقدمية 12 سنةايت عشاعشو عبد اللطيف 09786Lمزدوجالنزالة

116/09/97إقليم: الرشيديةالعيونإقليم: ميدلتمدرسة يوسف بن تاشفين 112 نعمأقدمية 16 سنةالعزوزي فاطمة 04/09/02 09400S)مزدوجالرشيدية )البلدية

816/09/96إقليم: الرشيديةالزريقاتإقليم: ميدلتايت سعيد اعمر 103 15/09/10إلتحاق بالزوجةعمري مولي ام 09610Vمزدوجالرتب

406/09/01إقليم: خنيفرةتانفنيتإقليم: ميدلتمجموعة مدارس موكديد 85 03/09/09رشيد روداني 11809Kمزدوجأم الربيع

المدرسة الجماعية القروية, 

كم بومية

101/01/06إقليم: بني مللم الجديدة زاوية شيخإقليم: ميدلت 84 01/01/06أقدمية 12 سنةاحسيني   المصطفى 07345H)مزدوجزاوية الشيخ )البلدية

902/09/10إقليم: الرشيديةاكليإقليم: ميدلتايت حنيني 77 02/09/10اسماعيلي علوي مصطفى 09681Xمزدوجملعب

 زاوية سيدي حمزة - م/م 

ابي سليم العياشي

506/09/01إقليم: الحاجبايت علي الديرإقليم: ميدلت 69 04/09/11مصطفى داودي 04120Cمزدوجأيت نعمان

902/09/10إقليم: ميدلتبوعياشإقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتي 69 03/09/12فسكا   عزيز 11871Cمزدوجامرصيد

علي وداود - م/م موحى 

وحمو الزياني

205/09/11إقليم: الرشيديةاولد يوسف 1إقليم: ميدلت 69 05/09/11الشرقاوي الهام 09392H مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

306/09/01عمالة: مكناسزوالةإقليم: ميدلتايت سعيد اعمر 68 02/09/15أمينة وعبي 03906Vمزدوجمهاية

101/01/06إقليم: ميدلتايت عتو م/م زايد احمادإقليم: ميدلتتصالحت 63 نعممسهول حسن 02/09/14 09770Uمزدوجغرس تعللين

602/09/10إقليم: ميدلتايت اومغارإقليم: ميدلتايت يحيى او الصغير 60 04/09/12إلتحاق بالزوجفاطمة خرزي 11857Mمزدوجأيت عياش

312/02/08إقليم: ميدلتايت سعيد اعمرإقليم: ميدلت ملحة - م/م كير السفل 59 05/09/11زيزي م 22628Vمزدوجكرامة

717



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
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جماعة التعيين

عمالة: الصخيرات  - المغرب العربيإقليم: ميدلتزبزاط

تمارة
606/09/01 54 04/09/12إلتحاق بالزوجأكلمام مجدة 01309X)مزدوجتمارة )البلدية

زاوية سيدي بوكيل / م/م إقليم: ميدلتايت علي ويكو - م/م المل

سيدي بوكيل

1018/02/08إقليم: ميدلت 53 03/09/13عسو جغدا 09797Yمزدوجامزيزل

زاوية سيدي بوكيل / م/م إقليم: ميدلتايت علي ويكو - م/م المل

سيدي بوكيل

1018/02/08إقليم: ميدلت 53 03/09/13أحمد شعروي 09797Yمزدوجامزيزل

503/09/13إقليم: خنيفرةسيدي يحيى وسعدإقليم: ميدلتاكدال 53 03/09/13يشو نعيمة 11668Gمزدوجسيدي يحيى أو ساعد

609/12/11إقليم: خنيفرةتاتشاإقليم: ميدلتتاروكوت 50 02/09/15أمكيز رحو 19323Cمزدوجلهري

102/09/02إقليم: الحاجبموليليإقليم: ميدلتتاشروت 45 02/09/15المصطفى ايت القائد 04217Hمزدوجأيت ويخلفن

301/12/08إقليم: ميدلتايت سعيد اعمرإقليم: ميدلت ملحة - م/م كير السفل 45 02/09/14علي سليوي 22628Vمزدوجكرامة

101/01/10إقليم: الحاجبسيدي امباركإقليم: ميدلتاعباري 45 02/09/16اقجعي حياة 04189Cمزدوجلقصير

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: ميدلتتيزي ويللن

ام

302/09/14إقليم: الناضور 45 02/09/14العمراني زهور 12303X)مزدوجبني انصار )البلدية

102/09/10إقليم: الحاجبعقبة صفيةإقليم: ميدلتاعباري 43 02/09/16العثماني م 04185Yمزدوجلقصير

103/09/13إقليم: خنيفرةعين عيشةإقليم: ميدلتاكدال 43 03/09/13خلطة عائشة 11678Tمزدوجأيت سعدلي

603/09/13إقليم: الرشيديةحنابوإقليم: ميدلتالمغو 43 03/09/13مولودي خديجة 09521Yمزدوجعرب صباح اغريس

403/09/13إقليم: خنيفرةالمدرسة الجماعاتية تقرموتإقليم: ميدلتايت حنيني 43 02/09/16يطو طالبي 11667Fمزدوجتيغسالين

105/09/07إقليم: الرشيديةالحسن الداخلإقليم: ميدلت20 مدرسة غشت 42 نعمفاطمة بنعلي 06/09/17 09396M)مزدوجبوذنيب )البلدية

 زاوية سيدي حمزة - م/م 

ابي سليم العياشي

205/09/11إقليم: الحاجبايت عمروإقليم: ميدلت 41 02/09/16مجيدي مريم 04186Zمزدوجلقصير

309/12/11إقليم: ميدلتايت سعيد اعمرإقليم: ميدلتايت اوسال - م/م ابن زيدون 38 02/09/15السباعي مولي ادريس 22628Vمزدوجكرامة

602/09/15إقليم: تاوناتم/م  البسابسةإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انمزي 38 02/09/15بلعسري سكينة 15801Zمزدوجالبسابسا

علي وداود - م/م موحى 

وحمو الزياني

902/09/15إقليم: الرشيديةحنابوإقليم: ميدلت 38 02/09/15الدرويش   نادية 09521Yمزدوجعرب صباح اغريس
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301/01/10إقليم: إفران م م تابرغازيت المركزيةإقليم: ميدلتايت اوفل 36 06/09/17جعفر بربارة 10733Rمزدوجعين اللوح

102/09/14إقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتيإقليم: ميدلتايت سعيد اعمر 35 06/09/16يـــوســـــف  اخـــــســــاي 11878Kمزدوجامرصيد

101/01/10إقليم: الرشيديةالزريقاتإقليم: ميدلت م م الحوزة تاكريرت 32 02/09/15إلتحاق بالزوجةعبد الصادق احمد 09610Vمزدوجالرتب

403/09/13إقليم: ميدلتزبزاطإقليم: ميدلتايت سيدي بوموسى 32 06/09/17حدو بن لعزوز 11875Gمزدوجامرصيد

املشيل م/م المير مولي 

عبد ا

902/09/15إقليم: الحاجببوتحمريتإقليم: ميدلت 32 06/09/17انس بقرو 04197Lمزدوجتامشاشاط

1002/09/15عمالة: مكناسشعبانات المركزإقليم: ميدلتايت اوفل 32 06/09/17فتيحة الدونيت 04061Nمزدوجعين جمعة

601/01/12إقليم: ميدلت م م الحوزة تاكريرتإقليم: ميدلتتيزي ويللن 31 02/09/16اسماعيل أيت ادريس 09824Cمزدوجكرامة

202/09/16إقليم: خنيفرةتيكمنتإقليم: ميدلتاولغازي - م/م ايت عبدي 31 02/09/16خنجوا لحسن 11714Gمزدوجاكلموس

701/02/17إقليم: ميدلتايت سيدي عمروإقليم: ميدلتايت اومغار 31 نعمالعزيزة إحداشن 01/02/17 11858Nمزدوجأيت عياش

902/02/17إقليم: ميدلتاوتربات - م/م المام الغزاليإقليم: ميدلتاكدال 31 02/02/17ميموني رجاء 09758Fمزدوجاوتربات

201/02/17إقليم: ميدلتتمايوستإقليم: ميدلتاولد التاير 31 01/02/17محسن إحداشن 11914Zمزدوجأيت بن يعقوب

502/02/17إقليم: ميدلت ملحة - م/م كير السفلإقليم: ميدلتتوزاكين 31 02/02/17حسين بكي 09818

W

مزدوجكير

801/02/17إقليم: ميدلتبولعجولإقليم: ميدلتايت اومغار 31 01/02/17أيت حدو حنان 11920Fمزدوجزايدة

702/02/17إقليم: ميدلتتصالحتإقليم: ميدلتايت عتو م/م زايد احماد 31 نعملحسن مرادي 02/02/17 09805Gمزدوجسيدي عياد

701/02/17إقليم: الرشيديةامكانإقليم: ميدلتاولد التاير 31 01/02/17أمطغري طيب 09690Gمزدوجملعب

102/02/17إقليم: ميدلتاموكر - م/م البرقانيإقليم: ميدلت تحيانت م/م 18 نونبر 31 02/02/17ناني سعاد 09725Vمزدوجاموكر

931/01/17إقليم: ميدلت ملحة - م/م كير السفلإقليم: ميدلتتوزاكين 31 31/01/17أمزان م 09818

W

مزدوجكير

901/02/17إقليم: ميدلتمدرسة اغبالوإقليم: ميدلتايت اومغار 31 01/02/17بن عامر نعيمة 11900Jمزدوجاغبالو
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

101/02/17إقليم: ميدلتايت اومغارإقليم: ميدلتايت سيدي عمرو 31 نعمبلخيري م 01/02/17 11857Mمزدوجأيت عياش

زاوية سيدي بوكيل / م/م 

سيدي بوكيل

102/09/14إقليم: ميدلتايت موسى اوعليإقليم: ميدلت 30 نعمعدي  صالح 06/09/17 09794Vمزدوجامزيزل

102/09/15إقليم: وادي الذهبمدرسة أم التونسيإقليم: ميدلتايت علي ويكو - م/م المل 28 02/09/15إلتحاق بالزوجمريم صوصي علوي 24878R)مزدوجالداخلة )البلدية

306/09/17إقليم: ميدلتمجموعة مدارس اغزديسإقليم: ميدلتتاروكوت 24 06/09/17ميمون شعو 11894Cمزدوجبومية

506/09/17إقليم: ميدلتايت سيدي بوموسىإقليم: ميدلتتزروفت -  م/م عبد المومن 24 06/09/17فاطمة مرير 11864Vمزدوجأيت عياش

706/09/17إقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتيإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انمزي 24 06/09/17يوسف زيان 11878Kمزدوجامرصيد

706/09/17إقليم: ميدلتايت اوفلإقليم: ميدلتتمايوست 24 06/09/17مولي ارشيد امي 11929Rمزدوجايتزر

106/09/17إقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتيإقليم: ميدلتايت اوسال - م/م ابن زيدون 24 06/09/17ايت الحاج سعيدة 11878Kمزدوجامرصيد

 زاوية سيدي حمزة - م/م 

ابي سليم العياشي

306/09/17إقليم: ميدلتالنزالةإقليم: ميدلت 24 06/09/17الغول لبنى 09786Lمزدوجالنزالة

506/09/17إقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتيإقليم: ميدلتتمايوست 24 06/09/17الميسوري حسناء 11878Kمزدوجامرصيد

106/09/17إقليم: ميدلت ملحة - م/م كير السفلإقليم: ميدلتايت يعقوب - م/م تسامرت 24 06/09/17كروم م 09818

W

مزدوجكير

506/09/17إقليم: ميدلتميبلدنإقليم: ميدلتاعباري 24 06/09/17 عبد الرحمان ايمي 11866Xمزدوجميبلدن

1106/09/17إقليم: الرشيديةحاسي  البيضإقليم: ميدلتتوزاكين 24 06/09/17التازي حياة 09583Rمزدوجالطاوس

506/09/17إقليم: ميدلت ملحة - م/م كير السفلإقليم: ميدلتتوزاكين 24 06/09/17لحسن بوتو 09818

W

مزدوجكير

806/09/17إقليم: الرشيديةمقطع الصفاإقليم: ميدلتتوزاكين 24 06/09/17العطري  رضوان 09554Jمزدوجالريصاني

111/02/08إقليم: ميدلتمدرسة ابن زيدونإقليم: ميدلتمدرسة 09 أبريل 22 نعمسعيد اجعنيط 06/09/17 11605N)مزدوجميدلت )البلدية

302/09/09إقليم: ميدلتمدرسة 09 أبريلإقليم: ميدلتمدرسة الطلس 22 نعمإلتحاق بالزوجالراجي رشيدة 06/09/17 09388D)مزدوجالريش )البلدية

102/09/10إقليم: ميدلتاوكريران بن مإقليم: ميدلتاستغرغور 22 06/09/17حفيظة بن الطهر 11632Tمزدوجتونفيت
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102/09/16إقليم: شفشاونم/م قلعة تنقوبإقليم: ميدلتاولغازي - م/م ايت عبدي 22 02/09/16إلتحاق بالزوجانبري نعيمة 21040Uمزدوجتانقوب

116/09/96إقليم: ميدلتتزارين 03 مارسإقليم: ميدلتايت حطــــاب 21 28/03/17زايد دامز 09716Kمزدوجأيت يحيى

403/09/13إقليم: ميدلتبرمإقليم: ميدلتمدرسة ايت امكيل 21 02/09/16إلتحاق بالزوجزينب أعياض 11844Yمزدوجأيت ازدك

202/02/17إقليم: الرشيديةاكديــــــمإقليم: ميدلت تحيانت م/م 18 نونبر 21 02/02/17م ايت حا 09429Yمزدوجاملكو

901/02/17إقليم: ميدلتتاروكوتإقليم: ميدلتاولد التاير 21 01/02/17البكراوي  فاطمة 11891Zمزدوجتنوردي

زاوية سيدي بوكيل / م/م إقليم: ميدلتايت موسى اوعلي

سيدي بوكيل

201/02/17إقليم: ميدلت 21 نعمحنان امريرود 01/02/17 09797Yمزدوجامزيزل

 زاوية سيدي حمزة - م/م إقليم: ميدلتتزروفت -  م/م عبد المومن

ابي سليم العياشي

102/02/17إقليم: ميدلت 21 02/02/17أبوني سمير 09811Nمزدوجزاوية سيدي حمزة

231/01/17إقليم: الرشيديةاكديــــــمإقليم: ميدلتايت حنيني 21 31/01/17حميد ايت عسو 09429Yمزدوجاملكو

601/02/17إقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتيإقليم: ميدلتبوتخباي 21 01/02/17عيا سهام 11878Kمزدوجامرصيد

ايت العباس - م/م السلطان م إقليم: ميدلتايت لهري

الحسن

502/02/17إقليم: ميدلت 21 02/02/17حجوج لطيفة 09784Jمزدوجالنزالة

ايت العباس - م/م السلطان م إقليم: ميدلتايت حنيني

الحسن

802/02/17إقليم: ميدلت 21 02/02/17ابراهيم الحسناوي 09784Jمزدوجالنزالة

101/02/17إقليم: ميدلتايت اوسال - م/م ابن زيدونإقليم: ميدلت ملحة - م/م كير السفل 21 13/02/17بولعيد عبد الغني 21756Xمزدوجكير

802/02/17إقليم: ميدلتايت اومغارإقليم: ميدلتايت توغاش 21 نعمفردوس منديل 02/02/17 11857Mمزدوجأيت عياش

101/01/17إقليم: ميدلتاوكريران بن مإقليم: ميدلتبواضيل 21 01/02/17احميداني  عبد الحكيم 11632Tمزدوجتونفيت

302/02/17إقليم: ميدلتمجموعة مدارس اغزديسإقليم: ميدلتبواضيل 21 02/02/17عدنان الهاشمي 11894Cمزدوجبومية

402/02/17إقليم: ميدلتايت اوسال - م/م ابن زيدونإقليم: ميدلتمجموعة مدارس موكديد 21 02/02/17عمو دنيا 21756Xمزدوجكير

502/02/17إقليم: ميدلتتمايوستإقليم: ميدلتمجموعة مدارس موكديد 21 02/02/17عقل حفيظة 11914Zمزدوجأيت بن يعقوب

702/02/17إقليم: ميدلتتمايوستإقليم: ميدلتمجموعة مدارس موكديد 21 02/02/17نزهة كيكي 11914Zمزدوجأيت بن يعقوب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

902/02/17إقليم: الرشيديةاملكوإقليم: ميدلتايت تدارت - م/م 30 يوليوز 21 02/02/17أورحواسكو م 09424Tمزدوجاملكو

1002/02/17إقليم: ميدلتاولد التايرإقليم: ميدلتايت تدارت - م/م 30 يوليوز 21 02/02/17عبد المالك  الحسناوي 11869Aمزدوجميبلدن

402/02/17إقليم: ميدلت تحيانت م/م 18 نونبرإقليم: ميدلتتزارين 03 مارس 21 02/02/17أغنزور  حسن 09729Zمزدوجاموكر

مجموعة مدارس ايت واحي 

وحقي

مجموعة مدارس ايت إقليم: ميدلت

واعزيز

202/02/17إقليم: ميدلت 21 02/02/17ايت باكي حنان 11906Rمزدوجاغبالو

مجموعة مدارس ايت واحي 

وحقي

مجموعة مدارس ايت إقليم: ميدلت

واعزيز

102/02/17إقليم: ميدلت 21 02/02/17مانو  احساين 11906Rمزدوجاغبالو

 زاوية سيدي حمزة - م/م إقليم: ميدلت تحيانت م/م 18 نونبر

ابي سليم العياشي

304/02/17إقليم: ميدلت 21 04/02/17كرفال مولود 09811Nمزدوجزاوية سيدي حمزة

املشيل م/م المير مولي 

عبد ا

403/02/17إقليم: ميدلتالنزالةإقليم: ميدلت 21 03/02/18اوحسني  ابراهيم 09786Lمزدوجالنزالة

703/02/17إقليم: الرشيديةايت سليمانإقليم: ميدلتايت يحيى او الصغير 21 03/02/17ايت  احساين   يوسف 09432Bمزدوجاملكو

301/02/17إقليم: ميدلتايت ابراهيمإقليم: ميدلتاستغرغور 21 01/02/17أودون نوال 11956Vمزدوجتونفيت

املشيل م/م المير مولي 

عبد ا

402/02/17إقليم: الرشيديةتوداعتإقليم: ميدلت 21 02/02/17الحبيب بعقى 09649Mمزدوجاغبالو انكردوس

201/02/17إقليم: ميدلتايت اوفلإقليم: ميدلتبوعياش 21 01/02/17لعزيزة عبد الهادي 11929Rمزدوجايتزر

ايت العباس - م/م السلطان م إقليم: ميدلتميشلفن

الحسن

802/02/17إقليم: ميدلت 21 02/02/17وعدو محجوبة 09784Jمزدوجالنزالة

802/09/14عمالة: سلالمدرسة الجماعاتية عامرإقليم: ميدلتبولعجول 20 06/09/17إلتحاق بالزوجةوهادي اعزيز 26070Lمزدوجعامر

306/09/17إقليم: ميدلتبرمإقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتي 17 06/09/17إلتحاق بالزوجايت اوقزمان فاطمة الزهراء 11844Yمزدوجأيت ازدك

804/09/18إقليم: ميدلتاكرسيفإقليم: ميدلتايت غانم 17 04/09/18م وقاش 11888

W

مزدوجتنوردي

704/09/18إقليم: ميدلتتوزاكينإقليم: ميدلتتزارين 03 مارس 17 04/09/18اطلبي لحسن 09826Eمزدوجكرامة

104/09/18إقليم: ميدلتموحى وعسو ارفيقإقليم: ميدلتاستغرغور 17 نعمحنان شكور 04/09/18 11633Uمزدوجتونفيت

104/09/18إقليم: ميدلتتوزاكينإقليم: ميدلتتيزي ويللن 17 04/09/18اريدال م 09826Eمزدوجكرامة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال
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المادة

المطلوبة
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للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

404/09/18إقليم: ميدلتتزروفت -  م/م عبد المومنإقليم: ميدلتبوزمو - م/م اسيف ملول 17 04/09/18الهام وبانو 09812Pمزدوجزاوية سيدي حمزة

804/09/18إقليم: ميدلت تحيانت م/م 18 نونبرإقليم: ميدلتتزارين 03 مارس 17 04/09/18قيبوش مولود 09729Zمزدوجاموكر

104/09/18إقليم: الرشيديةاغبالوإقليم: ميدلتايت تدارت - م/م 30 يوليوز 17 04/09/18الزهرة أدراوي 09647Kمزدوجاغبالو انكردوس

1004/09/18إقليم: ميدلتتمايوستإقليم: ميدلتمجموعة مدارس موكديد 17 04/09/18العزيزة نبيل 11914Zمزدوجأيت بن يعقوب

1004/09/18إقليم: ميدلتاوتربات - م/م المام الغزاليإقليم: ميدلتايت علي ويكو - م/م المل 17 04/09/18نعيمة جوبير 09758Fمزدوجاوتربات

204/09/18إقليم: ميدلتالنزالةإقليم: ميدلتاعباري 17 04/09/18رحيمي التهامي 09786Lمزدوجالنزالة

مجموعة مدارس ايت واحي 

وحقي

904/09/18إقليم: ميدلتتمايوستإقليم: ميدلت 17 04/09/18البرودي وئام 11914Zمزدوجأيت بن يعقوب

804/09/18إقليم: ميدلت تحيانت م/م 18 نونبرإقليم: ميدلتتزارين 03 مارس 17 04/09/18علو عبد ا 09729Zمزدوجاموكر

104/09/18إقليم: ميدلتتزارين 03 مارسإقليم: ميدلتايت حطــــاب 17 04/09/18سكينة بوعساس 09716Kمزدوجأيت يحيى

1004/09/18إقليم: ميدلتاعباريإقليم: ميدلتاوتربات - م/م المام الغزالي 17 04/09/18التماسي مصطفى 09789Pمزدوجالنزالة

1004/09/18إقليم: ميدلتايت ابراهيمإقليم: ميدلتاعباري 17 04/09/18خبو سهام 11956Vمزدوجتونفيت

704/09/18إقليم: ميدلتتمايوستإقليم: ميدلتايت غانم 17 04/09/18م رحيوي 11914Zمزدوجأيت بن يعقوب

مجموعة مدارس ايت إقليم: ميدلتايت غانم

واعزيز

204/09/18إقليم: ميدلت 17 04/09/18م بن يوسف 11906Rمزدوجاغبالو

504/09/18إقليم: ميدلتتوزاكينإقليم: ميدلتايت تدارت - م/م 30 يوليوز 17 06/09/18رشيدة اوعمو 09826Eمزدوجكرامة

204/09/18إقليم: ميدلتبوتخبايإقليم: ميدلتايت ابراهيم 17 04/09/18صاديق م 11899Hمزدوجتيزي نغشو

1104/09/18إقليم: الرشيديةالطاوسإقليم: ميدلتتيزي ويللن 17 04/09/18أزغار حورية 09587Vمزدوجالطاوس

1104/09/18إقليم: الرشيديةتيهارينإقليم: ميدلتتيزي ويللن 17 04/09/18المحجوبي السعدية 09582Pمزدوجالطاوس

904/09/18إقليم: ميدلتايت يحيى او الصغيرإقليم: ميدلتاوتربات - م/م المام الغزالي 17 04/09/18ايت العربي حسن 09764Mمزدوجاوتربات
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

1104/09/18إقليم: الرشيديةالطاوسإقليم: ميدلتايت غانم 17 04/09/18عمر ديدي عمر 09587Vمزدوجالطاوس

804/09/18إقليم: ميدلت تحيانت م/م 18 نونبرإقليم: ميدلتايت تدارت - م/م 30 يوليوز 17 04/09/18امبارك رحاب 09729Zمزدوجاموكر

606/09/17إقليم: ميدلتبرمإقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتي 16 06/09/17إلتحاق بالزوجكوتر الجزولي 11844Yمزدوجأيت ازدك

106/09/17إقليم: ميدلتايت عتو م/م زايد احمادإقليم: ميدلتايت اوسال - م/م ابن زيدون 16 06/09/17إلتحاق بالزوجبدة المان 09770Uمزدوجغرس تعللين

406/09/17إقليم: ميدلتتاشروتإقليم: ميدلتتمايوست 15 06/09/17إلتحاق بالزوجخديجة حماني 21499Tمزدوجزايدة

516/09/95إقليم: ميدلتايت توغاشإقليم: ميدلتايت اومغار 14 نعمحميد أوغى 06/09/17 11853Hمزدوجأيت عياش

201/01/10إقليم: سيدي قاسمأبو الحسن المرينيإقليم: ميدلتايت اوفل 14 06/09/17سعاد ابراهيمي 14811Yمزدوجتوغيلت

ايت العباس - م/م السلطان م 

الحسن

203/09/13إقليم: ميدلتتدركلوتإقليم: ميدلت 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةحمزة محمودي 09808Kمزدوجسيدي عياد

506/09/17إقليم: ميدلتاولد التايرإقليم: ميدلتايت يحيى او الصغير 14 06/09/17فاطمة بهني 11869Aمزدوجميبلدن

606/09/17إقليم: ميدلتاولد التايرإقليم: ميدلتايت يحيى او الصغير 14 06/09/17نوال خيي 11869Aمزدوجميبلدن

806/09/17إقليم: ميدلتايت توغاشإقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتي 14 06/09/17إلتحاق بالزوجلحلو عائشة 11853Hمزدوجأيت عياش

مجموعة مدارس ايت 

واعزيز

306/09/17إقليم: ميدلتالخوخاتإقليم: ميدلت 14 06/09/17الهللي  حفيظة 11918Dمزدوجأيت بن يعقوب

406/09/17إقليم: ميدلتتوزاكينإقليم: ميدلتتيزي ويللن 14 06/09/17بيبورشي فاطمة 09826Eمزدوجكرامة

506/09/17إقليم: ميدلتاولد التايرإقليم: ميدلتاعباري 14 06/09/17اومقران سعيدة 11869Aمزدوجميبلدن

906/09/17إقليم: ميدلت تحيانت م/م 18 نونبرإقليم: ميدلتاعباري 14 06/09/17حسناء أيت عياش 09729Zمزدوجاموكر

606/09/17إقليم: ميدلتاعباريإقليم: ميدلتاوتربات - م/م المام الغزالي 14 06/09/17حنان حمداني 09789Pمزدوجالنزالة

1006/09/17إقليم: ميدلتاعباريإقليم: ميدلتمجموعة مدارس لكاغ 14 06/09/17فاطمة قماري 09789Pمزدوجالنزالة

املشيل م/م المير مولي إقليم: ميدلتايت ابراهيم

عبد ا

1006/09/17إقليم: ميدلت 14 06/09/17رشيد حسونة 09735Fمزدوجاملشيل
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

 زاوية سيدي حمزة - م/م إقليم: ميدلتاولغازي - م/م ايت عبدي

ابي سليم العياشي

606/09/17إقليم: ميدلت 14 06/09/17اسماعيل كموس 09811Nمزدوجزاوية سيدي حمزة

606/09/17إقليم: ميدلتتمايوستإقليم: ميدلتمجموعة مدارس موكديد 14 06/09/17إلتحاق بالزوجرقية حمي 11914Zمزدوجأيت بن يعقوب

506/09/17إقليم: ميدلتتوزاكينإقليم: ميدلتايت يعقوب - م/م تسامرت 14 06/09/17ادريس اهجيت 09826Eمزدوجكرامة

مجموعة مدارس ايت واحي 

وحقي

206/09/17إقليم: ميدلتمجموعة مدارس موكديدإقليم: ميدلت 14 06/09/17للة زينب إسماعلي 11902Lمزدوجاغبالو

106/09/17إقليم: ميدلتايت حطــــابإقليم: ميدلتتزارين 03 مارس 14 06/09/17موحى عبد الشافي 09720Pمزدوجأيت يحيى

606/09/17إقليم: ميدلتالنزالةإقليم: ميدلتاعباري 14 06/09/17عزيز اكرسي 09786Lمزدوجالنزالة

806/09/17إقليم: ميدلتالخوخاتإقليم: ميدلتالمدرسة الجماعاتية أنفكو 14 06/09/17زدم حسناء 11918Dمزدوجأيت بن يعقوب

806/09/17إقليم: ميدلتتصالحتإقليم: ميدلتاعباري 14 06/09/17إلتحاق بالزوجبدة أنعام 09805Gمزدوجسيدي عياد

106/09/17إقليم: ميدلتاستغرغورإقليم: ميدلتموحى وعسو ارفيق 12 نعممونا خديجة 06/09/17 11953Sمزدوجتونفيت

1106/09/17إقليم: الرشيديةاملكوإقليم: ميدلتالمدرسة الجماعاتية أنفكو 12 06/09/17إلتحاق بالزوجايت بلقاسم حفيظة 09424Tمزدوجاملكو

502/09/16إقليم: ميدلتايت يعقوب - م/م تسامرتإقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديم 11 04/09/18خديجة ادراوي 09730Aمزدوجاموكر

 زاوية سيدي حمزة - م/م 

ابي سليم العياشي

502/09/16إقليم: ميدلتاعباريإقليم: ميدلت 11 04/09/18بوزهير مصطفى 09789Pمزدوجالنزالة

104/09/18إقليم: ميدلتمدرسة ايت امكيلإقليم: ميدلتمجموعة مدارس موكديد 10 04/09/18إلتحاق بالزوجةالمي سعيد 24466Tمزدوجبومية

204/09/18إقليم: ميدلتايت وعلوإقليم: ميدلتايت يحيى او الصغير 9 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة  احمان 09803Eمزدوجسيدي عياد

مجموعة مدارس ايت واحي 

وحقي

104/09/18إقليم: ميدلتميبلدنإقليم: ميدلت 9 04/09/18إلتحاق بالزوجةرحاوي خالد 11866Xمزدوجميبلدن

505/09/18إقليم: ميدلتايت موليإقليم: ميدلتاكرسيف 8 05/09/18إلتحاق بالزوجبرشاش فدوى 11925Lمزدوجزايدة

 زاوية سيدي حمزة - م/م 

ابي سليم العياشي

302/09/16إقليم: ميدلتتيزي ويللنإقليم: ميدلت 7 04/09/18مهدي فرطاس 09827Fمزدوجكرامة

102/09/16إقليم: ميدلتتاروكوتإقليم: ميدلتاكرسيف 7 05/09/18اهنو سعيد 11891Zمزدوجتنوردي
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

104/09/18إقليم: تنغيرم.م ميماريغنإقليم: ميدلتتاروكوت 7 04/09/18إلتحاق بالزوجهاشمي للة لمياء 09502Cمزدوجالنيف

404/09/18إقليم: ميدلتاعباريإقليم: ميدلتاولغازي - م/م ايت عبدي 7 04/09/18بوكني عمرو 09789Pمزدوجالنزالة

904/09/18إقليم: ميدلتايت تدارت - م/م 30 يوليوزإقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديم 7 04/09/18يوسف قاسيمي 09766Pمزدوجاوتربات

504/09/18إقليم: ميدلتمجموعة مدارس موكديدإقليم: ميدلتايت غانم 7 04/09/18لمية البوعزوي 11902Lمزدوجاغبالو

علي وداود - م/م موحى 

وحمو الزياني

1104/09/18إقليم: الرشيديةاغف نغيرإقليم: ميدلت 7 04/09/18سمير لقطيب 09593Bمزدوجسيدي علي

804/09/18إقليم: ميدلتاعباريإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 7 04/09/18مبارك بوزهر 09789Pمزدوجالنزالة

504/09/18إقليم: ميدلتايت تدارت - م/م 30 يوليوزإقليم: ميدلتاكدال 7 04/09/18اوحناد فاطمة 09766Pمزدوجاوتربات

604/09/18إقليم: ميدلتتاروكوتإقليم: ميدلتسيدي يحيى ويوسف 7 04/09/18عبد العزيز الدريسي 11891Zمزدوجتنوردي

904/09/18إقليم: ميدلتايت يعقوب - م/م تسامرتإقليم: ميدلتايت علي اويكو 7 04/09/18اخندجي رشيد 09730Aمزدوجاموكر

404/09/18إقليم: ميدلتايت يحيى او الصغيرإقليم: ميدلتالمغو 7 04/09/18دنيا زرار 09764Mمزدوجاوتربات

104/09/18إقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولودإقليم: ميدلتايت تدارت - م/م 30 يوليوز 7 04/09/18إلتحاق بالزوجسكينة شرويط 12838D أيت سدرات السهل

الشرقية

مزدوج

104/09/18إقليم: ميدلتايت يحيى او الصغيرإقليم: ميدلتاولغازي - م/م ايت عبدي 7 04/09/18م اوركو 09764Mمزدوجاوتربات

704/09/18إقليم: ميدلتاكرسيفإقليم: ميدلتبواضيل 7 04/09/18بالوك ابراهيم 11888

W

مزدوجتنوردي

904/09/18إقليم: ميدلتايت يحيى او الصغيرإقليم: ميدلتايت تدارت - م/م 30 يوليوز 7 04/09/18زكية شكري 09764Mمزدوجاوتربات

304/09/18إقليم: ميدلتاكرسيفإقليم: ميدلتايت علي ويكو - م/م المل 7 04/09/18أوماي نعيمة 11888

W

مزدوجتنوردي

904/09/18إقليم: ميدلتمجموعة مدارس موكديدإقليم: ميدلتميشلفن 7 04/09/18فاطمة امجود 11902Lمزدوجاغبالو

مجموعة مدارس ايت واحي 

وحقي

مدرسة موحى امحزون بن إقليم: ميدلت

احماد

904/09/18إقليم: ميدلت 7 04/09/18إلتحاق بالزوجالدنيالي صفاء 11628Nمزدوجبومية

504/09/18إقليم: ميدلتاكرسيفإقليم: ميدلتسيدي يحيى ويوسف 7 04/09/18نعيمة بايى 11888

W

مزدوجتنوردي
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

804/09/18إقليم: ميدلتمجموعة مدارس موكديدإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انمزي 7 04/09/18عبد الرزاق زبرات 11902Lمزدوجاغبالو

804/09/18إقليم: ميدلتاعباريإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انمزي 7 04/09/18عبد العالي حبابو 09789Pمزدوجالنزالة

704/09/18إقليم: ميدلتايت يحيى او الصغيرإقليم: ميدلتايت علي اويكو 7 04/09/18اوبعاو عبد العالي 09764Mمزدوجاوتربات

104/09/18إقليم: ميدلتاستغرغورإقليم: ميدلتسيدي يحيى ويوسف 7 04/09/18إلتحاق بالزوجأسماء خيي 11953Sمزدوجتونفيت

904/09/18إقليم: ميدلتايت يحيى او الصغيرإقليم: ميدلتاولغازي - م/م ايت عبدي 7 04/09/18التماسي ياسر 09764Mمزدوجاوتربات

404/09/18إقليم: ميدلتايت غانمإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انمزي 7 04/09/18امين العابد 19330Kمزدوجتيزي نغشو

املشيل م/م المير مولي إقليم: ميدلتتاغيغشت - م/م ازلن

عبد ا

104/09/18إقليم: ميدلت 7 04/09/18فاطمة مغاري 09735Fمزدوجاملشيل

1004/09/18إقليم: ميدلتايت علي ويكو - م/م الملإقليم: ميدلتاولغازي - م/م ايت عبدي 7 04/09/18مصطافي اسماعيل 09762Kمزدوجاوتربات

علي وداود - م/م موحى إقليم: ميدلتتاغيغشت - م/م ازلن

وحمو الزياني

504/09/18إقليم: ميدلت 7 04/09/18مولي إدريس مسلك ليام 09741Mمزدوجاملشيل

904/09/18إقليم: ميدلتاعباريإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 7 04/09/18مولي العابد هشيمي 09789Pمزدوجالنزالة

904/09/18إقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديمإقليم: ميدلتاولغازي - م/م ايت عبدي 7 04/09/18علي فكوري 11940Cمزدوجأكوديم

304/09/18إقليم: ميدلتمجموعة مدارس موكديدإقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديم 7 04/09/18حرية ساعيد 11902Lمزدوجاغبالو

804/09/18إقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديمإقليم: ميدلتسيدي يحيى ويوسف 7 04/09/18عائشة حديديوي 11940Cمزدوجأكوديم

مجموعة مدارس ايت واحي إقليم: ميدلتبواضيل

وحقي

504/09/18إقليم: ميدلت 7 04/09/18الحرار فاطمة 11907Sمزدوجاغبالو

504/09/18إقليم: ميدلتايت تدارت - م/م 30 يوليوزإقليم: ميدلتاكدال 7 04/09/18قشقاش زكية 09766Pمزدوجاوتربات

مجموعة مدارس ايت واحي إقليم: ميدلتتاغيغشت - م/م ازلن

وحقي

204/09/18إقليم: ميدلت 7 04/09/18إسماعيل لمغاري 11907Sمزدوجاغبالو

804/09/18إقليم: ميدلتمجموعة مدارس موكديدإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 7 04/09/18عبد ا آيت الحسين 11902Lمزدوجاغبالو

904/09/18إقليم: ميدلتتزارين 03 مارسإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 7 04/09/18حفيظ حزيم 09716Kمزدوجأيت يحيى
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

504/09/18إقليم: ميدلتايت تدارت - م/م 30 يوليوزإقليم: ميدلتاكدال 7 04/09/18اومنهو مريم 09766Pمزدوجاوتربات

204/09/18إقليم: ميدلتمجموعة مدارس موكديدإقليم: ميدلتايت علي اويكو 7 04/09/18خالد حميدي 11902Lمزدوجاغبالو

304/09/18إقليم: ميدلتاولد التايرإقليم: ميدلتسيدي يحيى ويوسف 7 04/09/18مالكة ايت الحادج 11869Aمزدوجميبلدن

504/09/18إقليم: ميدلتاعباريإقليم: ميدلتاولغازي - م/م ايت عبدي 7 04/09/18سفيان بوشعال 09789Pمزدوجالنزالة

804/09/18إقليم: ميدلتتزارين 03 مارسإقليم: ميدلتاكدال 7 04/09/18جواد باعي 09716Kمزدوجأيت يحيى

504/09/18إقليم: ميدلتاعباريإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 7 04/09/18عبد اللطيف الفرحي 09789Pمزدوجالنزالة

304/09/18إقليم: ميدلتايت يعقوب - م/م تسامرتإقليم: ميدلتتاغيغشت - م/م ازلن 7 04/09/18م فراح 09730Aمزدوجاموكر

مجموعة مدارس ايت واحي إقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو

وحقي

204/09/18إقليم: ميدلت 7 04/09/18م عزوزي 11907Sمزدوجاغبالو

104/09/18إقليم: ميدلتسيدي يحيى ويوسفإقليم: ميدلتبواضيل 7 04/09/18امعي مصطفى 11948Lمزدوجسيدي يحيى اويوسف

604/09/18إقليم: ميدلتايت يعقوب - م/م تسامرتإقليم: ميدلتتاغيغشت - م/م ازلن 7 04/09/18إدريس أوبلغزي 09730Aمزدوجاموكر

املشيل م/م المير مولي إقليم: ميدلتتاغيغشت - م/م ازلن

عبد ا

104/09/18إقليم: ميدلت 7 04/09/18نجاة سوفيقي 09735Fمزدوجاملشيل

املشيل م/م المير مولي 

عبد ا

604/09/18إقليم: ميدلتاكدالإقليم: ميدلت 7 04/09/18ايت زهرة ليلى 09752Zمزدوجبوازمو

مجموعة مدارس ايت واحي إقليم: ميدلتبواضيل

وحقي

504/09/18إقليم: ميدلت 7 04/09/18زريفي  جميلة 11907Sمزدوجاغبالو

104/09/18إقليم: ميدلتتيزي ويللنإقليم: ميدلتاولغازي - م/م ايت عبدي 7 04/09/18علي الطاوسي 09827Fمزدوجكرامة

304/09/18إقليم: ميدلتايت علي اويكوإقليم: ميدلتاولغازي - م/م ايت عبدي 7 04/09/18عبد العالي الهللي 09751Yمزدوجبوازمو

804/09/18إقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديمإقليم: ميدلتمجموعة مدارس لكاغ 7 04/09/18حسن غاجي 11940Cمزدوجأكوديم

1204/09/18إقليم: تنغيرف.بوديبإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 7 04/09/18أيوب وقا 09454Aمزدوجمصيسي

104/09/18إقليم: ميدلتتاروكوتإقليم: ميدلتتاغيغشت - م/م ازلن 7 04/09/18بزو سماعيل 11891Zمزدوجتنوردي
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

204/09/18إقليم: ميدلتتزارين 03 مارسإقليم: ميدلتاولغازي - م/م ايت عبدي 7 04/09/18عبد الرحيم رعو 09716Kمزدوجأيت يحيى

504/09/18إقليم: ميدلتمجموعة مدارس موكديدإقليم: ميدلتاولغازي - م/م ايت عبدي 7 04/09/18يوسف مخلول 11902Lمزدوجاغبالو

604/09/18إقليم: ميدلتبوكمةإقليم: ميدلتاوكريران بن م 7 04/09/18إلتحاق بالزوجمرشيش سناء 11884Sمزدوجامرصيد

مجموعة مدارس ايت واحي إقليم: ميدلتايت لهري

وحقي

904/09/18إقليم: ميدلت 7 04/09/18حكيمة محفوظي 11907Sمزدوجاغبالو

504/09/18إقليم: ميدلتمجموعة مدارس لكاغإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 7 04/09/18عبد العزيز عزيز 11946Jمزدوجأكوديم

علي وداود - م/م موحى 

وحمو الزياني

304/09/18إقليم: ميدلتتزارين 03 مارسإقليم: ميدلت 7 04/09/18يوسف أهميش 09716Kمزدوجأيت يحيى

104/09/18إقليم: ميدلتايت غانمإقليم: ميدلتاولغازي - م/م ايت عبدي 7 04/09/18ادريس فطولي 19330Kمزدوجتيزي نغشو

904/09/18إقليم: ميدلتايت علي اويكوإقليم: ميدلتاولغازي - م/م ايت عبدي 7 04/09/18م بشري 09751Yمزدوجبوازمو

704/09/18إقليم: ميدلتمدرسة اغبالوإقليم: ميدلتاوكريران بن م 6 04/09/18إلتحاق بالزوجخاتري هدى 11900Jمزدوجاغبالو

316/09/94إقليم: ورزازاتم حي الداري المسيرةإقليم: ورزازاتم.م. غسات 179 16/09/94أقدمية 16 سنةحبيبة عزراين 23905H)مزدوجورزازات )البلدية

116/09/94إقليم: ورزازاتم. تيميللإقليم: ورزازاتم.م. تزنتوت 169 16/09/99أقدمية 16 سنةبرزوق المعطي 23589Pمزدوجترميكت

116/09/98إقليم: ورزازاتم. ابن سيناإقليم: ورزازاتم.م. تمازيرت 165 16/09/98أقدمية 16 سنةاسماعيل ايتموح 21892Vمزدوجترميكت

216/09/97إقليم: ورزازاتم. تابونتإقليم: ورزازاتم.م.  تورجدال 163 16/09/99أقدمية 16 سنةيوسف اكوايس 12787Yمزدوجترميكت

316/09/97إقليم: ورزازاتم. تكمي الجديدإقليم: ورزازاتم.م.  تورجدال 163 16/09/99أقدمية 16 سنةسعيد اكوزول 12789Aمزدوجترميكت

416/09/96إقليم: العرائشمدرسة ابن خلدون العرائشإقليم: ورزازاتم.م. غسات 161 16/09/00أقدمية 16 سنةرضوان زاوطي 05706B)مزدوجالعرائش )البلدية

916/09/98إقليم: ورزازاتم. تابونتإقليم: ورزازاتم.م. ايماسين 161 16/09/99أقدمية 16 سنةم أمزيان 12787Yمزدوجترميكت

216/09/95إقليم: ورزازاتم. تكمي الجديدإقليم: ورزازاتم/م المسيرة 159 06/09/01أقدمية 16 سنةابراهيم الصبان 12789Aمزدوجترميكت

216/09/93إقليم: ورزازاتم. تاجدةإقليم: ورزازاتم.م. تلمسل 159 30/09/02أقدمية 16 سنةعبدا بن عبدا 12788Zمزدوجترميكت
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية الشهيد إقليم: ورزازاتم.م. ادلسان

إدريس الحرثي

116/09/94إقليم: العيون 157 30/09/02أقدمية 16 سنةابراهيم أيت بابا 06430N)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية خالد بن إقليم: ورزازات م الخنساء

الوليد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
116/09/89 156 16/09/93أقدمية 16 سنةفاطمة زارع 25772M)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

916/09/99إقليم: آسفيم/م اولد احمدإقليم: ورزازاتم.م. وينتجكال 155 16/09/00أقدمية 16 سنةبناجي لحسن 13629Nمزدوجبوكدرة

916/09/99إقليم: ورزازاتم.م. تغرامتإقليم: ورزازاتم.م امكشود 155 16/09/00أقدمية 16 سنةعبد الصادق الرقبي 13158Bمزدوجترميكت

816/09/99إقليم: ورزازاتم.م. تغرامتإقليم: ورزازاتم.م. تمازيرت 155 16/09/00أقدمية 16 سنةالغاشي ابراهيم 13158Bمزدوجترميكت

1016/09/98إقليم: ورزازاتم.م. تلمسلإقليم: ورزازاتم.م.تيكيرت 149 30/09/02أقدمية 16 سنةايت الحيان جمال 13168Mمزدوجترميكت

عمالة: إنزكان ايت م المام البخاريإقليم: ورزازاتم.م أليغ نتركى

ملول
111/09/00 149 06/09/01أقدمية 16 سنةحبيب المؤذن 05056V الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

316/09/99إقليم: ورزازاتم.م. تلمسلإقليم: ورزازاتم.م. ولد يعقوب 147 16/09/02أقدمية 16 سنةعبد اللطيف العفو 13168Mمزدوجترميكت

616/09/99إقليم: ورزازاتم.م. تلمسلإقليم: ورزازاتم.م تفليت ايت اكرور 147 04/09/02أقدمية 16 سنةعبدالرحيم زكري 13168Mمزدوجترميكت

914/09/01إقليم: آسفيم/م اولد احمدإقليم: ورزازاتم.م. وينتجكال 147 14/09/01أقدمية 16 سنةالصوفي احلم 13629Nمزدوجبوكدرة

عمالة: أكادير  إدا م علي ازيكوإقليم: ورزازاتم.م.  تمسراوت

وتنان
111/09/00 145 04/09/02أقدمية 16 سنةعبد الصادق موهوب 24201E)مزدوجاكادير )البلدية

316/09/99إقليم: العيونالمدرسة البتدائية إبن حزمإقليم: ورزازاتم.م تفليت ايت اكرور 143 29/09/03أقدمية 16 سنةمبارك زكي 18649V)مزدوجالعيون )البلدية

106/09/01إقليم: الجديدةمدرسة الداخلةإقليم: ورزازاتم.م امكشود 135 25/09/03أقدمية 16 سنةم قصبي 08092V)مزدوجلبير الجديد )البلدية

906/09/01إقليم: ورزازاتم.م. تزنتوتإقليم: ورزازاتم.م. اسكا 131 06/09/02أقدمية 16 سنةبها علي جمال 13004Jمزدوجأيت زينب

816/09/94إقليم: الحاجبمولي اسماعيلإقليم: ورزازاتم. يعقوب المنصور 130 06/09/01أقدمية 16 سنةم حماموش 04109R)مزدوجاكوراي )البلدية

513/09/01عمالة: الرباطاحمد الراشديإقليم: ورزازاتم.م. تغرامت 127 20/02/07أقدمية 12 سنةحنان عكرمة 01039D)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

212/09/02إقليم: ورزازاتم.م. فينتإقليم: ورزازاتم.م.تمشة 125 06/09/06أقدمية 12 سنةوعزيز  يوسف 13167Lمزدوجترميكت

613/09/01إقليم: خريبكةم/م بنشقرىإقليم: ورزازاتم.م. تغرامت 123 26/12/07أقدمية 12 سنةنادية بومهدي 12125Dمزدوجلكفاف

730



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مجموعة مدارس احمد إقليم: ورزازاتم.م. عبد ا ابن ياسين

بلهاشمي المركزية

412/09/02عمالة: مراكش 121 07/10/07أقدمية 12 سنةحيات العلوي 02762Bمزدوجالمنابهة

216/09/03إقليم: خنيفرةسيدي لمينإقليم: ورزازاتم.م. عبد ا ابن ياسين 121 06/09/06أقدمية 12 سنةمينة خويي 21494Mمزدوجسيدي لمين

إقليم: شتوكة آيت م.م المام البخاريإقليم: ورزازاتم.م. وينتجكال

باها
505/09/03 113 06/09/07أقدمية 12 سنةاخزام م 05177Bمزدوجأيت عميرة

عمالة مقاطعات عين عقبة بن نافعإقليم: ورزازاتم حي الداري المسيرة

السبع الحي الم
211/09/00 110 14/09/15إلتحاق بالزوجالخير نجاة 01590C الصخور السوداء

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس أيت كوفي إقليم: ورزازاتم. يعقوب المنصور

المركزية

316/09/94عمالة: مراكش 108 26/09/03أقدمية 16 سنةم بوعلي 02527

W

مزدوجالسويهلة

216/09/03عمالة: الميةالرازيإقليم: ورزازاتم. تاجدة 96 22/06/09سناء المجدوب 21255Cمزدوجالشللت

عمالة: الصخيرات  - عثمان بن عفانإقليم: ورزازاتم فدراكوم

تمارة
113/09/01 94 14/09/15إلتحاق بالزوجالحمر سهام 01338D)مزدوجتمارة )البلدية

405/09/07عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة البتدائية الواحةإقليم: ورزازاتم.م. وينتجكال 91 05/09/07أقدمية 12 سنةبلحجام سناء 15179Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

305/09/07إقليم: سيدي سليمانمدرسة بئر أنزرانإقليم: ورزازاتم. تزناخت 88 05/09/09خديجة المراني 10869N سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

مزدوج

124/01/08إقليم: ورزازاتم. تزناختإقليم: ورزازاتم.م. تغدوت 83 02/09/10عمر ايت اليزيد 24947R)مزدوجتازناخت )البلدية

905/09/08إقليم: ورزازاتم. تزناختإقليم: ورزازاتم.م. تازولت 83 05/09/08حليمة نعيمي 24947R)مزدوجتازناخت )البلدية

207/09/04إقليم: ورزازاتم. يعقوب المنصورإقليم: ورزازاتم.م. تغدوت 81 02/09/14اعراب م 12783U)مزدوجتازناخت )البلدية

704/09/12إقليم: الرشيديةمروتشةإقليم: ورزازاتم.م. تزلميمت 71 04/09/12م الشيخ 09682Yمزدوجملعب

102/09/10إقليم: برشيدالمدرسة ال بتدائية القدسإقليم: ورزازاتم.م.تشديرت 67 02/09/10إلتحاق بالزوجتجريبات فاطمة 27005C)مزدوجحد السوالم )البلدية

1005/09/07إقليم: الحاجبسيدي بوعمروإقليم: ورزازات م.م. الحرية 64 05/09/17ابراهيم قدا 04222Nمزدوجرأس اجري

202/09/10إقليم: ورزازاتم. يعقوب المنصورإقليم: ورزازاتم.م. تغدوت 61 02/09/14عادل احديدوش 12783U)مزدوجتازناخت )البلدية

505/09/11عمالة: الميةلسان الدين ابن الخطيبإقليم: ورزازاتم.م تفليت 61 03/09/13سعاد المسعودي 27199N)مزدوجعين حرودة )البلدية

705/09/11إقليم: ورزازاتم/م المسيرةإقليم: ورزازاتم.م. تمازيرت 61 03/09/13تورار أيوب 12811Z)مزدوجتازناخت )البلدية
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601/01/12إقليم: ورزازاتم.م.تيكيرتإقليم: ورزازاتم.م.اماغودن 61 01/01/12إلتحاق بالزوجبوحل خديجة 12999Dمزدوجأيت زينب

101/01/11إقليم: خريبكةم/م تاشرافتإقليم: ورزازاتم.م. كنطولة 59 01/01/12إلتحاق بالزوجعزيزة فارسي 12068Sمزدوجتشرافت

205/09/08إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة شوقيإقليم: ورزازاتم.م. فينت 57 04/09/18عائشة املل 08771H)مزدوجتمللت )البلدية

م.الجماعاتية زاوية سيدي إقليم: ورزازاتم.م. ايت تيكة

لحساين

1003/09/13إقليم: ورزازات 53 03/09/13 ادريس كركاع 13114Dمزدوجوسلسات

عمالة: أكادير  إدا م.م هارون الرشيد-أقصـريإقليم: ورزازاتم.م أليغ نتركى

وتنان
804/09/12 50 02/09/15المنصوري م 04897Xمزدوجاقصري

216/09/96إقليم: زاكورةم.م ألموإقليم: ورزازاتم. اسفوتليل 48 04/09/18ايت بن يوسف داود 13383

W

مزدوجتغبالت

101/01/12إقليم: ورزازاتم.م.تمشةإقليم: ورزازاتم.م تندوت 48 06/09/17قاضي م 13246Xمزدوجامي نولون

402/09/14إقليم: الرشيديةالسيــــفةإقليم: ورزازاتم.م. ايت عفان 45 02/09/14العشوشي فاطمة 09503Dمزدوجالسيفا

219/09/00إقليم: تنغيرم.م تامتتوشتإقليم: ورزازاتم.م. ايماسين 44 06/09/17الكتاني م 09418Lمزدوجأيت هاني

904/09/12إقليم: سيدي قاسمابن عاشرإقليم: ورزازاتم.م.أرك 43 15/09/15فاطمة الزهراء كرافص 14908Dمزدوجباب تيوكا

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامنإقليم: ورزازاتم.م. اسكا

تمارة
903/09/13 43 14/09/15سونية المسعودي 25420E)مزدوجعين العودة )البلدية

602/09/15إقليم: تنغيرم.م ايت اوزينإقليم: ورزازاتم.م. تزلميمت 42 06/09/17أيت حدو نعيمة 12884Dمزدوجسوق الخميس دادس

702/09/16إقليم: الرشيديةمروتشةإقليم: ورزازاتم.م. تزلميمت 41 02/09/16خديجة شوكر 09682Yمزدوجملعب

602/09/16إقليم: تنغيرم.م ايت اوزينإقليم: ورزازاتم.م. تزلميمت 41 02/09/16الكتبي رشيد 12884Dمزدوجسوق الخميس دادس

704/09/12إقليم: الحاجبالمخزن المتنقلإقليم: ورزازاتم.م تفليت 40 02/09/14إلتحاق بالزوجفاطمة فسكا 04125Hمزدوجاقدار

عمالة: أكادير  إدا م.م هارون الرشيد-أقصـريإقليم: ورزازاتم.م تندوت

وتنان
804/09/12 38 02/09/15عماد تبرققايت 04897Xمزدوجاقصري

م.م سيدي  إقليم: ورزازاتم.م. كنطولة

أبوداود-تـوراريـن

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
702/09/15 38 02/09/15مصطفى ايت بوقيدور 04993Bمزدوجتامري

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت الشريفإقليم: ورزازاتم.م. انميد

باها
502/09/15 38 02/09/15المتوكيل عبد السلم 05246Bمزدوجأيت ميلك
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إقليم: شتوكة آيت م م الرجــاءإقليم: ورزازاتم.م. اكوينس

باها
202/09/15 38 02/09/15جاعى عبد ا 05244Zمزدوجأيت ميلك

1002/09/14إقليم: ميدلتتصالحتإقليم: ورزازاتم.م. ايت عفان 35 02/09/14إلتحاق بالزوجالعلوي للة الكبيرة 09805Gمزدوجسيدي عياد

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت الشريفإقليم: ورزازاتم.م. انميد

باها
502/09/15 35 02/09/16فاطمة مومني 05246Bمزدوجأيت ميلك

201/01/12إقليم: ورزازاتم.م. فينتإقليم: ورزازاتم.ج. اغرم نوكدال 33 02/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة امريم 13167Lمزدوجترميكت

إقليم: شتوكة آيت م م الرجــاءإقليم: ورزازاتم.م. اكوينس

باها
302/09/15 32 06/09/17إبراهيم أيت منصور 05244Zمزدوجأيت ميلك

103/09/13إقليم: النواصرم. ابو القاسم الزيانيإقليم: ورزازاتم.م. الزوية 31 06/09/17إلتحاق بالزوجغزلن الباوردي 26701X)مزدوجدار بوعزة )البلدية

م.م الحسين بن بيروك بن إقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت انيسي

عبل مركزية دار الربعاء

102/09/16إقليم: تيزنيت 31 02/09/16فرحات فاطمة 16913Hمزدوجانزي

202/09/16إقليم: العيونالمدرسة البتدائية تارومةإقليم: ورزازاتم.م. تماعروفت 31 02/09/16اسيا غربال 23909Mمزدوجفم الواد

513/02/17إقليم: تنغيرتصويتإقليم: ورزازاتم.م. اغيل نوبيان 31 13/02/17مصطفى بوطيب 12835A أيت سدرات السهل

الشرقية

مزدوج

313/02/17إقليم: تنغيرم.م انو نزمإقليم: ورزازاتم.م. اغيل نوبيان 31 13/02/17يونس ايت عدى 12950Aمزدوجاميضر

213/02/17إقليم: ميدلتايت اوفلإقليم: ورزازاتم.م. تكاديرت 31 13/02/17فاطمة خدا 11929Rمزدوجايتزر

1013/02/17إقليم: الرشيديةتيهارينإقليم: ورزازاتم.م أليغ نتركى 31 13/02/17موسى المرابطي 09582Pمزدوجالطاوس

913/02/17إقليم: الرشيديةمزكيدةإقليم: ورزازاتم.م.الصور 31 13/02/17خديجة محتاج 09548Cمزدوجالريصاني

913/02/17إقليم: الرشيديةمرزوكةإقليم: ورزازاتم.م. وينتجكال 31 13/02/17مصطفى دعنوني 09581Nمزدوجالطاوس

م.الجماعاتية زاوية سيدي 

لحساين

913/02/17إقليم: الرشيديةمرزوكةإقليم: ورزازات 31 13/02/17فتيحة عبدلوي 09581Nمزدوجالطاوس

113/02/17إقليم: تنغيرم.م عسو بسلمإقليم: ورزازاتم.م. إحنداكن 31 13/02/17عبد الحكيم بقي 22627Uمزدوجحصيا

713/02/17إقليم: زاكورةم.م تانسيفتإقليم: ورزازاتم.م. ايت تيكة 31 13/02/17عبدا آيت الكبير 13284Nمزدوجتانسيفت

م.الجماعاتية زاوية سيدي 

لحساين

713/02/17إقليم: الرشيديةتنغراسإقليم: ورزازات 31 13/02/17عتيقة ناصر 09580Mمزدوجالسفلت
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613/02/17إقليم: تنغيرتصويتإقليم: ورزازاتم.م. اكالميم 31 13/02/17مصطفى بلمودن 12835A أيت سدرات السهل

الشرقية

مزدوج

313/02/17إقليم: تنغيرم.م انو نزمإقليم: ورزازاتم.م. تلوات 31 13/02/17فاطمة الزهراء بولورد 12950Aمزدوجاميضر

113/02/17إقليم: تنغيرم.م ايت زكانإقليم: ورزازاتم.م. عبد ا ابن ياسين 31 13/02/17مصطفى باحماد 09480Dمزدوجالنيف

م.الجماعاتية زاوية سيدي 

لحساين

1124/03/17إقليم: الرشيديةامنزرانإقليم: ورزازات 31 24/03/17م سليماني 09551Fمزدوجالريصاني

عمالة: أكادير  إدا م.م النخيل-تيكـويــنإقليم: ورزازاتم.م. تكاديرت

وتنان
1002/09/14 29 02/09/16سعيد ايت لحسن اوعلي 05003Mمزدوجتامري

إقليم: شتوكة آيت م.م  الرجيلةإقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان

باها
502/09/15 29 02/09/15إلتحاق بالزوجةعبد ا أشتوك 05170Uمزدوجأيت عميرة

102/09/15إقليم: خنيفرةكهف النسورإقليم: ورزازاتم.م. عبد ا ابن ياسين 29 04/09/18عبد العزيز  المنصوري 11620Eمزدوجسيدي لمين

402/09/15إقليم: ورزازاتم.م أليغ نتركىإقليم: ورزازاتم.م. وينتجكال 28 02/09/15حاش بشرى 13213Lمزدوجتوندوت

302/09/15إقليم: ورزازاتم.م. تاورةإقليم: ورزازاتم.م. النقب ايت وغرضة 28 02/09/15مصطفى مستقيم 12996Aمزدوجامرزكان

1002/09/15إقليم: ميدلتبولعجولإقليم: ورزازاتم.م. ازلغ 28 02/09/15اسبان وفاء 11920Fمزدوجزايدة

إقليم: شتوكة آيت م.م  اليرموكإقليم: ورزازاتم. تزناخت

باها
902/09/15 26 06/09/17الحسين البوركي 05308U سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

406/09/17إقليم: ورزازاتم.م تفليتإقليم: ورزازاتم.م. ايت عفان 24 06/09/17محماد فاسكى 13207Eمزدوجتوندوت

106/09/17إقليم: ورزازاتم.م.تمشةإقليم: ورزازاتم.م. ايت عفان 24 06/09/17عبد الرحيم الشوكي 13246Xمزدوجامي نولون

715/09/17إقليم: ورزازاتم.م. تاورةإقليم: ورزازاتم.م. امغلي 24 15/09/17كريمة اك 12996Aمزدوجامرزكان

413/02/17إقليم: ورزازاتم.م. ولد يعقوبإقليم: ورزازاتم.م امي نواسيف 23 13/02/17إلتحاق بالزوجالميسوري  نادية 13182Cمزدوجسكورة أهل الوسط

705/09/07إقليم: خريبكةم/م بلخيرإقليم: ورزازاتم.م. اغيل نوبيان 22 02/09/16إلتحاق بالزوجعزيزة مومني 12121Zمزدوجلكفاف

م.الجماعاتية زاوية سيدي 

لحساين

إقليم: شتوكة آيت م.م  تقصبيتإقليم: ورزازات

باها
102/09/15 22 06/09/17إلتحاق بالزوجةسعيد اغبر 05222Aمزدوجبلفاع

302/09/16إقليم: ورزازاتم.م تفليت ايت اكرورإقليم: ورزازاتم.م. تماعروفت 22 02/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء باري 13219Tمزدوجغسات
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

513/02/17إقليم: الرشيديةالزاوية القديمةإقليم: ورزازاتم.م.ايت زغار 22 13/02/17إلتحاق بالزوج سكينة الفللي 09607Sمزدوجالرتب

513/02/17إقليم: زاكورةم.م اولد سليمانإقليم: ورزازاتم.م. تغدوت 22 13/02/17إلتحاق بالزوجمنى بادو 13306Mمزدوجأولد يحيى لكراير

802/09/16إقليم: ميدلتاوتربات - م/م المام الغزاليإقليم: ورزازاتم.م اكرنان)اسغمو( 21 02/09/16لل صفية هل بابا 09758Fمزدوجاوتربات

102/09/16إقليم: تاوناتم/م  عين مديونةإقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان 21 02/09/16اسماعيل جناتي الدريسي 15666Cمزدوجعين مديونة

513/02/17إقليم: تنغيرم.م صغروإقليم: ورزازاتم.م.ايت زغار 21 13/02/17هروان ابوبكر 12895Rمزدوجأيت الفرسي

713/02/17إقليم: ورزازاتم.م.  تورجدالإقليم: ورزازاتم.م. اكاداين 21 13/02/17آسيا زروقي 13042Aمزدوجاغرم نوكدال

813/02/17إقليم: تنغيرحديدةإقليم: ورزازاتم.م. ازلغ 21 13/02/17يوسف منتصر 12855Xمزدوجأيت واسيف

713/02/17إقليم: تنغيرم.م الكومتإقليم: ورزازاتم.م ايت علي او عيسى 21 13/02/17إلتحاق بالزوجمريم الزمزومي 12883Cمزدوجسوق الخميس دادس

113/02/17إقليم: تنغيرم.م ايت ملوانإقليم: ورزازاتم.م. ازلغ 21 13/02/17م اليام 12822Lمزدوجأيت سدرات الجبل العليا

513/02/17إقليم: الرشيديةمقطع الصفاإقليم: ورزازاتم.م.تمشة 21 13/02/17حسناوي رشيد 09554Jمزدوجالريصاني

113/02/17إقليم: تنغيرم.م ايت ملوانإقليم: ورزازاتم.م. ازلغ 21 13/02/17علي بن داود 12822Lمزدوجأيت سدرات الجبل العليا

1013/02/17إقليم: الرشيديةتامرنةإقليم: ورزازاتم.م.ايت زغار 21 13/02/17أهبار ياسين 20316Gمزدوجالريصاني

1013/02/17إقليم: ورزازاتم.م. تزولط نمرادوإقليم: ورزازاتم.م امي نواسيف 21 13/02/17إلتحاق بالزوجحسناء ايت باعلي 13077Nمزدوجامرزكان

813/02/17إقليم: الرشيديةاكديــــــمإقليم: ورزازاتم.م. امي نولون 21 13/02/17هشام بوزكراوي علوي 09429Yمزدوجاملكو

424/03/17إقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولودإقليم: ورزازاتم.م. امي نولون 21 24/03/17اجديك داود 12838D أيت سدرات السهل

الشرقية

مزدوج

113/02/17إقليم: تنغيرم.م ايت توخسينإقليم: ورزازاتم.م.اماغودن 21 13/02/17عمراوي عبد المجيد 12819Hمزدوجأيت سدرات الجبل العليا

813/02/17إقليم: الرشيديةتنغراسإقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت نايت زغار 21 13/02/17اناس قاسمي 09580Mمزدوجالسفلت

1013/02/17إقليم: تنغيرم.م امزودارإقليم: ورزازاتم.م.اماغودن 21 13/02/17خالد المنتصير 12816E أيت سدرات الجبل

السفلى

مزدوج
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

1013/02/17إقليم: ورزازاتم.م. تويينإقليم: ورزازاتم.م ايت علي او عيسى 21 13/02/17إلتحاق بالزوجبهيجة عري 12993Xمزدوجامرزكان

713/02/17إقليم: ميدلتاعباريإقليم: ورزازاتم.م. اكاداين 21 13/02/17تيتاو عبد السلم 09789Pمزدوجالنزالة

113/02/17إقليم: ورزازاتم.م. توغوتإقليم: ورزازاتم.م.تشديرت 21 13/02/17فوزي مصطفى 13057Sمزدوجتيدلي

313/02/17إقليم: ورزازاتم.م.تمشةإقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت نايت زغار 21 13/02/17زكاغ سفيان 13246Xمزدوجامي نولون

313/02/17إقليم: تنغيرم.م توغزاإقليم: ورزازاتم.م.تشديرت 21 13/02/17محسن كلب 09486Kمزدوجالنيف

113/02/17إقليم: ورزازاتم.م.تكيرت نايت فارسإقليم: ورزازاتم.م. توغوت 21 13/02/17إلتحاق بالزوجليلى ايت ايدار 13013Uمزدوجأيت زينب

213/02/17إقليم: ورزازاتم.م. ازلغإقليم: ورزازاتم.م. توغوت 21 13/02/17أقريض كبيرة 13061

W

مزدوجتيدلي

413/02/17إقليم: الرشيديةتوداعتإقليم: ورزازاتم.م. ايت تيكة 21 13/02/17هشام فرحي 09649Mمزدوجاغبالو انكردوس

313/02/17إقليم: تنغيرم.م توغزاإقليم: ورزازاتم.م.تشديرت 21 13/02/17أيت بغا أيوب 09486Kمزدوجالنيف

613/02/17إقليم: الرشيديةاكليإقليم: ورزازاتم.م.تشديرت 21 13/02/17إلتحاق بالزوجةبوعزمة موسى 09681Xمزدوجملعب

813/02/17إقليم: تنغيرم.م ايت توخسينإقليم: ورزازاتم.م.تشديرت 21 13/02/17جعواني ياسين 12819Hمزدوجأيت سدرات الجبل العليا

313/02/17إقليم: ورزازاتم.م تفليتإقليم: ورزازاتم.م. ازلغ 21 13/02/17الجرماطي سميرة 13207Eمزدوجتوندوت

713/02/17إقليم: ورزازاتم.م. اكاداينإقليم: ورزازاتم.م.تشديرت 21 13/02/17بزا يوسف 13047Fمزدوجاغرم نوكدال

213/02/17إقليم: الرشيديةاغبالوإقليم: ورزازاتم.م. وينتجكال 21 13/02/17الحجوي م 09647Kمزدوجاغبالو انكردوس

813/02/17إقليم: الرشيديةاغبالوإقليم: ورزازاتم.م. تاستيفت 21 13/02/17اوعنزي عبد الوالي 09647Kمزدوجاغبالو انكردوس

113/02/17إقليم: الرشيديةمرزوكةإقليم: ورزازاتم.م. عبد ا ابن ياسين 21 13/02/17م اللحياني 09581Nمزدوجالطاوس

713/02/17إقليم: تنغيرم.م امزودارإقليم: ورزازاتم.م. تزولط نمرادو 21 13/02/17عبد العزيز باعقى 12816E أيت سدرات الجبل

السفلى

مزدوج

113/02/17إقليم: تنغيرم.م صغروإقليم: ورزازاتم.م. انزال 21 13/02/17حافظ بلقاسمي 12895Rمزدوجأيت الفرسي
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

413/02/17إقليم: تنغيرم.م تورزةإقليم: ورزازاتم.م. تزولط نمرادو 21 13/02/17أحمد بوينشى 12897Tمزدوجأيت الفرسي

813/02/17إقليم: ميدلتتمايوستإقليم: ورزازاتم.م. اسكا 21 13/02/17عبو عبد العزيز 11914Zمزدوجأيت بن يعقوب

313/02/17إقليم: تنغيربوتغرارإقليم: ورزازاتم.م. ايت عفان 21 13/02/17م فوزي 12862Eمزدوجاغيل نومكون

113/02/17إقليم: الرشيديةتامرنةإقليم: ورزازاتم.م. تزولط نمرادو 21 13/02/17عبد الرحمن شعوفي 20316Gمزدوجالريصاني

613/02/17إقليم: تنغيرم.م تورزةإقليم: ورزازاتم.م. عبد ا ابن ياسين 21 13/02/17عمران عيش 12897Tمزدوجأيت الفرسي

113/02/17إقليم: تنغيرم.م ايت توخسينإقليم: ورزازاتم.م. اسكا 21 13/02/17عبد الرحمان البصري 12819Hمزدوجأيت سدرات الجبل العليا

313/02/17إقليم: ميدلتتوزاكينإقليم: ورزازاتم.م. اسكا 21 13/02/17بوبكر أمزيل 09826Eمزدوجكرامة

513/02/17إقليم: الرشيديةتامرنةإقليم: ورزازاتم.م.تمشة 21 13/02/17ابراهيم ناجم 20316Gمزدوجالريصاني

213/02/17إقليم: الرشيديةاغبالوإقليم: ورزازاتم.م. تاستيفت 21 13/02/17سفيان الحجوي 09647Kمزدوجاغبالو انكردوس

613/02/17إقليم: ميدلت تحيانت م/م 18 نونبرإقليم: ورزازاتم.م.أرك 21 13/02/17أوعلل يوسف 09729Zمزدوجاموكر

513/02/17إقليم: ميدلتايت لهريإقليم: ورزازاتم.م.أرك 21 13/02/17اشرف علوي 26174Zمزدوجتونفيت

413/02/17إقليم: تنغيرم.م ايت ودارإقليم: ورزازاتم.م. اكالميم 21 13/02/17جمال عللي 12844K أيت  سدرات السهل

الغربية

مزدوج

613/02/17إقليم: الرشيديةتنغراسإقليم: ورزازاتم.م. اكاداين 21 13/02/17زكرياء البقال 09580Mمزدوجالسفلت

1013/02/17إقليم: زاكورةم.م تانسيختإقليم: ورزازاتم.م. اكالميم 21 13/02/17احمد ايت احمد 13296Bمزدوجتامزموت

113/02/17إقليم: تنغيرم.م تزلفتإقليم: ورزازاتم.م.أرك 21 13/02/17إلتحاق بالزوجةعبد الرحمان بوا 12929Cمزدوجاكنيون

313/02/17إقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتيإقليم: ورزازاتم.م. تاستيفت 21 13/02/17ياسين لقميهري 11878Kمزدوجامرصيد

713/02/17إقليم: الرشيديةامنزرانإقليم: ورزازاتم.م. تلوات 21 13/02/17نبيل سوح 09551Fمزدوجالريصاني

1013/02/17إقليم: ميدلتالخوخاتإقليم: ورزازاتم.م.أرك 21 13/02/17مبارك مرزوك 11918Dمزدوجأيت بن يعقوب
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الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب
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جماعة التعيين

113/02/17إقليم: تنغيرامسمريرإقليم: ورزازاتم.م. تاورة 21 13/02/17يوسف صابون 12931Eمزدوجامسمرير

213/02/17إقليم: تنغيرم.م توديلتإقليم: ورزازاتم.م. تلوات 21 13/02/17زكرياء شكوكوط 12828Tمزدوجأيت يول

1013/02/17إقليم: ورزازاتم.م ايت علي او عيسىإقليم: ورزازاتم.م. النقب ايت وغرضة 21 13/02/17فاطمة الزهراء عيشي 13210Hمزدوجتوندوت

713/02/17إقليم: الرشيديةالماطيإقليم: ورزازاتم.م. عبد ا ابن ياسين 21 13/02/17بوى خالد 09570Bمزدوجالسفلت

513/02/17إقليم: تنغيرم.م  زايد أحمادإقليم: ورزازاتم.م. اكالميم 21 13/02/17عبد الحميد أكري 09413Fمزدوجأيت هاني

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تاستيفتإقليم: ورزازاتم.م. تسليت 17 04/09/18ابن اعمرو عزيز 13123Nمزدوجوسلسات

504/09/18إقليم: تنغيرم.م ألمدونإقليم: ورزازاتم.م. ايت عفان 17 04/09/18حنان اوعلو 12873Sمزدوجاغيل نومكون

1004/09/18إقليم: ورزازاتم.م. ازلغإقليم: ورزازاتم.م. تكاديرت 17 04/09/18مولي البدوي الرحاوي 13061

W

مزدوجتيدلي

104/09/18إقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولودإقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1 17 04/09/18رشيد ايت الفقيه 12838D أيت سدرات السهل

الشرقية

مزدوج

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م.ايت زغارإقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت نايت زغار 17 04/09/18ايت ايشو ابراهيم 13248Zمزدوجامي نولون

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. امزريإقليم: ورزازاتم.م.ايت زغار 17 04/09/18رضوان  المنصوري 13253Eمزدوجامي نولون

404/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تمازيرتإقليم: ورزازاتم.م. تاستيفت 17 04/09/18م باعزيزي 13085Xمزدوجسروا

904/09/18إقليم: ورزازاتم.م.ايت زغارإقليم: ورزازاتم.م. امي نولون 17 04/09/18م بوشارة 13248Zمزدوجامي نولون

904/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تاورةإقليم: ورزازاتم.م. تازولت 17 04/09/18مشتهي عبد العزيز 12996Aمزدوجامرزكان

م.الجماعاتية زاوية سيدي إقليم: ورزازاتم.م. اكالميم

لحساين

104/09/18إقليم: ورزازات 17 04/09/18علي دحان 13114Dمزدوجوسلسات

م.الجماعاتية زاوية سيدي إقليم: ورزازاتم.م. تزلميمت

لحساين

102/09/16إقليم: ورزازات 15 04/09/18ايت حساين الحسن 13114Dمزدوجوسلسات

506/09/17إقليم: ورزازاتم.م. تمداختإقليم: ورزازاتم.م. تغدوت 15 06/09/17إلتحاق بالزوجالسعدية عايد 13008Nمزدوجأيت زينب

106/09/17إقليم: ورزازاتم.م تندوتإقليم: ورزازاتم.م. امغلي 14 06/09/17إلتحاق بالزوجرجاء أناصر 13200Xمزدوجتوندوت
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

106/09/17إقليم: ورزازاتم.م. انزالإقليم: ورزازاتم.م. انميد 14 06/09/17 نور الدين اولمدني 13080Sمزدوجسروا

506/09/17إقليم: ورزازاتم.م.الصورإقليم: ورزازاتم.م. امغلي 14 06/09/17سعيدة بوزمول 13066Bمزدوجتيدلي

106/09/17إقليم: زاكورةم.م شلل درعةإقليم: ورزازاتم.م. النقب ايت وغرضة 14 06/09/17إلتحاق بالزوجعتيقة كموش 13272Aمزدوجافلندرا

106/09/17إقليم: ورزازاتم.م. تزلميمتإقليم: ورزازاتم.م. اكوينس 14 06/09/17عبد الغني الخطابي 13148Rمزدوجازناكن

106/09/17إقليم: ورزازاتم.م.ايت زغارإقليم: ورزازاتم.م. كنطولة 14 06/09/17المختار المي 13248Zمزدوجامي نولون

706/09/17إقليم: تنغيرم.م امجدادارإقليم: ورزازاتم.م. امي نولون 14 06/09/17عبد العزيز ابوماليح 12920Tمزدوجاكنيون

م.الجماعاتية زاوية سيدي إقليم: ورزازاتم.م. اكوينس

لحساين

106/09/17إقليم: ورزازات 14 06/09/17عبد الكريم واهروش 13114Dمزدوجوسلسات

706/09/01إقليم: تارودانتم.م طارق ابن زيادإقليم: ورزازاتم.م. تزولط نمرادو 7 04/09/18داهري مصطفى 18051Vمزدوجسيدي احساين

404/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تكاديرتإقليم: ورزازاتم.م.تشديرت 7 04/09/18كوثر تمقست 13067Cمزدوجتيدلي

204/09/18إقليم: ورزازاتم.م اكرنان)اسغمو(إقليم: ورزازاتم.م. سيدي بلل 7 04/09/18منال   الصالحي 13223Xمزدوجغسات

504/09/18إقليم: ورزازاتم.م.ايت زغارإقليم: ورزازاتم.م. اغيل كنطولة 7 04/09/18خولة الحياطي 13248Zمزدوجامي نولون

504/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تسليتإقليم: ورزازاتم.م. اكوينس 7 04/09/18اهل الناجم فتيحة 13104Tمزدوجوسلسات

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. ازلغإقليم: ورزازاتم.م. تماعروفت 7 04/09/18يامين أيت خردي 13061

W

مزدوجتيدلي

304/09/18إقليم: ورزازاتم.م. اغيل نوبيانإقليم: ورزازاتم.م. ايت تيكة 7 04/09/18سيف الدين    فيروز 13018Zمزدوجتلوات

604/09/18إقليم: ورزازاتم.م امكشودإقليم: ورزازاتم.م. توغوت 7 04/09/18إلتحاق بالزوجبربزي سعاد 13209Gمزدوجتوندوت

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. ازلغإقليم: ورزازاتم.م. امغلي 7 04/09/18ابراهيم بقشيش 13061

W

مزدوجتيدلي

604/09/18إقليم: ورزازاتم.م. اسكاإقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان 7 04/09/18عز الدين ايت كوكو 13021Cمزدوجتلوات

504/09/18إقليم: ورزازاتم.م.أركإقليم: ورزازاتم.م. تازولت 7 04/09/18بنجح يوسف 13032Pمزدوجتلوات
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. اسكاإقليم: ورزازاتم.م. تزولط نمرادو 7 04/09/18مريم أمهري 13021Cمزدوجتلوات

804/09/18إقليم: ورزازاتم.م. ازلغإقليم: ورزازاتم.م. اغيل نوبيان 7 04/09/18حفصة عديشي 13061

W

مزدوجتيدلي

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تاستيفتإقليم: ورزازاتم.م. تازولت 7 04/09/18ايت منصور يوسف 13123Nمزدوجوسلسات

204/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تسليتإقليم: ورزازاتم.م. خزامة 7 04/09/18عبد العزيز اد موسى 13104Tمزدوجوسلسات

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. اكالميمإقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت انيسي 7 04/09/18م لديب 13153

W

مزدوجازناكن

404/09/18إقليم: ورزازاتم.م. اكاداينإقليم: ورزازاتم.م. اغيل كنطولة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجحسناء العسالي 13047Fمزدوجاغرم نوكدال

804/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت نايت زغارإقليم: ورزازاتم.م. تمزريت 7 04/09/18عبد الرزاق الناصري 13247Yمزدوجامي نولون

1004/09/18إقليم: ورزازاتم.م. توغوتإقليم: ورزازاتم.م. تمزريت 7 04/09/18عبد الواحد ايت والراو 13057Sمزدوجتيدلي

304/09/18إقليم: ورزازاتم.م. امزريإقليم: ورزازاتم.م. ايت عفان 7 04/09/18فاطمة البشري 13253Eمزدوجامي نولون

104/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت مرغادإقليم: ورزازاتم.م. انميد 7 04/09/18حسن مهدي 12938Mمزدوجتلمي

404/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تغدوتإقليم: ورزازاتم.م. امغلي 7 04/09/18اسماعيل ايت بوقاسي 13099Mمزدوجوسلسات

204/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تزولط نمرادوإقليم: ورزازاتم.م. امغلي 7 04/09/18م مزيان 13077Nمزدوجامرزكان

504/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تكاديرتإقليم: ورزازاتم.م. تزولط نمرادو 7 04/09/18مريم لميلكي 13067Cمزدوجتيدلي

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. امي نولونإقليم: ورزازاتم.م. تمزريت 7 04/09/18يوسف ازناك 13236Lمزدوجامي نولون

804/09/18إقليم: ورزازاتم.م. امي نولونإقليم: ورزازاتم.م. تمزريت 7 04/09/18فاطمة الزركاني 13236Lمزدوجامي نولون

304/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تكاديرتإقليم: ورزازاتم.م.تشديرت 7 04/09/18المغاري سعيد 13067Cمزدوجتيدلي

804/09/18إقليم: ورزازاتم.م.تشديرتإقليم: ورزازاتم.م. تازولت 7 04/09/18أزكاغ يوسف 13072Hمزدوجتيدلي

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. اغيل كنطولةإقليم: ورزازاتم.م. تازولت 7 04/09/18لحسن شعيبي 13261Nمزدوجامي نولون
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

904/09/18إقليم: ورزازاتم.م.اماغودنإقليم: ورزازاتم.م. تزولط نمرادو 7 04/09/18مريم بوسكيك 13060Vمزدوجتيدلي

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م.تشديرتإقليم: ورزازاتم.م. ايت عفان 7 04/09/18خديجة الحفيضي 13072Hمزدوجتيدلي

504/09/18إقليم: ورزازاتم.م. امي نولونإقليم: ورزازاتم.م. تمزريت 7 04/09/18وليد اعزيز 13236Lمزدوجامي نولون

204/09/18إقليم: ورزازاتم.م.اماغودنإقليم: ورزازاتم.م. ايت قالة 7 04/09/18مصطفى جاطا 13060Vمزدوجتيدلي

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. عبد ا ابن ياسينإقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت انيسي 7 04/09/18عبد الكريم أحرير 13025Gمزدوجتلوات

704/09/18إقليم: ورزازاتم.م. توغوتإقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان 7 04/09/18م تيدارت 13057Sمزدوجتيدلي

204/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت نايت زغارإقليم: ورزازاتم.م. تمزريت 7 04/09/18الحمداوي عبد الرزاق 13247Yمزدوجامي نولون

304/09/18إقليم: ورزازاتم.م. ازلغإقليم: ورزازاتم.م. تمزريت 7 04/09/18خالد باني 13061

W

مزدوجتيدلي

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تسليتإقليم: ورزازاتم.م. تازولت 7 04/09/18   ايت وشن ابراهيم 13104Tمزدوجوسلسات

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. انميدإقليم: ورزازاتم.م. اغيل كنطولة 7 04/09/18فتيحة الحدادي 13131Xمزدوجخزامة

904/09/18إقليم: ورزازاتم.م.تشديرتإقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان 7 04/09/18خولة زاهد 13072Hمزدوجتيدلي

1004/09/18إقليم: ورزازاتم.م. النقب ايت وغرضةإقليم: ورزازاتم.م. امغلي 7 04/09/18لمياء الطالبي 13088Aمزدوجسروا

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تلواتإقليم: ورزازاتم.م.أرك 7 04/09/18ايت احساين فضمة 13016Xمزدوجتلوات

504/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت نايت زغارإقليم: ورزازاتم.م. تزلميمت 7 04/09/18الموساوي عمر 13247Yمزدوجامي نولون

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تزولط نمرادوإقليم: ورزازاتم.م. سيدي بلل 7 04/09/18الضاوية  شبابي 13077Nمزدوجامرزكان

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. انميدإقليم: ورزازاتم.م. اغيل كنطولة 7 04/09/18مريم وافيق 13131Xمزدوجخزامة

504/09/18إقليم: ورزازاتم.م. اسكاإقليم: ورزازاتم.م. تازولت 7 04/09/18المومني عصمان 13021Cمزدوجتلوات

704/09/18إقليم: ورزازاتم.م. اسكاإقليم: ورزازاتم.م.أرك 7 04/09/18الهام الوالي 13021Cمزدوجتلوات
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. اسكاإقليم: ورزازاتم.م.أرك 7 04/09/18مورجي لطيفة 13021Cمزدوجتلوات

304/09/18إقليم: ورزازاتم.م. اكالميمإقليم: ورزازاتم.م. تازولت 7 04/09/18الشطر م 13153

W

مزدوجازناكن

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. انميدإقليم: ورزازاتم.م. ايت قالة 7 04/09/18م أيت ياسين 13131Xمزدوجخزامة

904/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تازولتإقليم: ورزازاتم.م. تزلميمت 7 04/09/18بلنشيط عبد العزيز 13146Nمزدوجازناكن

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م.اماغودنإقليم: ورزازاتم.م. امغلي 7 04/09/18عبد ا بسعيد 13060Vمزدوجتيدلي

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. اغيل نوبيانإقليم: ورزازاتم.م. اكوينس 7 04/09/18عبد المجيد منصوري 13018Zمزدوجتلوات

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تاستيفتإقليم: ورزازاتم.م. تسليت 7 04/09/18خديجة جب 13123Nمزدوجوسلسات

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. عبد ا ابن ياسينإقليم: ورزازاتم.م. انميد 7 04/09/18عبد الحكيم تربعليت 13025Gمزدوجتلوات

م.الجماعاتية زاوية سيدي 

لحساين

202/09/16إقليم: تيزنيتم. المختار السوسيإقليم: ورزازات 18 02/09/16إلتحاق بالزوجلطيفة الرأيس 16704F)المازيغيةتزنيت )البلدية

116/09/88إقليم: تنغيرم.المضايقإقليم: تنغيرم.م حلول 225 16/09/88أقدمية 16 سنةمصطفى اليوسفي 12777M)مزدوجتنغير )البلدية

116/09/85إقليم: تنغيرم.بومالنإقليم: تنغيرم.الخميس 209 16/09/93أقدمية 16 سنةعلي موجان 12802P)مزدوجبو مالن دادس )البلدية

516/09/89عمالة: مراكشمدرسة المسيرة الخضراء 1إقليم: تنغيرايت خيار 195 16/09/95أقدمية 16 سنةفصيم  عبد  ا 02510C)مزدوجالمنارة )المقاطعة

116/09/93إقليم: تنغيرم.المختار السوسيإقليم: تنغيرم.م واكليم 195 16/09/93أقدمية 16 سنةحرتوف الحو 12776L)مزدوجتنغير )البلدية

117/09/84إقليم: تنغيرم.المضايقإقليم: تنغيرم.توريرت نمزيلن 187 21/09/99أقدمية 16 سنةخي الحسين 12777M)مزدوجتنغير )البلدية

116/09/93إقليم: تنغيرم.تجماصتإقليم: تنغيرم.م واكليم 187 16/09/95أقدمية 16 سنةافراك عبد الرزاق 12775K)مزدوجتنغير )البلدية

416/09/93عمالة: مكناسالمختار السوسيإقليم: تنغيرزاوية مولي عبد المالك 183 16/09/96أقدمية 16 سنةم حفيضي 04008F)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/93إقليم: تنغيرم.سيدي مسكورإقليم: تنغيرم.م اغبالو 183 16/09/95أقدمية 16 سنةالسعيد الفاضل 12778N)مزدوجتنغير )البلدية

216/09/94عمالة: مكناسرابعة العدويةإقليم: تنغيرم.م الكومت 177 16/09/97أقدمية 16 سنةحمو عجي 03957A)مزدوجمكناس )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

116/09/94إقليم: تنغيرم.المختار السوسيإقليم: تنغيرم.م بئر انزران 173 16/09/98أقدمية 16 سنةمرزوك عبد الرحمان 12776L)مزدوجتنغير )البلدية

216/09/94إقليم: تنغيرم.المضايقإقليم: تنغيرم.م الحارة نكرامن 173 16/09/98أقدمية 16 سنةفاتح عبد الواحد 12777M)مزدوجتنغير )البلدية

116/09/96إقليم: تنغيرم.المختار السوسيإقليم: تنغيرم.م تدفالت 173 16/09/97أقدمية 16 سنةتخيسي المصطفى 12776L)مزدوجتنغير )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عقبة بن نافغإقليم: تنغيرم.م تدفالت

تمارة
116/09/96 173 16/09/97أقدمية 16 سنةالبورخيسي م 01332Xمزدوجمرس الخير

116/09/92عمالة: مكناسمعمل السمنتإقليم: تنغيرم.م ايت أونير 165 13/09/01أقدمية 16 سنةكوسكوس احمد 03826H)مزدوجويسلن )البلدية

116/09/96إقليم: الرشيديةالفتحإقليم: تنغيرم.م الحاج عمرو 165 16/09/99أقدمية 16 سنةفاركي خالد 09383Y)مزدوجكلميمة )البلدية

316/09/95إقليم: الحاجبالمختار السوسيإقليم: تنغيرم.م الواحة 163 06/09/00أقدمية 16 سنةالمين  بوعزة 04104K)مزدوجسبع عيون )البلدية

116/09/87إقليم: تنغيرم.المضايقإقليم: تنغيرم.توريرت نمزيلن 161 16/09/96أقدمية 16 سنةم نهرمين 12777M)مزدوجتنغير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. شاعر  الحمراءإقليم: تنغيرالحارة

وتنان
316/09/96 161 06/09/00أقدمية 16 سنةوسوفي عبد السلم 04817K)مزدوجاكادير )البلدية

416/09/93إقليم: ورزازاتم. تكمي الجديدإقليم: تنغيرالبور 159 04/09/02أقدمية 16 سنةم الخرب 12789Aمزدوجترميكت

116/09/97إقليم: تنغيرم.المختار السوسيإقليم: تنغيرم.م تمضروين 159 16/09/99أقدمية 16 سنةبريش عثمان 12776L)مزدوجتنغير )البلدية

116/09/98إقليم: تنغيرم.م تزاختإقليم: تنغيرم.م ايت اوزين 157 16/09/00أقدمية 16 سنةنجيبي م 12834Z أيت سدرات السهل

الشرقية

مزدوج

111/09/00إقليم: تنغيرم.المضايقإقليم: تنغيرم.م  اكيس امزدار 157 11/09/00أقدمية 16 سنةأرحونور الدين 12777M)مزدوجتنغير )البلدية

116/09/94عمالة: مراكشمدرسة الترميديإقليم: تنغيرم.م تزاخت 155 16/09/00أقدمية 16 سنةباكزيز لحسن 20642L)مزدوجالمنارة )المقاطعة

316/09/99إقليم: تنغيرم.المختار السوسيإقليم: تنغيرم.م الحارة نكرامن 155 16/09/00أقدمية 16 سنةالدريسي لحسن 12776L)مزدوجتنغير )البلدية

116/09/99إقليم: تنغيرم.المضايقإقليم: تنغيرم.م بئر انزران 155 16/09/00أقدمية 16 سنة  م  سليمان 12777M)مزدوجتنغير )البلدية

116/09/99إقليم: تنغيرم.المضايقإقليم: تنغيرم.م الحارة نكرامن 155 06/09/00أقدمية 16 سنةالجزولي هشام 12777M)مزدوجتنغير )البلدية

111/09/00إقليم: تنغيرم.ايت اجناإقليم: تنغيرم.م تكموت 153 11/09/00أقدمية 16 سنةامبارك أعشى 12779P)مزدوجتنغير )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

416/09/94إقليم: تنغيرم.المضايقإقليم: تنغيرم.م صغرو 152 16/09/99إلتحاق بالزوجةبويغف زيد 12777M)مزدوجتنغير )البلدية

316/09/94إقليم: تنغيرم.سيدي مسكورإقليم: تنغيرم.م اغبالو 151 نعمأقدمية 16 سنةحسن مهديوي 29/12/03 12778N)مزدوجتنغير )البلدية

416/09/95إقليم: تنغيرم.المضايقإقليم: تنغيرم.م ايت ايعل 151 نعمأقدمية 16 سنةابراهيم الناصري 29/09/03 12777M)مزدوجتنغير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. الوفــاءإقليم: تنغيرم.م ايت ودار

وتنان
616/09/99 151 16/09/01أقدمية 16 سنةنيسملل  ابراهيم 04827

W

مزدوجاكادير )البلدية(

216/09/99عمالة: مكناسعمرو بن العاصإقليم: تنغيرم.م اميضر 151 06/09/01أقدمية 16 سنةمسكني ابراهيم 21537J)مزدوجويسلن )البلدية

216/09/98إقليم: بنسليمانمدرسة الجولنإقليم: تنغيرالحارة 149 03/10/02أقدمية 16 سنةالحسين أومرغن 07716L)مزدوجبنسليمان )البلدية

216/09/98إقليم: الحاجبزينب النفزاويةإقليم: تنغيرم.م ايت ايعل 149 04/09/02أقدمية 16 سنةم بوحو 04102H)مزدوجالحاجب )البلدية

511/09/00إقليم: تنغيرم.تجماصتإقليم: تنغيرم.م صغرو 149 11/09/01أقدمية 16 سنةابولقاسم م 12775K)مزدوجتنغير )البلدية

516/09/97إقليم: تنغيرم.تجماصتإقليم: تنغيرم.م تاغيا 147 02/09/03أقدمية 16 سنةم بسلم 12775K)مزدوجتنغير )البلدية

116/09/98إقليم: تنغيرم.عمر بن الخطابإقليم: تنغيرم.م جيدا 147 16/09/01أقدمية 16 سنةوجديد رشيد 12781S)مزدوجبو مالن دادس )البلدية

316/09/98إقليم: تنغيرم.م عشرين غشتإقليم: تنغيرم.م ارك سيدي علي ابورك 147 16/09/01أقدمية 16 سنةمرزوق حسن 12799L)مزدوجتنغير )البلدية

316/09/99إقليم: تنغيرم.المضايقإقليم: تنغيرم.م اميضر 147 نعمأقدمية 16 سنةوعدي م 30/09/02 12777M)مزدوجتنغير )البلدية

311/09/00إقليم: تنغيرم.م حلولإقليم: تنغيرم.م انو نزم 145 01/10/02أقدمية 16 سنةاعبي مراد 12796H)مزدوجتنغير )البلدية

111/09/00إقليم: تنغيرالوردةإقليم: تنغيرم.م ايت ودار 145 04/09/02أقدمية 16 سنةالحبشي عبد السلم 12806U)مزدوجقلعة مكونة )البلدية

214/09/00إقليم: تنغيرالوردةإقليم: تنغيراكوتي 145 14/09/02أقدمية 16 سنةبن حدو سعيد 12806U)مزدوجقلعة مكونة )البلدية

211/09/00إقليم: تنغيرايت بعمرانإقليم: تنغيرتبرخاشت 145 11/09/02أقدمية 16 سنةعبد السلم البومسهولي 12805T)مزدوجقلعة مكونة )البلدية

416/09/92إقليم: تنغيرم.المضايقإقليم: تنغيرم ايت عيسى 144 نعمأقدمية 16 سنةفاتحي حسن 16/09/96 12777M)مزدوجتنغير )البلدية

416/09/98عمالة: مراكشمدرسة النبعاثإقليم: تنغيرم.م اميضر 143 06/09/00أقدمية 16 سنةم همي 02730S سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

116/09/99إقليم: تنغيرم.ايت اجناإقليم: تنغيرم.م الحاج عمرو 143 29/09/03أقدمية 16 سنةايت عكي الحسين 12779P)مزدوجتنغير )البلدية

116/09/99إقليم: تنغيرام عياشإقليم: تنغيرم.م ايت اوزين 141 16/09/02أقدمية 16 سنةمستعين علي 12832X أيت سدرات السهل

الشرقية

مزدوج

711/09/00إقليم: تنغيرم.ايت اجناإقليم: تنغيرم.م تمضروين 139 06/09/01أقدمية 16 سنةأعقا فاطمة 12779P)مزدوجتنغير )البلدية

313/09/01إقليم: الخميساتابن زيدونإقليم: تنغيرم.م صغرو 139 29/09/03أقدمية 16 سنةايت بن عمرو احساين 11227C)مزدوجتيفلت )البلدية

716/09/97إقليم: تنغيرم.تيكوتارإقليم: تنغيرم.م امزودار 137 16/09/01أقدمية 16 سنةالمهدي شكوكوط 12794F)مزدوجتنغير )البلدية

416/09/98إقليم: تنغيرم.توريرت نمزيلنإقليم: تنغيرم.م الحاج عمرو 137 06/09/01أقدمية 16 سنةعباد م 12795G)مزدوجتنغير )البلدية

716/09/99إقليم: تنغيرم.توريرت نمزيلنإقليم: تنغيرتصويت 137 16/09/01أقدمية 16 سنةاوزهوا م 12795G)مزدوجتنغير )البلدية

206/09/00إقليم: تنغيرم.تيكوتارإقليم: تنغيرم.م  اكيس امزدار 137 06/09/01أقدمية 16 سنةموساوي رضوان 12794F)مزدوجتنغير )البلدية

112/09/02إقليم: تنغيرم.م  ايت بوللإقليم: تنغيرامسمرير 137 03/10/03أقدمية 16 سنةزهيري ابراهيم 12800M)مزدوجبو مالن دادس )البلدية

216/09/99إقليم: الخميساتالريبعةإقليم: تنغيرم.م تدفالت 135 23/09/05أقدمية 12 سنةامين م الحسن 11515Rمزدوجآيت علي او لحسن

417/09/84إقليم: الحاجبزهير ابن ابي سلمىإقليم: تنغيرم.المضايق 133 18/10/04إلتحاق بالزوجبوجلبة بشرة 04100F)مزدوجالحاجب )البلدية

706/09/01إقليم: تنغيرم.توريرت نمزيلنإقليم: تنغيرم.م الحارة نكرامن 131 28/09/02أقدمية 16 سنةارحو مصطفى 12795G)مزدوجتنغير )البلدية

104/09/02إقليم: الرشيديةالعبادلةإقليم: تنغيرم.م صغرو 2 131 16/11/02أقدمية 16 سنةبوجمعوي عبد العزيز 21760Bمزدوجعرب صباح زيز

605/09/03إقليم: الحاجبراس جيريإقليم: تنغيرم.م  زايد أحماد 129 05/09/04أقدمية 12 سنةعداش يوسف 04219Kمزدوجرأس اجري

512/09/02إقليم: تنغيرم.م الحارة نكرامنإقليم: تنغيرم.م انو نزم 125 06/09/06أقدمية 12 سنةعلوي أحمد 12979Gمزدوجتودغى  السفلى

116/09/93إقليم: تنغيرم.المضايقإقليم: تنغيرم.افانور 124 نعمأقدمية 16 سنةسليمان عبد الحميد 05/09/02 12777M)مزدوجتنغير )البلدية

716/09/96إقليم: الرشيديةواقةإقليم: تنغيرايت بعمران 124 30/09/02أقدمية 16 سنةامقران ابراهيم 09658Xمزدوجاغريس السفلي

705/09/03عمالة: مكناسسيدي سليمان المركزإقليم: تنغيرم.م ايت زكان 123 12/12/03أقدمية 16 سنةوهرى رشيد 03921L سيدي سليمان مول

الكيفان

مزدوج
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

207/09/04إقليم: تنغيرم.م الحارة نكرامنإقليم: تنغيرم.م امجدادار 115 07/09/04أقدمية 12 سنةالحمداوي كريمة 12979Gمزدوجتودغى  السفلى

916/09/98إقليم: تنغيرم.م اميضرإقليم: تنغيرالحارة 111 06/09/11م حسناوي 12949Zمزدوجاميضر

111/09/00عمالة: الرباطعقبة بن نافعإقليم: تنغيرقلعة مكونة 109 10/10/02إلتحاق بالزوجربيعة النوحي 01055

W

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس احمد إقليم: تنغيراسكيس

بلهاشمي المركزية

506/09/06عمالة: مراكش 109 06/09/06أقدمية 12 سنةالبهللي سومية 02762Bمزدوجالمنابهة

711/09/00إقليم: تنغيرم.عمر بن الخطابإقليم: تنغيرالحارة 105 04/09/12لندة العمراني 12781S)مزدوجبو مالن دادس )البلدية

305/09/03إقليم: تنغيرم.م  ايت بوللإقليم: تنغيرم.م انو نزم 101 04/10/11موحتي سيدي م 12800M)مزدوجبو مالن دادس )البلدية

606/09/01إقليم: الحاجبجحجوحإقليم: تنغيرتبرخاشت 99 02/09/13زرور عبد المجيد 04209Zمزدوججحجوح

307/09/04إقليم: مولي يعقوبطلحة المركزإقليم: تنغيرم.م بوكافر 99 05/09/07إلتحاق بالزوجهناء  الكلطي 02125Jمزدوجسبع رواضي

906/09/00عمالة: مكناسالبهاليل المركزإقليم: تنغيرم.صغرو 1 94 21/11/05أقدمية 12 سنةجمال صبري 04037Mمزدوجعين كرمة-واد الرمان

113/11/08إقليم: الرشيديةاكليإقليم: تنغيرم.م تيكشة 93 13/11/08عبدا كايدي 09681Xمزدوجملعب

111/09/00إقليم: تنغيرم ايت عيسىإقليم: تنغيرم.م تدفالت 88 نعمايت بها م 06/09/17 12786Xمزدوجتغزوت نايت عطى

412/09/02إقليم: تنغيرم.م ايت أونيرإقليم: تنغيرم.م امزودار 87 02/09/16كروش نورة 12803R)مزدوجبو مالن دادس )البلدية

111/09/00إقليم: تنغيرم.ايت اجناإقليم: تنغيرم.م امانقيدار 85 نعمنجمي عبد اللطيف 04/09/18 12779P)مزدوجتنغير )البلدية

مجموعة مدارس احمد إقليم: تنغيراسكيس

بلهاشمي المركزية

516/09/03عمالة: مراكش 85 20/09/11الشافعي اسماعيل 02762Bمزدوجالمنابهة

1004/09/02إقليم: تنغيرم.م  ايت بوللإقليم: تنغيرم.م تنميول 79 نعماحماد بولمان 04/09/18 12800M)مزدوجبو مالن دادس )البلدية

307/09/05إقليم: تنغيرم.م الكومتإقليم: تنغيرم.م ايت اوزين 72 06/09/17مــــوجان يوســـــف 12883Cمزدوجسوق الخميس دادس

212/09/02إقليم: الرشيديةالبورإقليم: تنغيرم.م اكديم نخرطان 71 04/09/12ناصيري الحنفي 09707Aمزدوجفركلة العليا

605/09/08إقليم: تنغيرم.م ايت اوزينإقليم: تنغيرم.م إغنسلن 71 02/09/10بوعبد نزيه 12884Dمزدوجسوق الخميس دادس
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

801/03/11إقليم: الرشيديةاولد الزهراءإقليم: تنغيرم.م ايت عطى 69 02/09/12سعيدة البواب 09512Nمزدوجعرب صباح زيز

802/09/10إقليم: الرشيديةاولد يوسف 1إقليم: تنغيرم.م ميماريغن 65 05/09/12عائشة مرداني 09392H مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

806/09/06إقليم: تنغيرم.م تاغياإقليم: تنغيرم.م اغرم امزدار 64 03/09/15مصطفى بن داود 12966Tمزدوجتغزوت نايت عطى

1002/09/09إقليم: الحاجبالعيساويةإقليم: تنغيرم.م الحسن الداخل 63 04/09/12سعداوي خديجة 04220Lمزدوجرأس اجري

404/09/02إقليم: الرشيديةقطع   الوادإقليم: تنغيرالحارة 61 04/09/18م امنزو 09695Mمزدوجفركلة السفلى

418/02/08إقليم: الرشيديةتاغياإقليم: تنغيرم.م البيهقي 61 03/09/14م بنحا 09712Fمزدوجفركلة العليا

401/12/08إقليم: الرشيديةايت ابن اعمرإقليم: تنغيرم.م  بادو 61 04/09/12تورى م 09702Vمزدوجفركلة السفلى

109/12/11إقليم: تنغيرم.صغرو 1إقليم: تنغيرم.م ايت عطى 61 03/09/13نجـــاة لخـــــدي 09473

W

مزدوجالنيف

307/09/05إقليم: تنغيرم.م اميضرإقليم: تنغيرم.م ايت اوزين 59 04/09/18الراشدي م 12949Zمزدوجاميضر

105/09/11إقليم: تنغيرم.م غليل امزدارإقليم: تنغيرم.م تزلفت 59 05/09/11عائشـــة الدريسـي 12961Mمزدوجتغزوت نايت عطى

401/03/11إقليم: الرشيديةمروتشةإقليم: تنغيرم.م صغرو 2 59 03/09/13الكراش    م 09682Yمزدوجملعب

101/03/11إقليم: بولمانايموزار  مرموشةإقليم: تنغيرم.م صغرو 2 59 04/09/15الرحماني خديجة 07872F ايموزار مرموشة

)البلدية(

مزدوج

105/09/11إقليم: الرشيديةاوخيتإقليم: تنغيرم.م اغرم امزدار 57 03/09/13احمد الوردي 09688Eمزدوجملعب

505/09/11إقليم: الرشيدية  تاديغوستإقليم: تنغيرم.م امجدادار 57 03/09/13صالحة فهيم 09672Mمزدوجتاديغوست

116/09/91إقليم: تنغيرم.م ايت ايعلإقليم: تنغيرم.م الحارة نكرامن 54 نعممنصوري ناصر 06/09/17 12974Bمزدوجتودغى  السفلى

405/09/07إقليم: تنغيرم.صغرو 1إقليم: تنغيرم.م البيهقي 53 03/09/13فيللي اسماعيل 09473

W

مزدوجالنيف

405/09/08إقليم: تنغيرم.الخميسإقليم: تنغيرم.م ألمدون 53 02/09/12إلتحاق بالزوجةاليوسفي مولي احميد 12887Gمزدوجسوق الخميس دادس

701/01/10إقليم: الرشيديةايت ابن اعمرإقليم: تنغيرم.م البيهقي 53 03/09/13حساين مي 09702Vمزدوجفركلة السفلى
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

602/09/10إقليم: الرشيديةايت ابن اعمرإقليم: تنغيرم.م  زايد أحماد 53 02/09/13عبد العزيز الطللي 09702Vمزدوجفركلة السفلى

801/03/11إقليم: تنغيرم.م تدفالتإقليم: تنغيرم.م  اكيس امزدار 53 16/09/15زهيري صابر 12963Pمزدوجتغزوت نايت عطى

303/09/13إقليم: الرشيديةحي المقاومةإقليم: تنغيرم.م أمسعد 53 03/09/13الحسناوي سميرة 24276L مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

803/09/13إقليم: الرشيديةاولد سيدي ابراهيمإقليم: تنغيرم.م بونحاس 53 03/09/13ليدام سعاد 09562Tمزدوجالسفلت

604/09/12إقليم: تنغيرم.م ايت اوزينإقليم: تنغيرم.م إغنسلن 51 04/09/12اسماء عيسى اوحدو 12884Dمزدوجسوق الخميس دادس

204/09/12إقليم: تنغيرم.م الواحةإقليم: تنغيرم.م تزلفت 51 04/09/12الحسن نوكوط 09475Yمزدوجالنيف

604/09/12إقليم: الرشيديةمزكيدةإقليم: تنغيرم.م بواضبل 49 02/09/14حميد  الشاية 09548Cمزدوجالريصاني

502/09/10إقليم: الحاجبعقبة صفيةإقليم: تنغيرم.م ازاك 48 02/09/15حمي الهاشمي 04185Yمزدوجلقصير

202/09/10إقليم: تنغيرزاوية مولي عبد المالكإقليم: تنغيرم.م ايت ودار 48 06/09/17    يوسف عوماوي 12842H أيت  سدرات السهل

الغربية

مزدوج

202/09/09إقليم: الرشيديةاحندارإقليم: تنغيرم.م صغرو 46 06/09/17حسن سوبان 09710Dمزدوجفركلة العليا

502/09/10إقليم: الرشيديةاحندارإقليم: تنغيرم.م صغرو 46 06/09/17جواد العلوي 09710Dمزدوجفركلة العليا

901/01/10إقليم: تنغيرم.م صغروإقليم: تنغيرم.م ايت سعدان 45 02/09/14سكو ابحا 12895Rمزدوجأيت الفرسي

101/03/10إقليم: تنغيرم.م  ايت بوللإقليم: تنغيرم.م ايت اوزين 45 نعمفيصل سكين 04/09/18 12800M)مزدوجبو مالن دادس )البلدية

705/09/11إقليم: الرشيديةلقصر الفقانيإقليم: تنغيرم.م غليل امزدار 45 04/09/18بنمعمر خديجة 09545Zمزدوجبني ام سجلماسة

705/09/11إقليم: تنغيرم.م تدفالتإقليم: تنغيرم.م صغرو 44 06/09/17المتوكل ابراهيم 12963Pمزدوجتغزوت نايت عطى

305/09/11إقليم: الحاجبعين ابلوزإقليم: تنغيرم.م تامتتوشت 44 06/09/17عاصم زهير 04181Uمزدوجلقصير

401/01/12إقليم: تنغيرم.م انو نزمإقليم: تنغيرم.م تامتتوشت 44 06/09/17رحاوي جميلة 12950Aمزدوجاميضر

503/09/13إقليم: تنغيرتبرخاشتإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 43 03/09/13بوحى نصيرة 12851Tمزدوجأيت واسيف
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

703/09/13إقليم: الرشيديةاولد سيدي ابراهيمإقليم: تنغيرم.م بونحاس 43 02/09/16اسماعيل النجار 09562Tمزدوجالسفلت

703/09/13إقليم: الرشيديةاولد سيدي ابراهيمإقليم: تنغيرم.م بونحاس 43 02/09/16هدى الراعي 09562Tمزدوجالسفلت

102/09/10إقليم: تنغيرم.الخميسإقليم: تنغيرتصويت 42 06/09/17إلتحاق بالزوجةوشطو م 12887Gمزدوجسوق الخميس دادس

805/09/11إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلولإقليم: تنغيرالوردة 42 06/09/17توالي عمر 07452Zمزدوجأولد ناصر

705/09/11إقليم: تنغيرم.م تدفالتإقليم: تنغيرم.م اكديم نخرطان 41 04/09/18نواري مراد 12963Pمزدوجتغزوت نايت عطى

801/01/12إقليم: الرشيديةاحندارإقليم: تنغيرم.م الرك 41 02/09/16م زكاغ 09710Dمزدوجفركلة العليا

104/09/12إقليم: تنغيرم.م تدفالتإقليم: تنغيرم.م اكديم نخرطان 41 04/09/18أبو بكر حديد 12963Pمزدوجتغزوت نايت عطى

104/09/12إقليم: تنغيرم.م جيداإقليم: تنغيرم.م امزودار 41 04/09/18أوقاسي عبد العزيز 12826Rمزدوجأيت يول

204/09/12إقليم: تنغيرالحارةإقليم: تنغيرم.م انو نزم 40 06/09/17بيزم حسن 12808

W

مزدوجقلعة مكونة )البلدية(

802/09/10إقليم: بنسليمانمدرسة المسيرةإقليم: تنغيرم.م اميضر 39 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة  وهابي 26766T)مزدوجالمنصورية )البلدية

304/09/12إقليم: تنغيرم.م تدفالتإقليم: تنغيرم.م اغرم امزدار 39 02/09/14رضوان جميل 12963Pمزدوجتغزوت نايت عطى

104/09/12إقليم: تنغيرم.م ايت اوزينإقليم: تنغيرم.م ألمدون 39 02/09/16م أمبارك 12884Dمزدوجسوق الخميس دادس

1001/01/10إقليم: الرشيديةازاك نووشنإقليم: تنغيرم.م  زايد أحماد 38 02/09/15غاشا عبد الرحمان 09708Bمزدوجفركلة العليا

805/09/11إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد افرجإقليم: تنغيرالوردة 38 02/09/15سعاد العبدي 07457Eمزدوجأولد ناصر

102/09/15إقليم: خنيفرةسيدي لمينإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 38 02/09/15السباعي فاطمة الزهراء 21494Mمزدوجسيدي لمين

202/09/10إقليم: تنغيرقلعة مكونةإقليم: تنغيرم.م ايت كمات 37 06/09/17إلتحاق بالزوجةبوسعدني السعيد 12782T)مزدوجقلعة مكونة )البلدية

903/09/13إقليم: تنغيرم.م تدفالتإقليم: تنغيرم.م تنوركان 37 02/09/16المنصوري عبد الواحد 12963Pمزدوجتغزوت نايت عطى

903/09/13إقليم: الرشيديةاولد رحوإقليم: تنغيرم.م صغرو 2 37 04/09/18كلثوم زياني 09530Hمزدوجبني ام سجلماسة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

505/09/11إقليم: تنغيرم.تجماصتإقليم: تنغيرم.م حلول 36 نعمبامو يوسف 06/09/17 12775K)مزدوجتنغير )البلدية

805/09/11إقليم: الرشيديةكيغلنإقليم: تنغيرم.م تغزوت 36 06/09/17أحميداني عبد الفتاح 09575Gمزدوجالسفلت

104/09/12إقليم: تنغيرم.بومالنإقليم: تنغيرم.م انو نزم 36 06/09/17إلتحاق بالزوجةمحداش م 12802P)مزدوجبو مالن دادس )البلدية

505/09/11إقليم: تنغيرالبورإقليم: تنغيرم.م ايت كمات 35 نعمم بركاوي 04/09/18 12848P أيت  سدرات السهل

الغربية

مزدوج

104/09/12إقليم: تنغيرم.م تغزوتإقليم: تنغيرم.م أمسعد 35 06/09/17إلتحاق بالزوجايت عسو  الزهرة 12785

W

مزدوجتغزوت نايت عطى

404/09/12إقليم: تنغيرم.م بئر انزرانإقليم: تنغيرامسمرير 35 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد الكريم المغاري 12972Zمزدوجتودغى  السفلى

704/09/12إقليم: الحوزبوحدوإقليم: تنغيرم.م ايت ودار 34 06/09/17م ابو سعيد 03386Eمزدوجاغمات

104/09/12عمالة: طنجة - أصيلصلح الدين اليوبيإقليم: تنغيرم.م اكديم نخرطان 34 06/09/17إلتحاق بالزوجسعيدة ايت عكي 15178X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

ايت العباس - م/م السلطان م إقليم: تنغيرم.م تورزة

الحسن

1001/03/11إقليم: ميدلت 33 06/09/16علي عزاوي 09784Jمزدوجالنزالة

201/01/12إقليم: تنغيرم.م ايت ايعلإقليم: تنغيرم.م بئر انزران 33 نعمالنجاري  لحسن 05/09/18 12974Bمزدوجتودغى  السفلى

604/09/12إقليم: تنغيرم.م جيداإقليم: تنغيرم.م توديلت 32 06/09/17عبد الرحمان اعزاب 12826Rمزدوجأيت يول

503/09/13إقليم: تنغيرتبرخاشتإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 32 03/09/15الصغروشني  يدير 12851Tمزدوجأيت واسيف

1001/01/12إقليم: الرشيديةتاوريرتإقليم: تنغيرم.م  زايد أحماد 31 02/09/16الحسين تورى 19754

W

مزدوجملعب

504/09/12إقليم: تنغيرم.م بئر انزرانإقليم: تنغيرم.عمر بن الخطاب 31 04/09/18إلتحاق بالزوجراشيد سارة 12972Zمزدوجتودغى  السفلى

302/09/16إقليم: الرشيديةالغرفةإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 31 02/09/16عبد المالك حفيظة 09525Cمزدوجبني ام سجلماسة

302/09/16إقليم: الرشيديةتمزكيتإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 31 02/09/16الهللي رشيدة 09674Pمزدوجتاديغوست

602/09/16إقليم: الرشيديةاوخيتإقليم: تنغيراوزيغمت 31 02/09/16مريم ابراهيمي 09688Eمزدوجملعب

102/09/16إقليم: تنغيرايت خيارإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 31 02/09/16عمرو ابقي 12853Vمزدوجأيت واسيف
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

201/01/17إقليم: الرشيديةلكرايرإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 31 01/01/17سعيدي وداد 23378Kمزدوجعرب صباح اغريس

301/02/17إقليم: تنغيرم.المضايقإقليم: تنغيرم.سيدي مسكور 31 نعموبزة فاطمة 04/09/18 12777M)مزدوجتنغير )البلدية

113/02/17إقليم: تنغيرم.م اكورايإقليم: تنغيرم.م  سيدي بويعقوب 31 13/02/17مرير م 09440Kمزدوجاسول

113/02/17إقليم: تنغيرم.م تنوركانإقليم: تنغيرم.م  اكيس امزدار 31 13/02/17موحدي الحو 12911Hمزدوجاكنيون

401/02/17إقليم: الرشيديةايت ابراهيمإقليم: تنغيرم.م  زايد أحماد 31 01/02/17صباح اوالعياشي 09676Sمزدوجتاديغوست

701/02/17إقليم: الرشيديةلبطرنيإقليم: تنغيرم.م  زايد أحماد 31 01/02/17كوح فاطمة 09541Vمزدوجبني ام سجلماسة

801/02/17إقليم: الرشيديةلكرايرإقليم: تنغيرم.م الحسن الداخل 31 04/09/18نجاة نخلوي 23378Kمزدوجعرب صباح اغريس

1001/02/17إقليم: الرشيديةتاوريرتإقليم: تنغيرم.م ايت سعدان 31 06/09/17سعاد مومني 19754

W

مزدوجملعب

401/02/17إقليم: تنغيرم.م تنميولإقليم: تنغيرم.م  ايت بولل 31 نعمنظيفي  عبد الكريم 04/09/18 12801N)مزدوجبو مالن دادس )البلدية

101/02/17إقليم: تنغيرم.م اكديم نخرطانإقليم: تنغيرم.م أسيمور 31 01/02/17أوهرى أحماد 12900

W

مزدوجأيت الفرسي

301/02/17إقليم: الرشيديةايت ابراهيمإقليم: تنغيرم.م ايت زكان 31 01/02/17اعزاب فاطمة 09676Sمزدوجتاديغوست

931/01/17إقليم: تنغيرحديدةإقليم: تنغيرم.م توديلت 31 06/09/17مصطفى وركي 12855Xمزدوجأيت واسيف

201/02/17إقليم: تنغيرم.م ايت كماتإقليم: تنغيربوتغرار 31 04/09/18برعى عبد ا 12843J أيت  سدرات السهل

الغربية

مزدوج

301/02/17إقليم: تنغيرم.م ايت كماتإقليم: تنغيربوتغرار 31 01/02/17الحسين بوزير 12843J أيت  سدرات السهل

الغربية

مزدوج

101/02/17إقليم: تنغيرم.م ازاكإقليم: تنغيرم.م بواضبل 31 06/09/17م بن زايد 09446Sمزدوجمصيسي

201/02/17إقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتيإقليم: تنغيرم.م  زايد أحماد 31 01/02/17اوكوجيلي حسناء 11878Kمزدوجامرصيد

531/01/17إقليم: الرشيديةلقصر الفقانيإقليم: تنغير.م.م ايت إعزى 31 01/02/17المراني علوي كريمة 09545Zمزدوجبني ام سجلماسة

101/02/17إقليم: تنغيرم.م الحارة نكرامنإقليم: تنغيرم.م ايت ايعل 31 نعمخديجة دحسو 04/09/18 12979Gمزدوجتودغى  السفلى
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الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

401/02/17إقليم: الرشيديةايت ابراهيمإقليم: تنغيرم.م ايت ملوان 31 13/02/17لل عائشة غريب 09676Sمزدوجتاديغوست

701/02/17إقليم: ميدلتالنزالةإقليم: تنغيرم.م  زايد أحماد 31 01/02/17سعاد حمداوي 09786Lمزدوجالنزالة

101/02/17إقليم: تنغيرم.م ايت ودارإقليم: تنغيرم.م ايت كمات 31 01/10/18م البازي 12844K أيت  سدرات السهل

الغربية

مزدوج

701/02/17إقليم: تنغيرم.افانورإقليم: تنغيرم.المضايق 31 نعمرحال عبد الواحد 04/09/18 12780R)مزدوجتنغير )البلدية

103/02/17إقليم: تنغيرم.م ايت سعدانإقليم: تنغيرم.م عسو بسلم 31 03/02/17عدي الغازي 09459Fمزدوجحصيا

802/02/17إقليم: تنغيرم.م تامتتوشتإقليم: تنغيرم.م  زايد أحماد 31 02/02/17دودي إكرام 09418Lمزدوجأيت هاني

401/02/17إقليم: تنغيرايت خيارإقليم: تنغيربوتغرار 31 01/02/17باماس عمر 12853Vمزدوجأيت واسيف

901/02/17إقليم: الرشيديةتاوريرتإقليم: تنغيرم.م عسو بسلم 31 06/09/17سعيدة أعجيد 19754

W

مزدوجملعب

1002/02/17إقليم: الرشيديةتاوريرتإقليم: تنغيرم.م ايت زكان 31 06/09/17سكينة لشرت 19754

W

مزدوجملعب

123/03/17إقليم: تنغيرم.م الحسن الداخلإقليم: تنغيرم.م توغزا 31 06/09/17واركان الحسين 09484Hمزدوجالنيف

101/02/17إقليم: تنغيرم.م جيداإقليم: تنغيرم.م ايت ملوان 31 07/09/17لحسن  قاسي 12826Rمزدوجأيت يول

213/02/17إقليم: تنغيرم.م  بادوإقليم: تنغيرم.م اكوراي 31 13/02/17م لعزيز 09435Eمزدوجاسول

131/01/17إقليم: تنغيرم.م الحسن الداخلإقليم: تنغيرم.م توغزا 31 06/09/17اوخويا م 09484Hمزدوجالنيف

901/02/17إقليم: تنغيرم.م بوكافرإقليم: تنغيرم.م بودجام 31 04/09/18نوال ايت احساين 12903Zمزدوجاكنيون

601/02/17إقليم: الرشيديةافغإقليم: تنغيرم.م ألمدون 31 01/02/17الشرقاوي راشيدة 09652Rمزدوجاغبالو انكردوس

101/02/17إقليم: تنغيرم.م أمسعدإقليم: تنغيرم.م تعمارت 31 01/02/17بن يوسف  يوسف 09492Sمزدوجالنيف

131/01/17إقليم: تنغيرايت خيارإقليم: تنغيرالقنطرة 31 04/09/18الحسين الفاهيم 12853Vمزدوجأيت واسيف

426/12/16إقليم: تنغيرم.م الركإقليم: تنغيرم.م أمسعد 31 01/02/17بن عكي حساين 09488Mمزدوجالنيف
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

ايت العباس - م/م السلطان م إقليم: تنغيرم.م اكوراي

الحسن

418/03/17إقليم: ميدلت 31 06/09/17عسو غلمو 09784Jمزدوجالنزالة

502/09/14إقليم: الرشيديةاسريرإقليم: تنغيرتعدادات 30 02/09/16إلتحاق بالزوجختوش آمنة 09714Hمزدوجفركلة العليا

801/02/17إقليم: تنغيرم.م حلولإقليم: تنغيرم.تجماصت 30 نعمبوشرى  الصديقي 05/09/18 12796H)مزدوجتنغير )البلدية

301/01/12إقليم: الحوزاكادير تساوتإقليم: تنغيرم.م ايت اوزين 29 04/09/18لحسن باخديل 03767Uمزدوجمولي ابراهيم

102/09/15إقليم: سيدي بنورالسوانيإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 28 02/09/15سعيف عبد الرحمان 08477Nمزدوججابرية

306/09/17إقليم: تنغيرم.م ايت كماتإقليم: تنغيرتصويت 28 04/09/18نجيب اوبلحاج 12843J أيت  سدرات السهل

الغربية

مزدوج

102/09/14إقليم: تنغيرتصويتإقليم: تنغيرم.م ايت ودار 25 04/09/18يوسف سلمي 12835A أيت سدرات السهل

الشرقية

مزدوج

202/09/16إقليم: تنغيرم.م امزودارإقليم: تنغيرم.م توديلت 25 04/09/18حسن العثماني 12816E أيت سدرات الجبل

السفلى

مزدوج

702/09/14إقليم: الرشيديةتكرومتإقليم: تنغيرم.م تدفالت 24 06/09/17ابراهيم بيضي 09552Gمزدوجالريصاني

206/09/17إقليم: تنغيرم.م ايت كماتإقليم: تنغيرالبور 24 نعمسعيد عبد الصمد 04/09/18 12843J أيت  سدرات السهل

الغربية

مزدوج

106/09/17إقليم: تنغيرم.م صغروإقليم: تنغيرم.م تزلفت 24 06/09/17امبارك أكونتر 12895Rمزدوجأيت الفرسي

106/09/17إقليم: تنغيرم.م  بادوإقليم: تنغيراسكيس 24 04/09/18ادريس عبد الجبار 09435Eمزدوجاسول

906/09/17إقليم: تنغيرم.م تامتتوشتإقليم: تنغيرم.م إغنسلن 24 06/09/17سطيح حنان 09418Lمزدوجأيت هاني

1006/09/17إقليم: الرشيديةاغبالوإقليم: تنغيرم.م صغرو 2 24 04/09/18ناصري بهيجة 09647Kمزدوجاغبالو انكردوس

206/09/17إقليم: تنغيرم.م  بادوإقليم: تنغيرم.م اكوراي 24 04/09/18م بوزاز 09435Eمزدوجاسول

306/09/17إقليم: ورزازاتم.م. تمازيرتإقليم: تنغيرم.م اكوراي 24 06/09/17ليلى مفلح 13085Xمزدوجسروا

906/09/17إقليم: الرشيديةالماطيإقليم: تنغير.م.م ايت إعزى 24 06/09/17نجلء الخمسي 09570Bمزدوجالسفلت

506/09/17إقليم: تنغيرم.م امزودارإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 24 06/09/17لحسن باماس 12816E أيت سدرات الجبل

السفلى

مزدوج
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درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

106/09/17إقليم: تنغيرم.م طارق بن زيادإقليم: تنغيرم.م عسو بسلم 24 04/09/18م محمودي 09461Hمزدوجحصيا

806/09/17إقليم: تنغيرم.م اكديم نخرطانإقليم: تنغيرم.م تعمارت 24 04/09/18الحسين ايت الحو 12900

W

مزدوجأيت الفرسي

906/09/17إقليم: تنغيرم.م اكديم نخرطانإقليم: تنغيرم.م تورزة 24 04/09/18مصطفى بنمومن 12900

W

مزدوجأيت الفرسي

806/09/17إقليم: تنغيرم.م اكديم نخرطانإقليم: تنغيرم.م تورزة 24 04/09/18عبد العزيز ملودي 12900

W

مزدوجأيت الفرسي

806/09/17إقليم: تنغيرم.م ايت ودارإقليم: تنغيراكوتي 24 04/09/18صبري سمير 12844K أيت  سدرات السهل

الغربية

مزدوج

506/09/17إقليم: تنغيرم.م  زايد أحمادإقليم: تنغيراكوتي 24 04/09/18فؤاد مستوري 09413Fمزدوجأيت هاني

106/09/17إقليم: تنغيرم.م اكورايإقليم: تنغيرم.م  بادو 24 06/09/17البستاوي نور الدين 09440Kمزدوجاسول

806/09/17إقليم: الرشيديةاكدمانإقليم: تنغيرامسمرير 24 06/09/17لحسن ناصر 09654Tمزدوجاغبالو انكردوس

106/09/17إقليم: تنغير.م.م ايت إعزىإقليم: تنغيرم.م ميماريغن 24 06/09/17يوسف بن يوسف 09495Vمزدوجالنيف

106/09/17إقليم: تنغيرم.م أمسعدإقليم: تنغيرم.م بونحاس 24 04/09/18يوسف حجا 09492Sمزدوجالنيف

506/09/17إقليم: الرشيديةتوداعتإقليم: تنغيرم.م تورزة 24 04/09/18دامو رشيدة 09649Mمزدوجاغبالو انكردوس

706/09/17إقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولودإقليم: تنغيرحديدة 24 04/09/18عبد الواحد بامو 12838D أيت سدرات السهل

الشرقية

مزدوج

606/09/17إقليم: الرشيديةاولد الواليإقليم: تنغيرم.م الحسن الداخل 24 05/09/18ابراهيم وسعدن 09557Mمزدوجالسفلت

106/09/17إقليم: تنغيرم.م تغصىإقليم: تنغيرم.م امجدادار 24 06/09/17رشيد أورجدال 12919Sمزدوجاكنيون

206/09/17إقليم: تنغيرم.م ايت ودارإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 24 06/09/17الوحماني عبد ا 12844K أيت  سدرات السهل

الغربية

مزدوج

306/09/17إقليم: تنغيرم.م توديلتإقليم: تنغيرحديدة 24 04/09/18الدرعي كريمة 12828Tمزدوجأيت يول

106/09/17إقليم: تنغيرم.م ايت ملوانإقليم: تنغيرم.م بودجام 24 06/09/17مصطفى اسمون 12822Lمزدوجأيت سدرات الجبل العليا

106/09/17إقليم: تنغيرم.م أمسعدإقليم: تنغيرم.م تعمارت 24 06/09/17عبد السلم شاكر 09492Sمزدوجالنيف
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

1006/09/17إقليم: ميدلتاولد التايرإقليم: تنغيرم.م  بادو 24 04/09/18عبد الواحد الملوكي 11869Aمزدوجميبلدن

1006/09/17إقليم: ورزازاتم.م أليغ نتركىإقليم: تنغيرم.م اغرم امزدار 24 06/09/17كادي حنان 13213Lمزدوجتوندوت

806/09/17إقليم: الرشيديةاملكوإقليم: تنغيرم.م اغرم امزدار 24 04/09/18عتيقة الصغيري 09424Tمزدوجاملكو

606/09/17إقليم: الرشيديةاملكوإقليم: تنغيرم.م توديلت 24 04/09/18لبنى زلحاط 09424Tمزدوجاملكو

106/09/17إقليم: تنغيرم.م بوكافرإقليم: تنغيرم.م امجدادار 24 06/09/17أمال غوزلن 12903Zمزدوجاكنيون

106/09/17إقليم: تنغيرم.م أمسعدإقليم: تنغيرم.م تعمارت 24 04/09/18م أكرو 09492Sمزدوجالنيف

405/09/11إقليم: تنغيرم.م تدفالتإقليم: تنغيرم.م واكليم 23 نعمعلي بوستة 04/09/18 12963Pمزدوجتغزوت نايت عطى

102/09/14إقليم: تنغيرم.م ايت يديرإقليم: تنغيرم.م جيدا 23 نعمسعيدة امطغري 04/09/18 12815D أيت سدرات الجبل

السفلى

مزدوج

302/09/15إقليم: الرشيديةمزكيدةإقليم: تنغيرم.م أمسعد 23 04/09/18عبد الرزاق صغيري 09548Cمزدوجالريصاني

1002/09/16إقليم: ورزازاتم.م تفليت ايت اكرورإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 21 02/09/16إلتحاق بالزوجعدالي صفاء 13219Tمزدوجغسات

202/09/16إقليم: تنغيرم.م صغروإقليم: تنغيراسكيس 21 02/09/16مريم كابوري 12895Rمزدوجأيت الفرسي

202/09/16إقليم: تنغيرم.م ايت ودارإقليم: تنغيراسكيس 21 02/09/16زينب قديري 12844K أيت  سدرات السهل

الغربية

مزدوج

عمالة: الصخيرات  - أولد بوشيحةإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم

تمارة
402/09/16 21 02/09/16إلتحاق بالزوجليماني نادية 01343J)مزدوجتمارة )البلدية

401/02/17إقليم: تنغيرم.م امجدادارإقليم: تنغيرم.تيكوتار 21 04/09/18فاطمة ارشيقي 12920Tمزدوجاكنيون

301/02/17إقليم: تنغيرم.م جيداإقليم: تنغيرم.م ايت يدير 21 نعمأشقير  خديجة 04/09/18 12826Rمزدوجأيت يول

202/02/17إقليم: تنغيرم.م بئر انزرانإقليم: تنغيرم.المضايق 21 نعمسهام المنتصر 04/09/18 12972Zمزدوجتودغى  السفلى

902/02/17إقليم: تنغيرم.م اغبالوإقليم: تنغيرم.المضايق 21 نعمجبابرة فراح 04/09/18 12968Vمزدوجتودغى العليا

301/02/17إقليم: تنغيرم.م بوكافرإقليم: تنغيرم.تيكوتار 21 04/09/18نورة ساسي 12903Zمزدوجاكنيون
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902/02/17إقليم: الرشيديةمولي علي الشريفإقليم: تنغيرف.بوديب 21 02/02/17إلتحاق بالزوجودرو زهرة 09410C مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

113/02/17إقليم: الرشيديةالحارةإقليم: تنغيرم.م اموكر 21 06/09/17إلتحاق بالزوجالذي مريم 09669Jمزدوجتاديغوست

501/02/17إقليم: تنغيرم.م اميضرإقليم: تنغيرم.المضايق 21 نعمالحسناوي مريم 04/09/18 12949Zمزدوجاميضر

131/01/17إقليم: تنغيرم.م تمضروينإقليم: تنغيرم.م اميضر 21 نعمبن داود سميرة 04/09/18 12957Hمزدوجواكليم

102/02/17إقليم: تنغيرم.م عسو بسلمإقليم: تنغيرم.م بونحاس 21 02/02/17فاطمة ايت حساين 22627Uمزدوجحصيا

601/02/17إقليم: تنغيرم.م واكليمإقليم: تنغيرم.م تمضروين 21 نعمسعاد اوغزيف 04/09/18 12953Dمزدوجواكليم

301/02/17إقليم: تنغيرم.م امزودارإقليم: تنغيرم.م ايت ملوان 21 06/09/17حاميشان بوشرى 12816E أيت سدرات الجبل

السفلى

مزدوج

431/01/17إقليم: الرشيديةتنغراسإقليم: تنغير.م.م ايت إعزى 21 06/09/17رحيوي مريم 09580Mمزدوجالسفلت

807/02/17إقليم: ميدلتمجموعة مدارس اغزديسإقليم: تنغيرم.م البيهقي 21 06/09/17إلهام الحاجي 11894Cمزدوجبومية

801/02/17إقليم: تنغيرم.م امانقيدارإقليم: تنغيرم.ايت اجنا 21 نعمسلكان حسناء 04/09/18 12954Eمزدوجواكليم

201/02/17إقليم: تنغيرم.م صغرو 2إقليم: تنغيرم.م ايت زكان 21 06/09/17خديجة المنصور 09476Zمزدوجالنيف

101/02/17إقليم: تنغيرم.م الحسن الداخلإقليم: تنغيرم.م ايت ملوان 21 06/09/17زوليخة بوهو 09484Hمزدوجالنيف

901/02/17إقليم: تنغيرم.م ايت اوزينإقليم: تنغيرم.م  ايت بولل 21 نعمسعدية هروان 04/09/18 12884Dمزدوجسوق الخميس دادس

101/02/17إقليم: تنغيرم.م توغزاإقليم: تنغيرم.م الحسن الداخل 21 05/09/18ليلى مللي 09486Kمزدوجالنيف

901/02/17إقليم: تنغيرم.م امزودارإقليم: تنغيرتعدادات 21 04/09/18اكريش ليلى 12816E أيت سدرات الجبل

السفلى

مزدوج

201/02/17إقليم: تنغيرم.م تنوركانإقليم: تنغيرم.م امجدادار 21 06/09/17اودريس مونية 12911Hمزدوجاكنيون

402/02/17إقليم: تنغيرم.م انو نزمإقليم: تنغيراسكيس 21 06/09/17ابن دحو خديجة 12950Aمزدوجاميضر

213/02/17إقليم: تنغيرم.م صغرو 2إقليم: تنغيرم.م ايت زكان 21 06/09/17لعكيدي فدوى 09476Zمزدوجالنيف
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802/02/17إقليم: تنغيرم.م اميضرإقليم: تنغيرم.المضايق 20 نعم   حسني إبتسام 04/09/18 12949Zمزدوجاميضر

301/02/17إقليم: الرشيديةالميرة لل مريمإقليم: تنغيرم.صغرو 1 20 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الملكي 09380V)مزدوجارفود )البلدية

501/02/17إقليم: ميدلتايت موسى اوعليإقليم: تنغيرم.المختار السوسي 20 04/09/18إلتحاق بالزوجبشرى جميلي 09794Vمزدوجامزيزل

901/02/17إقليم: تنغيرم.م غليل امزدارإقليم: تنغيرم.المضايق 20 04/09/18إلتحاق بالزوجالعمراوي  مريم 12961Mمزدوجتغزوت نايت عطى

206/09/17إقليم: تنغيرم.م الحارة نكرامنإقليم: تنغيرم.م تدفالت 17 04/09/18إلتحاق بالزوجداودي فاطمة 12979Gمزدوجتودغى  السفلى

806/09/17إقليم: تنغيرم.م الحارة نكرامنإقليم: تنغيرم.م تدفالت 17 04/09/18إلتحاق بالزوجكبيري بشراء 12979Gمزدوجتودغى  السفلى

106/09/17إقليم: الرشيديةالعبادلةإقليم: تنغيرم.م النصر 17 06/09/17إلتحاق بالزوجةمولي عبد العزيز كبيري علوي 21760Bمزدوجعرب صباح زيز

704/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت عطىإقليم: تنغيرم.م بونحاس 17 04/09/18الطاهري سمية 09465Mمزدوجحصيا

104/09/18إقليم: تنغيرم.م  بادوإقليم: تنغيرم.م ايت مرغاد 17 04/09/18مصطفى موهنا 09435Eمزدوجاسول

204/09/18إقليم: تنغيرحديدةإقليم: تنغيراوزيغمت 17 04/09/18طارق الجراري 12855Xمزدوجأيت واسيف

504/09/18إقليم: تنغيرم.م توديلتإقليم: تنغيرم.م إغنسلن 17 04/09/18حفصاء الكبير 12828Tمزدوجأيت يول

904/09/18إقليم: تنغيرم.م صغرو 2إقليم: تنغيرم.م ميماريغن 17 04/09/18حببي يوسف 09476Zمزدوجالنيف

204/09/18إقليم: الرشيديةمقطع الصفاإقليم: تنغيرم.م تيكشة 17 04/09/18ارقية أزروال 09554Jمزدوجالريصاني

704/09/18إقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولودإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 17 04/09/18عبد العزيز بحساين 12838D أيت سدرات السهل

الشرقية

مزدوج

1104/09/18إقليم: الرشيديةاغف نغيرإقليم: تنغيراكوتي 17 04/09/18حسناء كرموط 09593Bمزدوجسيدي علي

904/09/18إقليم: تنغيرم.م البيهقيإقليم: تنغيرم.م  اكيس امزدار 17 04/09/18صباح بلوارد 09420Nمزدوجأيت هاني

1104/09/18إقليم: الرشيديةتافراوت الجديدةإقليم: تنغيرم.م بواضبل 17 04/09/18محجوبة الصطيح 09591Zمزدوجسيدي علي

304/09/18إقليم: تنغيرم.م تورزةإقليم: تنغيرم.م تغصى 17 04/09/18كمال يوسف 12897Tمزدوجأيت الفرسي
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604/09/18إقليم: تنغيرم.م صغرو 2إقليم: تنغيرم.م ميماريغن 17 04/09/18المغاري الحسن 09476Zمزدوجالنيف

1104/09/18إقليم: الرشيديةتيهارينإقليم: تنغيربوتغرار 17 04/09/18لبنى ماني 09582Pمزدوجالطاوس

504/09/18إقليم: تنغيرم.م ميماريغنإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 17 04/09/18عبد المجيد بهى 09502Cمزدوجالنيف

1104/09/18إقليم: الرشيديةتافراوت الجديدةإقليم: تنغيرم/م الخنك 17 04/09/18إكرام أوسمو 09591Zمزدوجسيدي علي

104/09/18إقليم: ميدلتايت تدارت - م/م 30 يوليوزإقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولود 17 04/09/18عبد العزيز  الهواري 09766Pمزدوجاوتربات

304/09/18إقليم: ورزازاتم.م. امغليإقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولود 17 04/09/18م باحسي 13087Zمزدوجسروا

204/09/18إقليم: تنغيرم.م صغرو 2إقليم: تنغيرم.م أسيمور 17 04/09/18سميرة بندحو 09476Zمزدوجالنيف

1104/09/18إقليم: الرشيديةتافراوت الجديدةإقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولود 17 04/09/18مولي الحسن حمداني 09591Zمزدوجسيدي علي

704/09/18إقليم: تنغيرامسمريرإقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولود 17 04/09/18ياسين دهبي 12931Eمزدوجامسمرير

1104/09/18إقليم: الرشيديةاغف نغيرإقليم: تنغيرم.م بوكافر 17 04/09/18صفاء والشيخ 09593Bمزدوجسيدي علي

504/09/18إقليم: تنغيرم.م البيهقيإقليم: تنغيرتعدادات 17 04/09/18ام شنيار 09420Nمزدوجأيت هاني

1004/09/18إقليم: الرشيديةاغبالوإقليم: تنغيرم.م أسيمور 17 04/09/18ابراهيم قاسمي 09647Kمزدوجاغبالو انكردوس

904/09/18إقليم: تنغيرم.م تورزةإقليم: تنغيرم.م ميماريغن 17 04/09/18عبد الرحمان شرفي 12897Tمزدوجأيت الفرسي

204/09/18إقليم: تنغيرم.م صغرو 2إقليم: تنغيرم.م أسيمور 17 04/09/18للة مينة ماداني علوي 09476Zمزدوجالنيف

704/09/18إقليم: تنغيربوتغرارإقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولود 17 04/09/18امبارك ايت الطالب 12862Eمزدوجاغيل نومكون

404/09/18إقليم: الرشيديةاغبالوإقليم: تنغيرم/م الخنك 17 04/09/18دنيا بيوض 09647Kمزدوجاغبالو انكردوس

1104/09/18إقليم: الرشيديةاغف نغيرإقليم: تنغيرم.م بواضبل 17 04/09/18اسماء الحسني 09593Bمزدوجسيدي علي

1006/09/17إقليم: الرشيدية  تاديغوستإقليم: تنغيرم.م  بادو 16 05/09/18إلتحاق بالزوججميلة اوشتي 09672Mمزدوجتاديغوست
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402/02/17إقليم: تنغيرالحارةإقليم: تنغيرم.عمر بن الخطاب 15 04/09/18إلتحاق بالزوجايت امغار مجدة 12808

W

مزدوجقلعة مكونة )البلدية(

906/09/17إقليم: تنغيرم.م اميضرإقليم: تنغيرم.م البيهقي 15 06/09/17إلتحاق بالزوجبوخريس رابحة 12949Zمزدوجاميضر

106/09/17إقليم: الرشيديةاولد معطلةإقليم: تنغيرم.م مصيصي 15 04/09/18إلتحاق بالزوجالغالية عاطف 09509Kمزدوجعرب صباح زيز

506/09/17إقليم: تنغيرم.م ايت ايعلإقليم: تنغيرم.م تعمارت 15 07/09/17إلتحاق بالزوجماما سكندول 12974Bمزدوجتودغى  السفلى

106/09/17إقليم: تنغيرم.م  زايد أحمادإقليم: تنغيرم.م ايت مرغاد 14 06/09/17كريمة فوعاس 09413Fمزدوجأيت هاني

306/09/17إقليم: تنغيراسكيسإقليم: تنغيرم.م إغنسلن 14 04/09/18عبد الرحمان وكا 12934Hمزدوجامسمرير

206/09/17إقليم: تنغير.م.م ايت إعزىإقليم: تنغيرم.م بوكافر 14 06/09/17يوسف بتكيوط 09495Vمزدوجالنيف

206/09/17إقليم: تنغيرم.م  زايد أحمادإقليم: تنغيرم.م ايت ملوان 14 06/09/18هشام بامو 09413Fمزدوجأيت هاني

106/09/17إقليم: تنغيرم.م  زايد أحمادإقليم: تنغيرم.م بودجام 14 06/09/17نادية رخادى 09413Fمزدوجأيت هاني

606/09/17إقليم: تنغيرم.م امجدادارإقليم: تنغيراسكيس 14 04/09/18إسماعيل أوراغ 12920Tمزدوجاكنيون

206/09/17إقليم: تنغيراسكيسإقليم: تنغيرم.م تعمارت 14 04/09/18رشيد صابري 12934Hمزدوجامسمرير

106/09/17إقليم: تنغيرم.م  اكيس امزدارإقليم: تنغيرم.م اغرم امزدار 14 06/09/17شاكير نعيمة 12927Aمزدوجاكنيون

1006/09/17إقليم: تنغيرم.م امجدادارإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 14 06/09/17بنتهامي مصطفى 12920Tمزدوجاكنيون

906/09/17إقليم: تنغيرم.م  زايد أحمادإقليم: تنغيرم.م ايت توخسين 14 04/09/18عبد الرحيم رياني 09413Fمزدوجأيت هاني

1006/09/17إقليم: تنغيرم.م امجدادارإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 14 06/09/17مزيان عبد الله 12920Tمزدوجاكنيون

106/09/17إقليم: تنغيرم.م توديلتإقليم: تنغيرم.م تغصى 14 06/09/17باتو حسن 12828Tمزدوجأيت يول

106/09/17إقليم: تنغيرم.م توديلتإقليم: تنغيرم.م ايت توخسين 14 04/09/18م حساين 12828Tمزدوجأيت يول

106/09/17إقليم: تنغيرم.م  اكيس امزدارإقليم: تنغيرم.م تنوركان 14 06/09/17م  أولعل 12927Aمزدوجاكنيون
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106/09/17إقليم: تنغيرم.م اكورايإقليم: تنغيرم.م  بادو 14 06/09/17عبو امنة 09440Kمزدوجاسول

106/09/17إقليم: تنغيرم.م  بادوإقليم: تنغيرم.م تكموت 14 06/09/17صباح اوشريف 09435Eمزدوجاسول

106/09/17إقليم: تنغيرم.م عسو بسلمإقليم: تنغيرم.م بونحاس 14 06/09/17اوخيرة خالد 22627Uمزدوجحصيا

806/09/17إقليم: تنغيرامسمريرإقليم: تنغيرم.م بوكافر 14 06/09/17بجي ادريس 12931Eمزدوجامسمرير

1106/09/17إقليم: الرشيديةاغف نغيرإقليم: تنغيرم.م اغرم امزدار 14 06/09/17مسعودي م 09593Bمزدوجسيدي علي

606/09/17إقليم: ميدلتايت علي ويكو - م/م الملإقليم: تنغيرم.م اموكر 14 04/09/18يوسف طير 09762Kمزدوجاوتربات

606/09/17إقليم: تنغيرم.م اغرم امزدارإقليم: تنغيرم.م تولولوالت 14 06/09/17مريم براكة 12925Yمزدوجاكنيون

206/09/17إقليم: تنغيرامسمريرإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 14 06/09/17الحسين اورحي 12931Eمزدوجامسمرير

206/09/17إقليم: تنغيرم.م تعمارتإقليم: تنغيرم.م صغرو 2 14 04/09/18مراد مرغي 09489Nمزدوجالنيف

406/09/17إقليم: تنغيرم.م توديلتإقليم: تنغيرم.م ايت واعتيق 14 06/09/17م ايت وزدي 12828Tمزدوجأيت يول

806/09/17إقليم: تنغيرامسمريرإقليم: تنغيرم.م بوكافر 14 نعمبن اعلي مصطفى 06/09/17 12931Eمزدوجامسمرير

406/09/17إقليم: تنغيرم.م تعمارتإقليم: تنغيرم.م طارق بن زياد 14 06/09/17م الزيد 09489Nمزدوجالنيف

306/09/17إقليم: تنغير.م.م ايت إعزىإقليم: تنغيرم.م توغزا 14 04/09/18خولة كلوة 09495Vمزدوجالنيف

606/09/17إقليم: تنغيرم.م البيهقيإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 14 06/09/17الباز م 09420Nمزدوجأيت هاني

506/09/17إقليم: تنغيرم.م اغرم امزدارإقليم: تنغيراسكيس 14 06/09/17عزى كريمة 12925Yمزدوجاكنيون

906/09/17إقليم: تنغيرم.م ايت زكانإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 14 06/09/17اسماعيلي حسنة 09480Dمزدوجالنيف

106/09/17إقليم: تنغيرحديدةإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 14 06/09/17احناش حسن 12855Xمزدوجأيت واسيف

1006/09/17إقليم: تنغيرم.م امجدادارإقليم: تنغيرم.م تغصى 14 06/09/17بن علي جمال 12920Tمزدوجاكنيون
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جماعة التعيين

1006/09/17إقليم: تنغيرم.م ألمدونإقليم: تنغيرايت زكري 14 06/09/17عبد ا ايت ناصر 12873Sمزدوجاغيل نومكون

506/09/17إقليم: تنغيرتبرخاشتإقليم: تنغيرايت زكري 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةم أيت بن حمو 12851Tمزدوجأيت واسيف

406/09/17إقليم: تنغيرم.م امجدادارإقليم: تنغيرم.م بوكافر 14 06/09/17بوكريس عواطف 12920Tمزدوجاكنيون

206/09/17إقليم: تنغيرم.م  زايد أحمادإقليم: تنغيرم.م بودجام 14 04/09/18عبا مولي الشريف 09413Fمزدوجأيت هاني

106/09/17إقليم: تنغيرم.م  زايد أحمادإقليم: تنغيرم.م البيهقي 14 04/09/18إلهام صبري 09413Fمزدوجأيت هاني

306/09/17إقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولودإقليم: تنغيرم.م ايت توخسين 14 04/09/18م سلمة 12838D أيت سدرات السهل

الشرقية

مزدوج

206/09/17إقليم: تنغيرم.م إغنسلنإقليم: تنغيرم.م تولولوالت 14 06/09/17سعيد ابسرير 12918Rمزدوجاكنيون

706/09/17إقليم: تنغيرم.م اغرم امزدارإقليم: تنغيرم.م تولولوالت 14 06/09/17فاتحة قبوري 12925Yمزدوجاكنيون

306/09/17إقليم: تنغيرحديدةإقليم: تنغيراوزيغمت 14 06/09/17سعيد ابردا 12855Xمزدوجأيت واسيف

606/09/17إقليم: تنغيرم.م ايت ملوانإقليم: تنغيرم.م بودجام 14 06/09/17مامة حضوش 12822Lمزدوجأيت سدرات الجبل العليا

1006/09/17إقليم: تنغيرم.م ألمدونإقليم: تنغيرايت زكري 14 06/09/17الحسين برعى 12873Sمزدوجاغيل نومكون

706/09/17إقليم: تنغيرم.م ايت ملوانإقليم: تنغيرم.م بودجام 14 04/09/18نسرين دجان 12822Lمزدوجأيت سدرات الجبل العليا

206/09/17إقليم: تنغيرم.م امجدادارإقليم: تنغيرم.م تزلفت 14 06/09/17إلهام الدرعي 12920Tمزدوجاكنيون

206/09/17إقليم: تنغيرم.م اغبالوإقليم: تنغيرم.م  زايد أحماد 14 06/09/17إلتحاق بالزوجسعاد محداوي 12968Vمزدوجتودغى العليا

806/09/17إقليم: تنغيرم.م البيهقيإقليم: تنغيرم.م  بادو 14 04/09/18عوماري امين 09420Nمزدوجأيت هاني

906/09/17إقليم: تنغيراسكيسإقليم: تنغيرامسمرير 14 04/09/18فاطمة صدوق 12934Hمزدوجامسمرير

206/09/17إقليم: تنغيرم.م إغنسلنإقليم: تنغيرم.م تغصى 14 06/09/17فاضلي فاطمة 12918Rمزدوجاكنيون

806/09/17إقليم: تنغيرم.م البيهقيإقليم: تنغيرم.م تكموت 14 06/09/17عائشة مجغي 09420Nمزدوجأيت هاني
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306/09/17إقليم: تنغيرم.م تعمارتإقليم: تنغيرم.م بونحاس 14 06/09/17طالب خالد 09489Nمزدوجالنيف

206/09/17إقليم: الرشيدية حي السلمإقليم: تنغيرف.بوديب 14 06/09/17إلتحاق بالزوجازهور الميموني 26306T)مزدوجارفود )البلدية

206/09/17إقليم: تنغيراسكيسإقليم: تنغيرامسمرير 14 04/09/18رشيد معسو 12934Hمزدوجامسمرير

206/09/17إقليم: تنغيرم.م اغبالوإقليم: تنغيرم.م ايت كمات 14 04/09/18إلتحاق بالزوجأعراب حنان 12968Vمزدوجتودغى العليا

206/09/17إقليم: تنغيرم.م إغنسلنإقليم: تنغيرم.م تولولوالت 14 04/09/18م أوعيسى 12918Rمزدوجاكنيون

106/09/17إقليم: تنغيرم.م  زايد أحمادإقليم: تنغيرم.م البيهقي 14 04/09/18صباح بلل 09413Fمزدوجأيت هاني

306/09/17إقليم: تنغيراسكيسإقليم: تنغيرم.م إغنسلن 14 04/09/18فهد ابولقاسم 12934Hمزدوجامسمرير

204/09/18إقليم: الرشيديةالبورإقليم: تنغيرم.م أسيمور 10 04/09/18إلتحاق بالزوجللة مريم ابراهيمي 09707Aمزدوجفركلة العليا

704/09/18إقليم: ميدلتتصالحتإقليم: تنغيرامسمرير 8 04/09/18إلتحاق بالزوجبشرى بنهى 09805Gمزدوجسيدي عياد

504/09/18إقليم: الرشيديةاسريرإقليم: تنغيرم.م بوكافر 8 04/09/18إلتحاق بالزوجموقصط هند 09714Hمزدوجفركلة العليا

204/09/18إقليم: تنغيرم.م الحاج عمروإقليم: تنغيرم.م امجدادار 8 04/09/18إلتحاق بالزوجإكرام شمي 12976Dمزدوجتودغى  السفلى

204/09/18إقليم: تنغيرم.م الحاج عمروإقليم: تنغيرم.م امجدادار 8 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الرحماني 12976Dمزدوجتودغى  السفلى

504/09/18إقليم: تنغيرم.م اكورايإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 7 04/09/18م الوادفي 09440Kمزدوجاسول

904/09/18إقليم: تنغيرم.م  بادوإقليم: تنغيرم.م ايت مرغاد 7 04/09/18ايوب اعثمان 09435Eمزدوجاسول

104/09/18إقليم: تنغيرم.م  بادوإقليم: تنغيرم/م الخنك 7 04/09/18حسناء حميوي 09435Eمزدوجاسول

404/09/18إقليم: تنغيرم.م اموكرإقليم: تنغيرم.م بونحاس 7 04/09/18اوراغ م 09441Lمزدوجاسول

704/09/18إقليم: تنغيرايت زكريإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 7 04/09/18لحسن حسناوي 12868Lمزدوجاغيل نومكون

204/09/18إقليم: تنغيرف.بوديبإقليم: تنغيرم.م تكموت 7 04/09/18بن عثمان مريم 09454Aمزدوجمصيسي
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804/09/18إقليم: تنغيرم.م بودجامإقليم: تنغيرأمجكاك 7 04/09/18سفيان بن حدو 12939Nمزدوجتلمي

104/09/18إقليم: تنغيرم.م ميماريغنإقليم: تنغيرم.م تيكشة 7 04/09/18غزلن الخمسي 09502Cمزدوجالنيف

104/09/18إقليم: تنغيرم.م بوكافرإقليم: تنغيرامسمرير 7 نعمحسناء البدراوي 04/09/18 12903Zمزدوجاكنيون

604/09/18إقليم: تنغيرم.م النصرإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 7 04/09/18رحيوي عبد الوهاب 09455Bمزدوجمصيسي

304/09/18إقليم: تنغيرم.م الحارة نكرامنإقليم: تنغيربوتغرار 7 04/09/18إلتحاق بالزوجسعاد العبدوسي 12979Gمزدوجتودغى  السفلى

504/09/18إقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديمإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 7 04/09/18حسن باطالب 11940Cمزدوجأكوديم

204/09/18إقليم: تنغيرم.م اغرم امزدارإقليم: تنغيرم.م إغنسلن 7 04/09/18م عياد 12925Yمزدوجاكنيون

104/09/18إقليم: تنغيرم.م تيكشةإقليم: تنغيراكوتي 7 04/09/18عبد اللطيف مجاهد 09471Uمزدوجحصيا

404/09/18إقليم: تنغيرم.م إغنسلنإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 7 04/09/18عائشة بويكر 12918Rمزدوجاكنيون

904/09/18إقليم: تنغيرم.م اموكرإقليم: تنغيرم.م إغنسلن 7 04/09/18ياسين حماوي 09441Lمزدوجاسول

304/09/18إقليم: تنغيرم.م  اكيس امزدارإقليم: تنغيراوزيغمت 7 04/09/18مصطفى زكيط 12927Aمزدوجاكنيون

704/09/18إقليم: تنغيرم.م ازاكإقليم: تنغيرم.م بوكافر 7 04/09/18امين باسعيد 09446Sمزدوجمصيسي

504/09/18إقليم: تنغيرم.م تعمارتإقليم: تنغيرم.م زاكر 7 04/09/18حميد سلم 09489Nمزدوجالنيف

104/09/18إقليم: تنغيرم.م  اكيس امزدارإقليم: تنغيرم.م بوكافر 7 04/09/18حنان إدريسي 12927Aمزدوجاكنيون

504/09/18إقليم: تنغيرم.م اغرم اقديمإقليم: تنغيراوزيغمت 7 04/09/18جواد برادة 12864Gمزدوجاغيل نومكون

104/09/18إقليم: تنغيرم.م تغصىإقليم: تنغيراوزيغمت 7 04/09/18رشيد بن يوسف 12919Sمزدوجاكنيون

804/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت زكانإقليم: تنغيرم.م تغصى 7 04/09/18اوسعدي مبارك 09480Dمزدوجالنيف

404/09/18إقليم: تنغيرم.م مصيصيإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 7 04/09/18احمد الدرقاوي 09444Pمزدوجمصيسي
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804/09/18إقليم: تنغيرم.م أسيمورإقليم: تنغيرم.م بونحاس 7 04/09/18بن دريس مريم 09499Zمزدوجالنيف

1004/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت واعتيقإقليم: تنغيراوزيغمت 7 04/09/18م هزي 12944Uمزدوجتلمي

504/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت زكانإقليم: تنغيرم.م تيكشة 7 04/09/18يونس السعدي 09480Dمزدوجالنيف

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. امزريإقليم: تنغيرم.م إغنسلن 7 04/09/18المصطفى الباشى 13253Eمزدوجامي نولون

404/09/18إقليم: تنغيرم.م اغرم اقديمإقليم: تنغيراوزيغمت 7 04/09/18م ايت بها 12864Gمزدوجاغيل نومكون

104/09/18إقليم: تنغيرم.م  اكيس امزدارإقليم: تنغيراوزيغمت 7 04/09/18رشيد اختشى 12927Aمزدوجاكنيون

204/09/18إقليم: تنغيرم.م أسيمورإقليم: تنغيرم.م تيكشة 7 04/09/18حمزة الوفي 09499Zمزدوجالنيف

604/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت مرغادإقليم: تنغيرم.م بودجام 7 04/09/18صباح فارسي 12938Mمزدوجتلمي

804/09/18إقليم: تنغيرم.م إغنسلنإقليم: تنغيرم.م تغصى 7 04/09/18بوطيب عبد الله 12918Rمزدوجاكنيون

104/09/18إقليم: تنغيرم.م اموكرإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 7 04/09/18يوسف موهنا 09441Lمزدوجاسول

1004/09/18إقليم: تنغيرم.م بودجامإقليم: تنغيراوزيغمت 7 04/09/18نجيب البوسعيدي 12939Nمزدوجتلمي

104/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكوإقليم: تنغيرم.م زاكر 7 04/09/18عبد الحكيم الدودي 12945Vمزدوجتلمي

304/09/18إقليم: تنغيرم.م تعمارتإقليم: تنغيراكوتي 7 04/09/18م ايت حسين 09489Nمزدوجالنيف

104/09/18إقليم: تنغيرم/م الخنكإقليم: تنغيراوزيغمت 7 04/09/18عبد الحق بوزكراوي علوي 09462Jمزدوجحصيا

704/09/18إقليم: تنغيرم.م  بادوإقليم: تنغيرم.م تغصى 7 04/09/18المهدود م 09435Eمزدوجاسول

404/09/18إقليم: تنغيرم/م الخنكإقليم: تنغيرم.م زاكر 7 04/09/18م القبوري 09462Jمزدوجحصيا

204/09/18إقليم: تنغيراكوتيإقليم: تنغيراوزيغمت 7 04/09/18مصطفى الواثقي 12865Hمزدوجاغيل نومكون

1004/09/18إقليم: تنغيرم.م اكورايإقليم: تنغيرم/م الخنك 7 04/09/18م اسعدي 09440Kمزدوجاسول
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104/09/18إقليم: تنغيرم.م بودجامإقليم: تنغيراوزيغمت 7 04/09/18م تسعت 12939Nمزدوجتلمي

104/09/18إقليم: تنغيرم.م بودجامإقليم: تنغيراوزيغمت 7 04/09/18موحى الوالي 12939Nمزدوجتلمي

604/09/18إقليم: تنغيراسكيسإقليم: تنغيراوزيغمت 7 04/09/18يوسف أموعشى 12934Hمزدوجامسمرير

104/09/18إقليم: تنغيرم.م تكموتإقليم: تنغيرم.م زاكر 7 04/09/18يونس ايت سيدي 12905Bمزدوجاكنيون

604/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت مرغادإقليم: تنغيرم/م الخنك 7 04/09/18عزيز بعدي 12938Mمزدوجتلمي

104/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكوإقليم: تنغيراوزيغمت 7 04/09/18خميس العمراني 12945Vمزدوجتلمي

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. امزريإقليم: تنغيرم.م إغنسلن 7 04/09/18م الدهي 13253Eمزدوجامي نولون

404/09/18إقليم: تنغيراكوتيإقليم: تنغيربوتغرار 7 04/09/18يوسف بنور 12865Hمزدوجاغيل نومكون

104/09/18إقليم: تنغيرم.م ميماريغنإقليم: تنغيرم.م تيكشة 7 04/09/18نزهة محجوبي 09502Cمزدوجالنيف

104/09/18إقليم: تنغيراكوتيإقليم: تنغيرم/م الخنك 7 04/09/18لحسن الحمادي 12865Hمزدوجاغيل نومكون

804/09/18إقليم: تنغيرم.م النصرإقليم: تنغيراوزيغمت 7 04/09/18م الغازيوي 09455Bمزدوجمصيسي

504/09/18إقليم: تنغيرم.م اكورايإقليم: تنغيرم.م تيكشة 7 04/09/18رجاء جرفي 09440Kمزدوجاسول

604/09/18إقليم: تنغيرم.م تعمارتإقليم: تنغيرم.م بونحاس 7 04/09/18خيري فاطمة 09489Nمزدوجالنيف

504/09/18إقليم: تنغيرم.م مصيصيإقليم: تنغيراوزيغمت 7 04/09/18عبد العالي ميموني 09444Pمزدوجمصيسي

604/09/18إقليم: تنغيرأمجكاكإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 7 04/09/18يوسف بن عيسى 12874Tمزدوجاغيل نومكون

304/09/18إقليم: تنغيرم.م مصيصيإقليم: تنغيراوزيغمت 7 04/09/18عيسى بويري 09444Pمزدوجمصيسي

404/09/18إقليم: تنغيرايت زكريإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 7 04/09/18اسماعيل الجللي 12868Lمزدوجاغيل نومكون

904/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت زكانإقليم: تنغيرم.م تزلفت 7 04/09/18هشام بداح 09480Dمزدوجالنيف
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804/09/18إقليم: تنغيرم.م البيهقيإقليم: تنغيرم.م تزلفت 7 04/09/18الحسين فرسان 09420Nمزدوجأيت هاني

104/09/18إقليم: تنغيرم.م إغنسلنإقليم: تنغيرم.م تغصى 7 04/09/18تالكوت الحسين 12918Rمزدوجاكنيون

204/09/18إقليم: تنغيرم.م اغرم امزدارإقليم: تنغيراكوتي 7 04/09/18اسماعيل اسطوك 12925Yمزدوجاكنيون

604/09/18إقليم: تنغيرم.م تعمارتإقليم: تنغيرم.م تيكشة 7 04/09/18م أوخويا 09489Nمزدوجالنيف

304/09/18إقليم: تنغيرم.م بودجامإقليم: تنغيرم.م زاكر 7 04/09/18جواد زانع 12939Nمزدوجتلمي

المدرسة البتدائية ديار إقليم: زاكورةم.م تمكروت

المنصور

216/09/93إقليم: برشيد 195 16/09/93أقدمية 16 سنةالطوخي ادريس 26613B)مزدوجحد السوالم )البلدية

مجموعة مدارس تشرافت إقليم: زاكورةم.م رباط تنزولين

المركزية

216/09/92عمالة: مراكش 193 16/09/94أقدمية 16 سنةمفيد سعيد 02599Zمزدوجاكفاي

216/09/94إقليم: زاكورةم. النخيلإقليم: زاكورةم.م تمتيك 177 16/09/97أقدمية 16 سنةعبد الحق الواليدي 21246T)مزدوجزاكورة )البلدية

116/09/96إقليم: زاكورةم. تانسيطة 2إقليم: زاكورةم.م تكمادرت 177 16/09/96أقدمية 16 سنةلشهب م 20700Z)مزدوجزاكورة )البلدية

116/09/96عمالة: مراكشمدرسة العباسيةإقليم: زاكورةم.م تكمادرت 171 16/09/97أقدمية 16 سنةاوبرقا ابراهيم 24232Nمزدوجحربيل

116/09/95إقليم: زاكورةم. التمورإقليم: زاكورةم.م تكمادرت 168 16/09/97إلتحاق بالزوجةالغربي رشيد 12772G)مزدوجزاكورة )البلدية

116/09/98إقليم: زاكورةم.م ايت وللإقليم: زاكورةم.م أيت مرصيد 165 16/09/98أقدمية 16 سنةايت يوسف الحسين 13375Mمزدوجأيت ولل

216/09/98عمالة: مراكشمدرسة المنهلإقليم: زاكورةم.م الزاوية 161 16/09/99أقدمية 16 سنةاليوسفي م 25428Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

116/09/98عمالة: مراكشمدرسة العباسيةإقليم: زاكورةم.م رباط تنزولين 161 16/09/99أقدمية 16 سنةخلوقي م 24232Nمزدوجحربيل

116/09/98إقليم: زاكورةم المولى الشريف العلويإقليم: زاكورةم.م تكمادرت 159 16/09/99أقدمية 16 سنةالناصري كمال 12771F)مزدوجزاكورة )البلدية

216/09/98إقليم: تارودانتم. ابن رشدإقليم: زاكورةم.م تمنوكالت 157 06/09/00أقدمية 16 سنةايت احساين حاتم 17310P)مزدوجأولد تايمة )البلدية

216/09/97عمالة: مراكشمدرسة عرصة بانيإقليم: زاكورةم.م بني خليل 153 16/09/99أقدمية 16 سنةالزعري عبد الغاني 02682P مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الدار الطبريإقليم: زاكورةم.م أزلك

البيضاء أنفا
216/09/97 153 16/09/99أقدمية 16 سنةايت ايخلف نسيمة 01439N)مزدوجالمعاريف )المقاطعة
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306/09/00إقليم: زاكورةم. حي مولي رشيدإقليم: زاكورةم.م الزاوية 153 06/09/00أقدمية 16 سنةاليوسفي الحسين 12774J)مزدوجزاكورة )البلدية

106/09/01عمالة: مراكشمدرسة رياض الحمامةإقليم: زاكورةم.م تكونيت 149 06/10/03أقدمية 16 سنةخديجة لعروسي 26349Pمزدوجحربيل

316/09/99عمالة: مكناسعمر الخيامإقليم: زاكورةم.م رباط تنزولين 143 04/09/02أقدمية 16 سنةلمريكي م 03829L)مزدوجويسلن )البلدية

106/09/00عمالة: مراكشمدرسة اولد مسعودإقليم: زاكورةم.م الواحة 143 06/09/00أقدمية 16 سنةالناصري جليلة 02748Lمزدوجحربيل

1006/09/00إقليم: سيدي سليمانمدرسة ازهانةإقليم: زاكورةم.م الواحة 141 06/10/03أقدمية 16 سنةالمكي الحسين 11008P)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

204/09/02عمالة: مراكشمدرسة رياض التقدمإقليم: زاكورةم.م ايت ولل 141 04/09/02أقدمية 16 سنةمجدوبي عبد العزيز 26794Yمزدوجحربيل

104/09/02إقليم: الرشيديةاهبيباتإقليم: زاكورةم.م بني سمكين 141 04/09/02أقدمية 16 سنةاحماد نايت موحى 09518Vمزدوجعرب صباح زيز

عمالة: الصخيرات  - السعديينإقليم: زاكورةم.م تمسل

تمارة
106/09/01 138 06/09/01إلتحاق بالزوجةحيلت سمير 01324N)مزدوجالصخيرات )البلدية

عمالة: الصخيرات  - ابن زيدونإقليم: زاكورةم.م العروميات

تمارة
206/09/00 137 06/09/04أقدمية 12 سنة  اوباعي يوسف 23495M)مزدوجالصخيرات )البلدية

عمالة: الصخيرات  - وادي المخازنإقليم: زاكورةم.م بني زولي

تمارة
606/09/01 135 15/10/04أقدمية 12 سنةبوخاليط لمياء 21500U)مزدوجعين العودة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. عائشة أم المؤمنينإقليم: زاكورةم.م ثلث

باها
804/09/02 129 07/09/05أقدمية 12 سنةصبري م 25030Fمزدوجأيت عميرة

116/09/96إقليم: مديونةقاسم أمينإقليم: زاكورةم. أمزرو 128 06/09/00أقدمية 16 سنةالغرفي م ادريس 25999Jمزدوجسيدي حجاج واد حصار

عمالة: الصخيرات  - وادي المخازنإقليم: زاكورةم.م بني زولي

تمارة
706/09/00 125 08/09/04أقدمية 12 سنةبن السيدة يوسف 21500U)مزدوجعين العودة )البلدية

م/ م  القائد حمودة مركزية إقليم: زاكورةم.م بني زولي

اولد بورويس

1005/09/03إقليم: بنسليمان 125 16/09/05أقدمية 12 سنةالناصري عبد السلم 07736Hمزدوجفضالت

مدرسة السلطان مولي إقليم: زاكورةم. المل

اسماعيل

116/09/98عمالة: مراكش 122 27/09/01أقدمية 16 سنةالعلوي مريم 26067Hمزدوجحربيل

م.م فاطمة الزهراء- أيـت إقليم: زاكورةم.م بني زولي

مجــوط

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1107/09/04 117 17/10/06أقدمية 12 سنةوعازى مصطفى 04907Hمزدوجازيار

506/09/01إقليم: بنسليمانمدرسة السلمإقليم: زاكورةم. التمور 114 06/09/02أقدمية 16 سنةالشيهب سميرة 07721S)مزدوجبنسليمان )البلدية

م/ م  القائد حمودة مركزية إقليم: زاكورةم.م بني زولي

اولد بورويس

1005/09/03إقليم: بنسليمان 113 20/10/08المشيشي سومية 07736Hمزدوجفضالت
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عمالة: الصخيرات  - السعديينإقليم: زاكورةم.م أوريز

تمارة
101/01/02 113 05/09/07أقدمية 12 سنةلمين عبد ا 01324N)مزدوجالصخيرات )البلدية

عمالة: الصخيرات  - السعديينإقليم: زاكورةم.م العروميات

تمارة
204/09/02 109 02/09/10لطيفة زنطار 01324N)مزدوجالصخيرات )البلدية

807/09/05إقليم: الرشيديةاولد الزهراءإقليم: زاكورةم.م عقبة بن نافع 101 24/12/09رشيد حجوي 09512Nمزدوجعرب صباح زيز

607/09/05إقليم: الرشيديةاولد يوسف 1إقليم: زاكورةم.م ثلث 97 14/09/10العمري عبد الحق 09392H مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م علل توعمالإقليم: زاكورةم.م تمنوكالت

باها
1007/09/05 85 03/09/13القادري عبد الرحمان 05179Dمزدوجأيت عميرة

402/12/08إقليم: زاكورةم.م تمنوكالتإقليم: زاكورةم.م شلل درعة 81 19/09/11لحسن أيت الحاج 13273Bمزدوجمزكيطة

124/01/08إقليم: زاكورةم. أمزروإقليم: زاكورةم.م تمكروت 79 23/09/11إلتحاق بالزوجةالحسين بودوار 12773H)مزدوجزاكورة )البلدية

601/01/10إقليم: تاوناتم/م العشايشإقليم: زاكورةم.م اولد سليمان 78 01/01/10إلتحاق بالزوجسميرة الحجاجي 15404T)مزدوجتاونات )البلدية

414/09/01إقليم: زاكورةم. تانسيطة 2إقليم: زاكورةم.م العروميات 77 06/09/17إلتحاق بالزوجتامري السعدية 20700Z)مزدوجزاكورة )البلدية

م.م ســوق السبــت-سوق إقليم: زاكورةم.م أبرنوص

السبت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
902/09/10 77 02/09/10عمر الشرقاوي 04971Cمزدوجتاغزوت

102/09/10إقليم: زاكورةم.م المرابطينإقليم: زاكورةم.م تنومريت 77                      م   

البوابراهيمي

02/09/10 13410Aمزدوجتازارين

105/09/08إقليم: الجديدةمدرسة السنابلإقليم: زاكورةم.م بني خليل 75 02/09/10سوسان أحمد 08093

W

مزدوجلبير الجديد )البلدية(

402/09/09إقليم: الجديدةمدرسة وادي المخازنإقليم: زاكورةم.م أخلوف 69 14/09/10ايت سيدي مولي ابراهيم 08091U)مزدوجلبير الجديد )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  النجاحإقليم: زاكورةم.م أبرنوص

باها
305/09/11 69 05/09/11الحسين وكاك 05249Eمزدوجأيت ميلك

101/01/12إقليم: زاكورةم.م إبن سيناإقليم: زاكورةم.م تمساهلت 65 04/09/12الصديق قاسمي 13404Uمزدوجتازارين

102/09/10عمالة: الميةام البنينإقليم: زاكورةم.م اغلل 63 30/09/11احمد الدايمي 26368Kمزدوجبني يخلف

701/01/10إقليم: الصويرةم م أباروإقليم: زاكورةم.م تسركات 59 03/09/13إلتحاق بالزوجةنبيل رضا 10005Zمزدوجاوناغة

105/09/11إقليم: زاكورةم.م تكمادرتإقليم: زاكورةم.م تدسي 57 02/09/14احمد امدياز 13446Pمزدوجتامكروت
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501/01/10إقليم: تنغيرالحارةإقليم: زاكورةم.م إبن سينا 54 06/09/17مولي يوسف العلوي 12808

W

مزدوجقلعة مكونة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - النصرإقليم: زاكورةم. النخيل

تمارة
601/01/10 54 06/09/17حليمة مقران 23798S)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - ادريس الولإقليم: زاكورةم.م تمزموط

تمارة
705/09/11 54 02/09/15بودقيق سفيان 20560Xمزدوجسيدي يحيى زعير

101/01/12إقليم: الرشيديةاكليإقليم: زاكورةم.م تانسيفت 54 02/09/15غرمي  امبارك 09681Xمزدوجملعب

903/09/13إقليم: زاكورةم.م رباط تنزولينإقليم: زاكورةم.م الزركان 53 03/09/13مصطفى السمللي 13458Cمزدوجتينزولين

205/09/11إقليم: ورزازاتم.م. فينتإقليم: زاكورةم.م بني خليل 52 03/09/13إلتحاق بالزوجةياسين ايت إيدار 13167Lمزدوجترميكت

101/01/12إقليم: سيدي بنورالعطاطرةإقليم: زاكورةم.م اولد ادريس 51 04/09/16تورية بوكطاية 08452Lمزدوجلعطاطرة

804/09/12إقليم: زاكورةم.م تكمادرتإقليم: زاكورةم.م أخلوف 51 04/09/12ادبورحيم م 13446Pمزدوجتامكروت

903/09/13إقليم: زاكورةم.م أوريزإقليم: زاكورةم.م شلل درعة 49 02/09/14انوار ابردين 13288Tمزدوجتانسيفت

401/01/10إقليم: تنغيرم.م ايت كماتإقليم: زاكورةم.م ثلث 49 02/09/16حسان عبد الرحمان 12843J أيت  سدرات السهل

الغربية

مزدوج

701/01/12إقليم: زاكورةم.م تكمادرتإقليم: زاكورةم.م الزاوية 46 02/09/15يوسف الحنصالي 13446Pمزدوجتامكروت

502/09/14إقليم: الرشيديةحنابوإقليم: زاكورةم.م لوكمان 45 02/09/14   عبد المجيد بكراوي 09521Yمزدوجعرب صباح اغريس

702/09/10إقليم: ورزازاتم.م.تيكيرتإقليم: زاكورةم.م ثلث 44 01/09/14إلتحاق بالزوجةم افل 12999Dمزدوجأيت زينب

903/09/13إقليم: زاكورةم.م رباط تنزولينإقليم: زاكورةم.م الزركان 43 03/09/13سعيد أعبو 13458Cمزدوجتينزولين

102/09/14إقليم: تنغيرم.م  زايد أحمادإقليم: زاكورةم.م تمكروت 43 06/09/18حسان عيظان 09413Fمزدوجأيت هاني

703/09/13إقليم: الرشيديةحنابوإقليم: زاكورةم.م إبن سينا 42 04/09/15لل شريف بوطاهير 09521Yمزدوجعرب صباح اغريس

103/02/17إقليم: تنغيرم.م  زايد أحمادإقليم: زاكورةم.م تمكروت 41 03/02/17فاطمة قاديري 09413Fمزدوجأيت هاني

1002/09/11إقليم: زاكورةم المولى الشريف العلويإقليم: زاكورةم.م أزلك 40 06/09/17إلتحاق بالزوجمـــســـو   فــــاطــــمــــة 12771F)مزدوجزاكورة )البلدية
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عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية ابن العميدإقليم: زاكورةم.م المرابطين

مسيك
702/09/14 39 02/09/16خالد مصلح 01781K)مزدوجسباتة )المقاطعة

1101/01/12عمالة: سلالبحيرةإقليم: زاكورةم.م محاميد الغزلن 38 02/09/15نعيمة بنجودي 27086Rمزدوجعامر

102/09/15إقليم: الرشيديةلقصر الفقانيإقليم: زاكورةم.م الزاوية البرانية 38 02/09/15رشيد أيت مبارك 09545Zمزدوجبني ام سجلماسة

602/09/15إقليم: تارودانتم.م تيزكيإقليم: زاكورةم.م النقوب 38 02/09/15الزياني ماوية 18004Uمزدوجازرار

705/09/11إقليم: تنغيرالحارةإقليم: زاكورةم.م ثلث 36 02/09/15سمير امزاورو 12808

W

مزدوجقلعة مكونة )البلدية(

102/09/14إقليم: زاكورةم.م المرابطينإقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسو 35 02/09/14عثمان ارهو 13410Aمزدوجتازارين

602/09/15إقليم: تارودانتم.م تيزكيإقليم: زاكورةم.م النقوب 32 06/09/17أنس اوكورني 18004Uمزدوجازرار

301/01/12إقليم: الجديدةم/م سيدي ام موسىإقليم: زاكورةم.م تمزموط 31 02/09/16عمر الخلفي 08165Zمزدوجشتوكة

إقليم: شتوكة آيت م.م تفريتإقليم: زاكورةم.م أزغار

باها
701/01/17 31 01/01/17عبد الواحد بالوك 05294Dمزدوجتسكدلت

902/09/16إقليم: الرشيديةاكديــــــمإقليم: زاكورةم.م بني زولي 31 01/01/17كجي حنان 09429Yمزدوجاملكو

103/02/17إقليم: تنغيرم.م  سيدي بويعقوبإقليم: زاكورةم.م ايت ولل 31 03/02/17تشتاش شاكر ا 09439Jمزدوجاسول

703/02/17إقليم: الرشيديةافغإقليم: زاكورةم.م رباط تنزولين 31 03/02/17عبد الرحيم كلو 09652Rمزدوجاغبالو انكردوس

عمالة: أكادير  إدا م.م أكـرض-أكرضإقليم: زاكورةم.م أبرنوص

وتنان
602/09/15 28 02/09/15عبد ا  اشهبون 19738Dمزدوجاقصري

402/09/15إقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن داودإقليم: زاكورةم.م ابن خلدون 28 02/09/15إلتحاق بالزوجلطيفة باحدو 08243Jمزدوجسيدي عابد

602/09/15إقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامريإقليم: زاكورةم.م النقوب 28 02/09/15بلكارة مروان 11004Kمزدوجدار بلعامري

1102/09/15إقليم: بني مللمركزية تازيزاوتإقليم: زاكورةم.م أمييرد 28 02/09/15بودهير عبد اللطيف 07487Mمزدوجاغبالة

502/09/15إقليم: الحوزمجموعة مدارس التوامةإقليم: زاكورةم.م أخلوف 28 02/09/15الشكريدة رشيد 03451Aمزدوجالتوامة

202/09/15إقليم: زاكورةم.م إبن سيناإقليم: زاكورةم.م أيت حدو 28 02/09/15الدريسي احمد 13404Uمزدوجتازارين
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502/09/15إقليم: زاكورةم. الملإقليم: زاكورةم.م تنكامت 28 06/09/15إلتحاق بالزوجةالجزولي م 20699Y)مزدوجزاكورة )البلدية

402/09/15إقليم: تارودانتم.م واحليباإقليم: زاكورةم.م الفايجة 28 02/09/15عادل موحدا 17769Nمزدوجارزان

903/02/17إقليم: تنغيرم.م صغروإقليم: زاكورةم.م المرابطين 28 04/09/17عمراني  الحسين 12895Rمزدوجأيت الفرسي

403/02/17إقليم: زاكورةم. التمورإقليم: زاكورةم.م أزلك 24 03/02/17إلتحاق بالزوجنعمان بشرى 12772G)مزدوجزاكورة )البلدية

106/09/17إقليم: تنغيرم.م ايت سعدانإقليم: زاكورةم.م اولد أيوب 24 06/09/17وسنسي حسن 09459Fمزدوجحصيا

106/09/17إقليم: الرشيديةتكرومتإقليم: زاكورةم.م المرابطين 24 06/09/17عبد الواحد بوبكري 09552Gمزدوجالريصاني

506/09/17إقليم: الرشيديةارارةإقليم: زاكورةم.م المرابطين 24 06/09/17اجهبلي كلثوم 09558Nمزدوجالسفلت

406/09/17إقليم: ميدلتايت اوسال - م/م ابن زيدونإقليم: زاكورةم.م تنكامت 24 06/09/17فاطمة شكري 21756Xمزدوجكير

406/09/17إقليم: الرشيديةتابوعصامتإقليم: زاكورةم.م تيمارغين 24 06/09/17كريمة الدريسي 09566Xمزدوجالسفلت

106/09/17إقليم: الرشيديةتيهارينإقليم: زاكورةم.م المرابطين 24 06/09/17وهزيزي م 09582Pمزدوجالطاوس

1006/09/17إقليم: زاكورةم.م العرومياتإقليم: زاكورةم.م تمكروت 24 06/09/17الحسين وجعا 13488Kمزدوجترناتة

406/09/17إقليم: زاكورةم.م ثلثإقليم: زاكورةم.م أولد عثمان 24 06/09/17اسماعيل سلفي 13276Eمزدوجمزكيطة

106/09/17إقليم: تنغيرم.م اكديم نخرطانإقليم: زاكورةم.م المرابطين 24 06/09/17لحسن تيتاو 12900

W

مزدوجأيت الفرسي

206/09/17إقليم: الرشيديةاكدمانإقليم: زاكورةم.م أم الرمان 24 06/09/17صباح الفسوي 09654Tمزدوجاغبالو انكردوس

806/09/17إقليم: الرشيديةتكرومتإقليم: زاكورةم.م المرابطين 24 06/09/17مومني م 09552Gمزدوجالريصاني

406/09/17إقليم: الرشيديةتابوعصامتإقليم: زاكورةم.م تيمارغين 24 06/09/17شريفة الدريسي 09566Xمزدوجالسفلت

806/09/17إقليم: الرشيديةاغف نغيرإقليم: زاكورةم.م تيمارغين 24 06/09/17سناء بوحسين 09593Bمزدوجسيدي علي

406/09/17إقليم: زاكورةم.م شلل درعةإقليم: زاكورةم.م تفتشنا 24 06/09/17ايت أفقير مصطفى 13272Aمزدوجافلندرا
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406/09/17إقليم: ورزازاتم.م. تلواتإقليم: زاكورةم.م تسركات 24 06/09/17حسناء الفصالت 13016Xمزدوجتلوات

406/09/17إقليم: الرشيديةمقطع الصفاإقليم: زاكورةم.م تانسيخت 24 06/09/17حميد مدوني 09554Jمزدوجالريصاني

906/09/17إقليم: زاكورةم.م الزركانإقليم: زاكورةم.م بني سمكين 24 06/09/17يوسف ايت بابانيما 13451Vمزدوجبوزروال

606/09/17إقليم: الرشيديةارارةإقليم: زاكورةم.م تانسيخت 24 06/09/17عبد المولى العلمي 09558Nمزدوجالسفلت

106/09/17إقليم: زاكورةم.م الواحةإقليم: زاكورةم.م بني زولي 24 06/09/17العربي البهجاء 13482Dمزدوجترناتة

906/09/17إقليم: زاكورةم.م ثلثإقليم: زاكورةم.م شلل درعة 24 06/09/17عبد العالي شفيقي 13276Eمزدوجمزكيطة

306/09/17إقليم: الرشيديةمقطع الصفاإقليم: زاكورةم.م النقوب 24 06/09/17الصدي رشيدة 09554Jمزدوجالريصاني

206/09/17إقليم: الرشيديةالطاوسإقليم: زاكورةم.م تنومريت 24 06/09/17رشيد علوي اسماعيلي 09587Vمزدوجالطاوس

406/09/17إقليم: زاكورةم.م ثلثإقليم: زاكورةم.م اسمارة 24 06/09/17مصطفى بناكو 13276Eمزدوجمزكيطة

106/09/17إقليم: زاكورةم.م تمكروتإقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيم 24 06/09/17الشفقي فتيحة 13439Gمزدوجتامكروت

206/09/17إقليم: زاكورةم.م تانسيختإقليم: زاكورةم.م أبرنوص 24 06/09/17فاطمة  ايت باسو 13296Bمزدوجتامزموت

106/09/17إقليم: زاكورةم.م تمكروتإقليم: زاكورةم.م الزاوية 24 06/09/17عبد الجليل لوشاحي 13439Gمزدوجتامكروت

506/09/17إقليم: زاكورةم.م بوخللإقليم: زاكورةم.م بني سمكين 24 06/09/17يوسف اجلباب 13475

W

مزدوجالروحا

406/09/17إقليم: زاكورةم.م بني خليلإقليم: زاكورةم.م اسمارة 24 06/09/17عبد الرحيم الزياني 13478Zمزدوجالروحا

406/09/17إقليم: زاكورةم.م تمكروتإقليم: زاكورةم.م الزاوية 24 06/09/17الوقاسي عمر 13439Gمزدوجتامكروت

106/09/17إقليم: الرشيديةتامرنةإقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسو 23 06/09/17عبد الصمد  بوقراب 20316Gمزدوجالريصاني

102/09/16إقليم: تنغيرم.م ايت عطىإقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسو 21 02/09/16الحسين ابوري 09465Mمزدوجحصيا

802/09/16إقليم: الرشيديةارارةإقليم: زاكورةم.م سيت 21 02/09/16صالح اشعشاع 09558Nمزدوجالسفلت
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102/09/16إقليم: تنغيرم.م الحسن الداخلإقليم: زاكورةم.م لوكمان 21 02/09/16م باعزيز 09484Hمزدوجالنيف

802/09/16إقليم: تنغيرم.م بوكافرإقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسو 21 02/09/16ابراهيم  بوتزكزاوين 12903Zمزدوجاكنيون

المدرسة البتدائية المختار إقليم: زاكورةم.م بني زولي

السوسي

102/09/16إقليم: العيون 21 02/09/16فاطمة لعفو 26042F)مزدوجالمرسى )البلدية

 المدرسة البتدائية ابن إقليم: زاكورةم.م اولد أيوب

الهيثم

102/09/16إقليم: بوجدور 21 02/09/16اشراق الطنطاوي 25048A)مزدوجبوجدور )البلدية

103/02/17إقليم: زاكورةم.م رباط تنزولينإقليم: زاكورةم.م بني خليل 21 03/02/17سعيد العيسيوي 13458Cمزدوجتينزولين

103/02/17إقليم: تنغيرم.م النصرإقليم: زاكورةم.م الصفصاف 21 03/02/17احمد اغزيف 09455Bمزدوجمصيسي

203/02/17إقليم: الرشيديةتنغراسإقليم: زاكورةم.م تيمارغين 21 03/02/17هشام حجاجي 09580Mمزدوجالسفلت

203/02/17إقليم: الرشيديةارارةإقليم: زاكورةم.م الزركان 21 03/02/17سعيد كاراوي 09558Nمزدوجالسفلت

103/02/17إقليم: الرشيديةاولد الواليإقليم: زاكورةم.م تمساهلت 21 03/02/17التجي عبد اللطيف 09557Mمزدوجالسفلت

104/09/17إقليم: الرشيديةمزكيدةإقليم: زاكورةم.م تنومريت 21 04/09/18م وعبوت 09548Cمزدوجالريصاني

206/09/17إقليم: ورزازاتم.م ايت علي او عيسىإقليم: زاكورةم.م الصفصاف 21 04/09/18عبد الرحمان الوركي 13210Hمزدوجتوندوت

406/09/17إقليم: زاكورةم.م الفايجةإقليم: زاكورةم.م شلل درعة 21 04/09/18عبد  الجليل عمي 13491Nمزدوجترناتة

303/02/17إقليم: تنغيرم.م تورزةإقليم: زاكورةم.م أيت أوزين-ف. تافصاط 20 06/09/17سويري  اسماعيل 12897Tمزدوجأيت الفرسي

725/03/17إقليم: تنغيرم.م تورزةإقليم: زاكورةم.م اولد أيوب 20 25/03/17عزى عيسى 12897Tمزدوجأيت الفرسي

502/09/15عمالة: الميةلسان الدين ابن الخطيبإقليم: زاكورةم. أكدز 18 06/09/17أخدام إدريس 27199N)مزدوجعين حرودة )البلدية

106/09/17إقليم: زاكورةم. التمورإقليم: زاكورةم.م تكمادرت 17 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة  ياسين 12772G)مزدوجزاكورة )البلدية

306/09/17إقليم: زاكورةم. الملإقليم: زاكورةم.م الواحة 17 06/09/17إلتحاق بالزوجسعيدة ياسين 20699Y)مزدوجزاكورة )البلدية

106/09/17إقليم: زاكورةم.م تكمادرتإقليم: زاكورةم.م أخلوف 17 06/09/17إلتحاق بالزوجةحسن جريد 13446Pمزدوجتامكروت
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الجهة الصلية : 
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

206/09/17إقليم: زاكورةم. التمورإقليم: زاكورةم.م بوخلل 17 06/09/17إلتحاق بالزوجالبوداني نصيرة 12772G)مزدوجزاكورة )البلدية

606/09/17إقليم: الرشيديةالزريقاتإقليم: زاكورةم.م النقوب 17 06/09/17إلتحاق بالزوجالرتبي بوشرة 09610Vمزدوجالرتب

204/09/18إقليم: زاكورةم.م اولد سليمانإقليم: زاكورةم.م النقوب 17 04/09/18سعيد جريد 13306Mمزدوجأولد يحيى لكراير

704/09/18إقليم: زاكورةم.م تمسلإقليم: زاكورةم.م النقوب 17 04/09/18مراد ايت حمو هادي 13311Tمزدوجأولد يحيى لكراير

704/09/18إقليم: تنغيرحديدةإقليم: زاكورةم.م اغلل 17 04/09/18امينة المسرار 12855Xمزدوجأيت واسيف

204/09/18إقليم: الرشيديةمقطع الصفاإقليم: زاكورةم.م تيمارغين 17 04/09/18عبد الكبير اهديدا 09554Jمزدوجالريصاني

804/09/18إقليم: زاكورةم.م بني زوليإقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيم 17 04/09/18م بحفيظ 13420Lمزدوجبني زولي

804/09/18إقليم: الرشيديةتامرنةإقليم: زاكورةم.م ايت ولل 17 04/09/18بوبكري عبد الكريم 20316Gمزدوجالريصاني

1104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. اغيل نوبيانإقليم: زاكورةم.م سيت 17 04/09/18حسناء مودا 13018Zمزدوجتلوات

104/09/18إقليم: زاكورةم.م ألموإقليم: زاكورةم.م اسمارة 17 04/09/18أحمد  كنوي 13383

W

مزدوجتغبالت

104/09/18إقليم: تنغيرم.م صغرو 2إقليم: زاكورةم.م لوكمان 17 04/09/18الحسين بوريش 09476Zمزدوجالنيف

404/09/18إقليم: زاكورةم.م الزاويةإقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيم 17 04/09/18حفيظة الزاكوري 13440Hمزدوجتامكروت

904/09/18إقليم: الرشيديةتامرنةإقليم: زاكورةم.م تيمارغين 17 04/09/18ابراهيم حكيمي 20316Gمزدوجالريصاني

804/09/18إقليم: زاكورةم.م بني زوليإقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيم 17 04/09/18عمر بوزكري 13420Lمزدوجبني زولي

704/09/18إقليم: زاكورةم.م بني خليلإقليم: زاكورةم.م تدسي 17 04/09/18التامة م 13478Zمزدوجالروحا

304/09/18إقليم: زاكورةم.م تمساهلتإقليم: زاكورةم.م أيت مرصيد 17 04/09/18مولي الحسن بعزاوي 13407Xمزدوجتازارين

404/09/18إقليم: زاكورةم.م تمكروتإقليم: زاكورةم.م الفايجة 17 04/09/18نجية بونار 13439Gمزدوجتامكروت

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تمازيرتإقليم: زاكورةم.م النقوب 17 04/09/18ايت بلعيد نجوى 13085Xمزدوجسروا
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

104/09/18إقليم: الرشيديةمرزوكةإقليم: زاكورةم.م أمراد 17 04/09/18اعمالوك المخطار 09581Nمزدوجالطاوس

404/09/18إقليم: ورزازاتم.م. اكاداينإقليم: زاكورةم.م أولد عثمان 17 04/09/18سارة لمجوج 13047Fمزدوجاغرم نوكدال

404/09/18إقليم: الرشيديةاكديــــــمإقليم: زاكورةم.م أيت أوزين-ف. تافصاط 17 04/09/18سعيد عمري 09429Yمزدوجاملكو

106/09/17إقليم: زاكورةم. التمورإقليم: زاكورةم.م تمكروت 16 06/09/17إلتحاق بالزوجسهام مبروك 12772G)مزدوجزاكورة )البلدية

206/09/17إقليم: زاكورةم. التمورإقليم: زاكورةم.م بني زولي 16 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد الكريم عزوزي 12772G)مزدوجزاكورة )البلدية

106/09/17إقليم: الرشيديةانس ابن مالكإقليم: زاكورةم.م المرابطين 16 06/09/17إلتحاق بالزوجةعمر والطالب 09377S)مزدوجارفود )البلدية

1006/09/17إقليم: الرشيديةانس ابن مالكإقليم: زاكورةم.م تمكروت 16 06/09/17إلتحاق بالزوجام كلثوم الجبوري 09377S)مزدوجارفود )البلدية

1104/09/18إقليم: الرشيديةاغف نغيرإقليم: زاكورةم.م أمراد 16 04/09/18قسمي عبد اللطيف 09593Bمزدوجسيدي علي

1004/09/18إقليم: زاكورةم.م تمكروتإقليم: زاكورةم.م تفداسين 16 04/09/18عادل القادري 13439Gمزدوجتامكروت

306/09/17إقليم: تنغيرالحارةإقليم: زاكورةم.م اولد أيوب 15 06/09/17إلتحاق بالزوجةبصدوق م 12808

W

مزدوجقلعة مكونة )البلدية(

1006/09/17إقليم: ميدلتايت موليإقليم: زاكورةم.م لوكمان 15 06/09/17إلتحاق بالزوجةمحسن اليعقوبي 11925Lمزدوجزايدة

206/09/17إقليم: زاكورةم.م أمرادإقليم: زاكورةم.م أيت حدو 14 06/09/17عصام باهي 13390Dمزدوجأيت بوداود

806/09/17إقليم: تنغيرم.م اموكرإقليم: زاكورةم.م الزركان 14 06/09/17ياسين بن مسعود 09441Lمزدوجاسول

706/09/17إقليم: زاكورةم.م أولد عثمانإقليم: زاكورةم.م الزركان 14 06/09/17يونس ريزيد 13307Nمزدوجأولد يحيى لكراير

  المدرسة الجماعاتية ايت 

ولل

806/09/17إقليم: الرشيديةمولي علي الشريفإقليم: زاكورة 14 06/09/17إلتحاق بالزوجسارة ادراوي 09410C مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

406/09/17إقليم: زاكورةم.م الزاويةإقليم: زاكورةم.م بني علي 14 06/09/17المكي ليعيشي 13440Hمزدوجتامكروت

806/09/17إقليم: زاكورةم.م أزلكإقليم: زاكورةم.م تدسي 14 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم القاضي 13483Eمزدوجترناتة

106/09/17إقليم: زاكورةم.م تمكروتإقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيم 14 06/09/17كمي أحمد 13439Gمزدوجتامكروت
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

106/09/17إقليم: الرشيديةتيهارينإقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسو 14 06/09/17يوسف وباني 09582Pمزدوجالطاوس

106/09/17إقليم: زاكورةم.م اولد ادريسإقليم: زاكورةم. عمر إبن الخطاب 14 06/09/17فاطمة الغاني 13325Hمزدوجامحاميد الغزلن

806/09/17إقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيمإقليم: زاكورةم.م تنفو 14 06/09/17م مونا 13448Sمزدوجتامكروت

406/09/17إقليم: زاكورةم.م بني سمكينإقليم: زاكورةم.م اولد عمر 14 06/09/17امجاهد جواد 13339Yمزدوجكتاوة

106/09/17إقليم: زاكورةم.م النقوبإقليم: زاكورةم.م أيت مرصيد 14 06/09/17موراد فاضل 13353Nمزدوجانقوب

406/09/17إقليم: الرشيديةاولد معطلةإقليم: زاكورةم.م لوكمان 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةعدنان السهبي 09509Kمزدوجعرب صباح زيز

306/09/17إقليم: زاكورةم.م بني زوليإقليم: زاكورةم.م تمسل 14 06/09/17عبد السلم تمغرين 13420Lمزدوجبني زولي

406/09/17إقليم: ورزازاتم.م. تسليتإقليم: زاكورة   م.م بوازار 14 06/09/17تيوتيو م 13104Tمزدوجوسلسات

506/09/17إقليم: ورزازاتم.م.ايت زغارإقليم: زاكورةم.م تفتشنا 14 06/09/17بن حدة عبد الحكيم 13248Zمزدوجامي نولون

506/09/17إقليم: تنغيرم.الخميسإقليم: زاكورةم.م أبرنوص 14 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم وينخير 12887Gمزدوجسوق الخميس دادس

106/09/17إقليم: زاكورةم.م النقوبإقليم: زاكورةم.م سيت 14 06/09/17الغزي براهيم 13353Nمزدوجانقوب

106/09/17إقليم: زاكورةم.م النقوبإقليم: زاكورةم.م الصفصاف 14 06/09/17الخباشي م 13353Nمزدوجانقوب

306/09/17إقليم: زاكورةم.م المرابطينإقليم: زاكورةم.م أيت حدو 14 06/09/17الحسين بولمان 13410Aمزدوجتازارين

706/09/17إقليم: زاكورةم.م أخلوفإقليم: زاكورةم.م سيت 14 06/09/17ايت عبو عادل 13452

W

مزدوجبوزروال

206/09/17إقليم: زاكورةم.م البليدةإقليم: زاكورةم.م بني سمكين 14 06/09/17ياسين سلطان 13347Gمزدوجكتاوة

106/09/17إقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيمإقليم: زاكورةم.م النقوب 14 06/09/17لمترجي علوي لعزيزة 13448Sمزدوجتامكروت

206/09/17إقليم: زاكورةم.م اولد أيوبإقليم: زاكورةم.م تفتشنا 14 06/09/17الرجي يوسف 13465Kمزدوجتينزولين

406/09/17إقليم: زاكورةم.م أولد عثمانإقليم: زاكورةم.م بني سمكين 14 06/09/17عمر زاهيد 13307Nمزدوجأولد يحيى لكراير
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مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

306/09/17إقليم: ورزازاتم.م.ايت زغارإقليم: زاكورةم.م شلل درعة 14 06/09/17عبد الرحمان جماع 13248Zمزدوجامي نولون

806/09/17إقليم: زاكورةم.م بني عليإقليم: زاكورةم.م اولد عمر 14 06/09/17عزى م 13435Cمزدوجفزواطة

806/09/17إقليم: زاكورةم.م اولد أيوبإقليم: زاكورةم.م تفتشنا 14 06/09/17ايت المكي عبد الله 13465Kمزدوجتينزولين

106/09/17إقليم: زاكورةم.م اوزدينإقليم: زاكورةم.م تفتشنا 14 06/09/17م ايت كزي 13291

W

مزدوجتانسيفت

206/09/17إقليم: زاكورةم.م بني عليإقليم: زاكورةم.م اولد عمر 14 06/09/17فاتح محماد 13435Cمزدوجفزواطة

104/09/17إقليم: زاكورةم.م أيت أوزين-ف. تافصاطإقليم: زاكورةم.م تفداسين 14 04/09/17احمد العبدي 19384Uمزدوجأيت ولل

1006/09/17إقليم: ورزازاتم.م. تلواتإقليم: زاكورة م.م أيت عبد ا 14 06/09/17فاطمة الزهراء  الجللي 13016Xمزدوجتلوات

106/09/17إقليم: زاكورةم.م سيتإقليم: زاكورةم.م تنومريت 14 06/09/17لحسن حبيب ا 13358Uمزدوجانقوب

106/09/17إقليم: زاكورةم.م النقوبإقليم: زاكورةم.م تفتشنا 14 06/09/17حسين لحسن 13353Nمزدوجانقوب

106/09/17إقليم: زاكورةم.م أبرنوصإقليم: زاكورةم.م تنومريت 14 06/09/17عبد الرزاق التعقيلي 13300Fمزدوجتامزموت

506/09/17إقليم: الرشيديةتيهارينإقليم: زاكورةم.م ألمو 14 06/09/17ايت سعيد مصطفى 09582Pمزدوجالطاوس

106/09/17إقليم: زاكورةم.م بني زوليإقليم: زاكورةم.م تغبالت 14 06/09/17حميد لحيكي 13420Lمزدوجبني زولي

806/09/17إقليم: زاكورةم.م بني زوليإقليم: زاكورةم.م الزركان 14 06/09/17سميرة اقشباب 13420Lمزدوجبني زولي

306/09/17إقليم: زاكورةم.م تمساهلتإقليم: زاكورةم.م أمراد 14 06/09/17مولي الحسن زرهوني 13407Xمزدوجتازارين

1106/09/17إقليم: الرشيديةاغف نغيرإقليم: زاكورةم.م بني علي 14 06/09/17اليازدي لل حسناء 09593Bمزدوجسيدي علي

106/09/17إقليم: زاكورةم.م الصفصافإقليم: زاكورةم.م اسمارة 14 06/09/17يدير ايت بها 13367Dمزدوجأيت ولل

106/09/17إقليم: زاكورةم.م الصفصافإقليم: زاكورةم.م تفتشنا 14 06/09/17الحسين  اقراو 13367Dمزدوجأيت ولل

406/09/17إقليم: زاكورةم.م بني زوليإقليم: زاكورةم.م اسمارة 14 06/09/17سفيان الصبار 13420Lمزدوجبني زولي
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جماعة التعيين

706/09/17إقليم: زاكورةم.م بني زوليإقليم: زاكورةم.م محاميد الغزلن 14 06/09/17م مبارك الدربالي 13420Lمزدوجبني زولي

606/09/17إقليم: ورزازاتم.م. تزولط نمرادوإقليم: زاكورةم.م اوزدين 14 06/09/17اكنو مصطفى 13077Nمزدوجامرزكان

306/09/17إقليم: زاكورةم.م الزاويةإقليم: زاكورةم.م بني علي 14 06/09/17حليمة الزيتوني 13440Hمزدوجتامكروت

806/09/17إقليم: زاكورةم.م بني زوليإقليم: زاكورةم.م الزركان 14 06/09/17أمينة رزقو 13420Lمزدوجبني زولي

1106/09/17إقليم: الرشيديةاغف نغيرإقليم: زاكورةم.م تمساهلت 14 06/09/17باحمو الحسين 09593Bمزدوجسيدي علي

306/09/17إقليم: ورزازاتم.م. امزريإقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيم 14 04/09/18المسفي م 13253Eمزدوجامي نولون

106/09/17إقليم: زاكورةم.م ايت وللإقليم: زاكورةم.م تيمارغين 14 06/09/17قيدي يوسف 13375Mمزدوجأيت ولل

م.الجماعاتية زاوية سيدي إقليم: زاكورةم.م أيت مرصيد

لحساين

706/09/17إقليم: ورزازات 12 06/09/17رشيد اخراز 13114Dمزدوجوسلسات

606/09/17إقليم: الرشيديةتيهارينإقليم: زاكورةم.م ألمو 10 04/09/18يوسف النصاري 09582Pمزدوجالطاوس

302/09/16إقليم: زاكورةم.م تنكامتإقليم: زاكورةم.م أم الرمان 7 04/09/18أيت الحاج منصور 13426Tمزدوجبني زولي

404/09/18إقليم: زاكورةم.م تمنوكالتإقليم: زاكورةم.م تانسيخت 7 04/09/18إلتحاق بالزوجمينة سوهل 13273Bمزدوجمزكيطة

104/09/18إقليم: زاكورةم.م أم الرمانإقليم: زاكورةم.م النقوب 7 04/09/18حسن بوعلي 13406

W

مزدوجتازارين

304/09/18إقليم: تنغيرم.م البيهقيإقليم: زاكورةم.م الصفصاف 7 04/09/18زكرياء البيض 09420Nمزدوجأيت هاني

304/09/18إقليم: زاكورةم.م أمرادإقليم: زاكورةم.م تنومريت 7 04/09/18حميد اشمقلو 13390Dمزدوجأيت بوداود

104/09/18إقليم: زاكورةم.م اولد عمرإقليم: زاكورةم.م تمساهلت 7 04/09/18الحسين ارمالي 13340Zمزدوجكتاوة

704/09/18إقليم: زاكورةم.م الزاوية البرانيةإقليم: زاكورةم.م البليدة 7 04/09/18م النصاري 13436Dمزدوجفزواطة

204/09/18إقليم: تنغيرم.م اغرم اقديمإقليم: زاكورةم.م تنومريت 7 04/09/18يوسف الحاجي 12864Gمزدوجاغيل نومكون

904/09/18إقليم: تنغيرم.م اموكرإقليم: زاكورةم.م لوكمان 7 04/09/18يونس ارعيش 09441Lمزدوجاسول
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

204/09/18إقليم: زاكورةم.م أيت حدوإقليم: زاكورةم.م تنومريت 7 04/09/18م أوحداش 13385Yمزدوجتغبالت

104/09/18إقليم: زاكورةم.م المرابطينإقليم: زاكورةم.م أمييرد 7 04/09/18خالد عاتيقي 13410Aمزدوجتازارين

704/09/18إقليم: زاكورةم.م تانسيختإقليم: زاكورةم.م تفداسين 7 04/09/18سفيان بوالسكر 13296Bمزدوجتامزموت

104/09/18إقليم: زاكورةم.م تيمارغينإقليم: زاكورة   م.م بوازار 7 04/09/18يوسف تشعوت 13413Dمزدوجتازارين

104/09/18إقليم: زاكورةم.م ايت وللإقليم: زاكورةم.م اسمارة 7 04/09/18حسن  أوساي 13375Mمزدوجأيت ولل

304/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تغدوتإقليم: زاكورةم.م اسمارة 7 04/09/18عبد الواحد  بوكل 13099Mمزدوجوسلسات

104/09/18إقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيمإقليم: زاكورةم.م بني صبيح 7 04/09/18ايت الحاج لحسن عبد المجيد 13448Sمزدوجتامكروت

204/09/18إقليم: زاكورةم.م أولد عثمانإقليم: زاكورةم.م سيت 7 04/09/18الحبيب مهداوي 13307Nمزدوجأولد يحيى لكراير

504/09/18إقليم: زاكورةم.م بني سمكينإقليم: زاكورةم.م تفداسين 7 04/09/18لحسن لباعلي 13339Yمزدوجكتاوة

604/09/18إقليم: زاكورةم.م تفتشناإقليم: زاكورةم.م تغبالت 7 04/09/18عبد العزيز النصار 13417Hمزدوجتافتشنا

204/09/18إقليم: زاكورةم.م تنكامتإقليم: زاكورةم.م الزاوية البرانية 7 04/09/18امال البلعيدي 13426Tمزدوجبني زولي

804/09/18إقليم: زاكورةم.م بني سمكينإقليم: زاكورةم.م تنومريت 7 04/09/18م ليعيشي 13339Yمزدوجكتاوة

104/09/18إقليم: الرشيديةاغف نغيرإقليم: زاكورةم.م سيت 7 04/09/18عبد اللطيف اكرام 09593Bمزدوجسيدي علي

104/09/18إقليم: زاكورةم.م المرابطينإقليم: زاكورةم.م المرجة 7 04/09/18احمد الحسناوي 13410Aمزدوجتازارين

804/09/18إقليم: زاكورةم.م أولد عثمانإقليم: زاكورةم.م سيت 7 04/09/18عبد الواحد ايت المعلم 13307Nمزدوجأولد يحيى لكراير

204/09/18إقليم: زاكورةم.م أولد عثمانإقليم: زاكورةم.م تنومريت 7 04/09/18م بن الطالب 13307Nمزدوجأولد يحيى لكراير

204/09/18إقليم: زاكورةم.م تيرافإقليم: زاكورة   م.م بوازار 7 04/09/18حميد بابويه 13350Kمزدوجكتاوة

804/09/18إقليم: زاكورةم.م النقوبإقليم: زاكورةم.م أيت أوزين-ف. تافصاط 7 04/09/18منال البخار 13353Nمزدوجانقوب
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

401/09/18إقليم: زاكورةم.م اولد عمرإقليم: زاكورةم.م تيراف 7 04/09/18توفيق الفداني 13340Zمزدوجكتاوة

904/09/18إقليم: زاكورةم.م محاميد الغزلنإقليم: زاكورةم.م المرجة 7 04/09/18احمد الرزكي 13321Dمزدوجامحاميد الغزلن

704/09/18إقليم: زاكورةم.م النقوبإقليم: زاكورة   م.م بوازار 7 04/09/18م  كمالي 13353Nمزدوجانقوب

104/09/18إقليم: زاكورةم. عمر إبن الخطابإقليم: زاكورةم.م أمييرد 7 04/09/18احمد العياشي 21247Uمزدوجامحاميد الغزلن

104/09/18إقليم: زاكورةم.م الفكارةإقليم: زاكورةم.م بني سمكين 7 04/09/18حميد اولحصان 13293Yمزدوجتانسيفت

304/09/18إقليم: زاكورةم.م شلل درعةإقليم: زاكورةم.م الفكارة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجةم الغازي 13272Aمزدوجافلندرا

204/09/18إقليم: زاكورةم.م أم الرمانإقليم: زاكورةم.م المرجة 7 04/09/18داود صابر 13406

W

مزدوجتازارين

704/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تزولط نمرادوإقليم: زاكورةم.م اولد عمر 7 04/09/18عبد الصمد البغدادي 13077Nمزدوجامرزكان

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. اكوينسإقليم: زاكورةم.م تنفو 7 04/09/18م اولولو 13136Cمزدوجازناكن

404/09/18إقليم: زاكورةم.م الزاوية البرانيةإقليم: زاكورةم.م المرجة 7 04/09/18عبد الرحمان كريف 13436Dمزدوجفزواطة

104/09/18إقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسوإقليم: زاكورةم.م المرجة 7 04/09/18م ورزوق 13388Bمزدوجأيت بوداود

101/09/18إقليم: زاكورةم.م بني عليإقليم: زاكورةم.م تيراف 7 04/09/18م المنيعي 13435Cمزدوجفزواطة

204/09/18إقليم: زاكورةم.م أمرادإقليم: زاكورةم.م تنومريت 7 04/09/18عبد الحميد بوزيت 13390Dمزدوجأيت بوداود

104/09/18إقليم: زاكورةم.م تمساهلتإقليم: زاكورةم.م تفداسين 7 04/09/18يوسف البوني 13407Xمزدوجتازارين

1004/09/18إقليم: زاكورةم.م أيت أوزين-ف. تافصاطإقليم: زاكورةم.م تفداسين 7 04/09/18لحسن عميري 19384Uمزدوجأيت ولل

804/09/18إقليم: زاكورةم.م تفتشناإقليم: زاكورة   م.م بوازار 7 04/09/18احمد مرابط 13417Hمزدوجتافتشنا

304/09/18إقليم: زاكورةم.م اولد عمرإقليم: زاكورةم.م أمييرد 7 04/09/18عبد الرحيم خلجان 13340Zمزدوجكتاوة

504/09/18إقليم: زاكورةم.م الزركانإقليم: زاكورةم.م أمييرد 7 04/09/18عبد العزيز بقادير 13451Vمزدوجبوزروال
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

204/09/18إقليم: زاكورةم.م تسركاتإقليم: زاكورةم.م أيت أوزين-ف. تافصاط 7 04/09/18إلتحاق بالزوجةحميد عمرون 13280Jمزدوجتانسيفت

804/09/18إقليم: زاكورة   م.م بوازارإقليم: زاكورةم.م المرجة 7 04/09/18عبد العزيز اليوسفي 13466Lمزدوجابليدة

104/09/18إقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيمإقليم: زاكورةم.م المرجة 7 04/09/18جواد أبركة 13448Sمزدوجتامكروت

204/09/18إقليم: زاكورةم.م المرابطينإقليم: زاكورةم.م أم الرمان 7 04/09/18ايوب بنرزاق 13410Aمزدوجتازارين

404/09/18إقليم: زاكورةم.م تيرافإقليم: زاكورةم.م تنومريت 7 04/09/18ابراهيم بوبكر 13350Kمزدوجكتاوة

604/09/18إقليم: زاكورةم.م تفتشناإقليم: زاكورةم.م أمييرد 7 04/09/18م مروان 13417Hمزدوجتافتشنا

104/09/18إقليم: زاكورةم.م أمرادإقليم: زاكورةم.م ألمو 7 04/09/18البحري م 13390Dمزدوجأيت بوداود

804/09/18إقليم: زاكورةم.م النقوبإقليم: زاكورةم.م المرجة 7 04/09/18م أيت بادو 13353Nمزدوجانقوب

504/09/18إقليم: زاكورةم.م أبرنوصإقليم: زاكورةم.م ألمو 7 04/09/18ايت اباحني عبد الهادي 13300Fمزدوجتامزموت

304/09/18إقليم: زاكورةم.م أم الرمانإقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسو 7 04/09/18 يوسف المسعودي 13406

W

مزدوجتازارين

604/09/18إقليم: زاكورةم.م اوزدينإقليم: زاكورةم.م أولد عثمان 7 04/09/18سعيدة ايت احمد 13291

W

مزدوجتانسيفت

204/09/18إقليم: زاكورةم.م تيمارغينإقليم: زاكورةم.م أمييرد 7 04/09/18عمر خل 13413Dمزدوجتازارين

504/09/18إقليم: زاكورةم.م أبرنوصإقليم: زاكورةم.م تغبالت 7 04/09/18عبد اللطيف اباحني 13300Fمزدوجتامزموت

404/09/18إقليم: زاكورةم.م تفتشناإقليم: زاكورةم.م محاميد الغزلن 7 04/09/18عبد الله أعراب 13417Hمزدوجتافتشنا

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. انميدإقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسو 7 04/09/18خديجة حداوي 13131Xمزدوجخزامة

104/09/18إقليم: زاكورةم.م تيرافإقليم: زاكورةم.م المرجة 7 04/09/18اسماعيل دحو 13350Kمزدوجكتاوة

404/09/18إقليم: زاكورةم.م أبرنوصإقليم: زاكورةم.م تيراف 7 04/09/18معاد أزباير 13300Fمزدوجتامزموت

804/09/18إقليم: زاكورةم.م اسمارةإقليم: زاكورةم.م أمييرد 7 04/09/18م بوحدو 13467Mمزدوجابليدة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

904/09/18إقليم: زاكورةم.م تمسلإقليم: زاكورةم.م أمييرد 7 04/09/18حمزة بنعيش 13311Tمزدوجأولد يحيى لكراير

104/09/18إقليم: زاكورةم.م تمساهلتإقليم: زاكورةم.م تنومريت 7 04/09/18حافظ وعلل 13407Xمزدوجتازارين

504/09/18إقليم: زاكورةم.م تسركاتإقليم: زاكورةم.م اولد سليمان 7 04/09/18إلتحاق بالزوجزعمي فاطمة 13280Jمزدوجتانسيفت

1004/09/18إقليم: زاكورةم.م الزركانإقليم: زاكورةم.م تنومريت 7 04/09/18حميد النجار 13451Vمزدوجبوزروال

404/09/18إقليم: زاكورةم.م الفايجةإقليم: زاكورةم.م اسمارة 7 04/09/18مصطفى  بديح 13491Nمزدوجترناتة

904/09/18إقليم: زاكورةم.م اوزدينإقليم: زاكورة   م.م بوازار 7 04/09/18المدني بوريش 13291

W

مزدوجتانسيفت

104/09/18إقليم: زاكورةم.م النقوبإقليم: زاكورةم.م نصراط 6 04/09/18حسن فاضل 13353Nمزدوجانقوب

304/09/18إقليم: زاكورةم.م لوكمانإقليم: زاكورةم.م الصفصاف 6 04/09/18ابراهيم مسكور 13401Rمزدوجتازارين

304/09/18إقليم: زاكورةم.م الفكارةإقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسو 6 04/09/18المزواري رشيد 13293Yمزدوجتانسيفت

م.ج سيدي عيسى مركزية إقليم: زاكورةم.م النقوب

ازربي

1102/09/15إقليم: تيزنيت 28 02/09/15مصطفى بغاد 16856

W

المازيغيةتارسوات
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

09

م.م المام 

البصيري-تغــازوت

عمالة: أكادير  إدا م. النجــاحعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
316/09/96 165 16/09/98أقدمية 16 سنةالحسن  لمرابط 04826V)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. المسيرةعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الساقية الحمراء-إنـرارن

وتنان
716/09/94 163 16/09/97أقدمية 16 سنةاحمد الصابي 04828X)مزدوجاكادير )البلدية

116/09/91إقليم: تارودانتم.م المصامدةعمالة: أكادير  إدا وتنانم. الفــردوس 163 نعمأقدمية 16 سنةم ليعقوبي 16/09/98 17283K)مزدوجأولوز )البلدية

م.م سيدي أحمد الرامي- إمي 

ميكي

عمالة: أكادير  إدا م. المطــارعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
316/09/97 163 16/09/97إلتحاق بالزوجلفطس وسيلة 04831A)مزدوجاكادير )البلدية

م.م المام 

البصيري-تغــازوت

عمالة: أكادير  إدا م. ابن بطـوطـةعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
916/09/97 163 16/09/99أقدمية 16 سنةفريدة ادرغال 04816J)مزدوجاكادير )البلدية

م.م سيدي سعيد 

اوحماد-إكـــوزا

عمالة: أكادير  إدا م.يعقــوب المنصــورعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
916/09/96 161 06/09/00أقدمية 16 سنةم الحنوني 04846S)مزدوجاكادير )البلدية

م.م ســوق السبــت-سوق 

السبت

116/09/97عمالة: مراكشمدرسة الوحدةعمالة: أكادير  إدا وتنان 161 10/09/99أقدمية 16 سنةعثمان قزدار 02716B سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

م.م سيدي أحمد الرامي- إمي 

ميكي

عمالة: إنزكان ايت م الفلحعمالة: أكادير  إدا وتنان

ملول
116/09/96 159 16/09/99أقدمية 16 سنةبنم م 05047K)مزدوجانزكان )البلدية

م.م المام 

البصيري-تغــازوت

عمالة: أكادير  إدا مدرسة المبادرةعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
216/09/97 159 16/09/99أقدمية 16 سنةمصطفى  ستات 24631X)مزدوجاكادير )البلدية

م.م المام 

البصيري-تغــازوت

عمالة: إنزكان ايت م الفلحعمالة: أكادير  إدا وتنان

ملول
116/09/97 159 16/09/99أقدمية 16 سنةم  هندي 05047K)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م السعديينعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م اغـروض-اغروض

ملول
216/09/98 159 19/09/99أقدمية 16 سنةالعربي    بلعسري 05050N الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

م.م الشهيد الحسين بن 

علي-سيدي بلقاسم

عمالة: أكادير  إدا م. الوحــدةعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
216/09/99 155 06/09/00أقدمية 16 سنةسعيد امكون 04832B)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م ابو هريرةعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م المنار-التامـري

ملول
516/09/99 151 13/09/01أقدمية 16 سنةم انفلوس 05042E)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الوحدةعمالة: أكادير  إدا وتنانم,حسان بن ثابت

ملول
216/09/99 151 26/09/16أقدمية 16 سنةجميلة الوالي 23784B)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت مدرسة المرينيينعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م اغـروض-اغروض

ملول
916/09/99 151 13/09/01أقدمية 16 سنةفتيحة ودكا 26720Tمزدوجتمسية

م.م عبد ا بن ياسين-دو 

تسليليـت

عمالة: أكادير  إدا م.تدارتعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
1016/09/94 150 16/09/99إلتحاق بالزوجةحسن قرصان 26357Y)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.تدارتعمالة: أكادير  إدا وتنانسيـدي بوسحـاب

وتنان
1016/09/95 149 13/09/01أقدمية 16 سنةاحمد نهراوي 26357Y)مزدوجاكادير )البلدية
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جماعة التعيين

عمالة: أكادير  إدا م. م الخويبــيعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م عين أفرى-عين أفرى

وتنان
1006/09/00 149 06/09/01أقدمية 16 سنةم بيرواين 19148M)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.تدارتعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م المنار-التامـري

وتنان
116/09/97 147 06/09/01أقدمية 16 سنةالمحجوب لطفي 26357Y)مزدوجاكادير )البلدية

116/09/99عمالة: مراكشمدرسة أمينة بنت وهبعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الهضاب- أمسكــرود 147 06/09/01أقدمية 16 سنةشفيق     الهم 02734

W

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: أكادير  إدا م علي ازيكوعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م عين أفرى-عين أفرى

وتنان
1006/09/00 145 04/09/02أقدمية 16 سنةمليكة الغاشي 24201E)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م ادريس الولعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م سيدي يعقوب-الـزاويـة

ملول
204/09/02 141 04/09/02أقدمية 16 سنةخديجة السبكي 05045H)مزدوجانزكان )البلدية

م.م سيدي ابراهيم او 

علي-أسيتف إييـك

م/م الرشاد مركزية تمسية عمالة: أكادير  إدا وتنان

المركز

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
106/09/01 139 06/09/03أقدمية 16 سنةالحسن المنصوري 05081Xمزدوجتمسية

عمالة: إنزكان ايت م ادريس الولعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م مولي زيدان-اد بوعبا

ملول
306/09/00 138 06/09/02إلتحاق بالزوجةبوبكر البصاحي 05045H)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م النبوغعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م أنسيــس-أنسيس

ملول
604/09/02 135 05/09/03أقدمية 16 سنةرشيد  جمالي 05043F)مزدوجانزكان )البلدية

م.م سيدي سعيد 

اوحماد-إكـــوزا

عمالة: أكادير  إدا م,حسان بن ثابتعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
816/09/99 131 06/09/02أقدمية 16 سنةايجة فوزي 20257Tمزدوجأورير

م.م عبد ا بن ياسين-دو 

تسليليـت

106/09/01إقليم: العيونالمدرسة البتدائية إبن رشدعمالة: أكادير  إدا وتنان 125 22/09/03أقدمية 16 سنةعادل عياد 06449J)مزدوجالعيون )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م بدرعمالة: أكادير  إدا وتنانم. الفــردوس

ملول
106/09/00 115 نعمأقدمية 12 سنةعزيزة بورة 06/09/06 20003S)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. الفرحعمالة: أكادير  إدا وتنانم أدرار

وتنان
116/09/97 96 نعمأقدمية 12 سنةعائشة اصوفي 12/09/15 25040S)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م آيت تامرـ التامريعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تيـديلـي-تيديلي

وتنان
907/09/05 93 02/09/09فؤاد جردين 26138Kمزدوجتامري

عمالة: أكادير  إدا م أدرارعمالة: أكادير  إدا وتنانم. الفرح

وتنان
106/09/00 84 نعمزينة ابغال 13/09/10 26611Z)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الطاهر الفرانيعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م أكـرض-أكرض

ملول
1016/09/93 78 05/09/11إلتحاق بالزوجةبوتخيل  احمد 20153Eمزدوجتمسية

م.م سيدي أحمد الرامي- إمي عمالة: أكادير  إدا وتنانم آيت تامرـ التامري

ميكي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
806/09/01 64 02/09/15إلتحاق بالزوجحنان مهري 04853Zمزدوجأورير

م.م سيدي  

أبوداود-تـوراريـن

عمالة مقاطعات الدار ابن الروميعمالة: أكادير  إدا وتنان

البيضاء أنفا
506/09/00 58 02/09/15إلتحاق بالزوجةابراهيم زكار 01399V)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

م.م فاطمة الزهراء- أيـت 

مجــوط

عمالة: أكادير  إدا م.م تماسنين-إضـورانعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
1005/09/11 57 03/09/13م أتيك 20204Kمزدوجتامري
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م.م سد عبد 

المومن-تـسـكـينـت

1001/01/12إقليم: اليوسفيةمركزية راس العينعمالة: أكادير  إدا وتنان 57 03/09/13سميرة جابر 13734Cمزدوجراس العين

عمالة: أكادير  إدا م.م سيدي يعقوب-الـزاويـةعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م هارون الرشيد-أقصـري

وتنان
406/09/01 49 04/09/18الفاتحي م 04988

W

مزدوجتامري

م.م حليمة السعدية 

-أكـرسـواك

م.م ســوق السبــت-سوق عمالة: أكادير  إدا وتنان

السبت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
304/09/02 49 04/09/18م شريف 04971Cمزدوجتاغزوت

عمالة: أكادير  إدا م.م الهضاب- أمسكــرودعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م المام البخاري-تقــــي

وتنان
401/01/10 45 06/09/17إلتحاق بالزوجةالسلتاني   شفيق 04860Gمزدوجامسكروض

إقليم: شتوكة آيت م.م اداوعيسيعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م أسكنـس-أسكنس

باها
904/09/12 44 02/09/15الحسن اخصاصي 05255Lمزدوجأيت ميلك

406/09/00إقليم: تارودانتم. المسيرة الخضراءعمالة: أكادير  إدا وتنانم.المـام الشافعــي 41 نعمإلتحاق بالزوجةخالد ناب 04/09/18 17272Y)مزدوجأولد تايمة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م م الرجــاءعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م أسكنـس-أسكنس

باها
405/09/11 41 02/09/16حسني خديجة 05244Zمزدوجأيت ميلك

م.م سيدي ابراهيم او عمالة: أكادير  إدا وتنانم.م المام البخاري-تقــــي

علي-أسيتف إييـك

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
704/09/12 39 02/09/16كلثوم العروصي 04928Fمزدوجاضمين

م.م سد عبد 

المومن-تـسـكـينـت

م.م سيدي ابراهيم او عمالة: أكادير  إدا وتنان

علي-أسيتف إييـك

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
604/09/12 39 02/09/16سعيد موفانروا 04928Fمزدوجاضمين

عمالة: إنزكان ايت  م 18نونبرعمالة: أكادير  إدا وتنانم. التقـدم

ملول
102/09/10 36 نعمإيمان صالحي 06/09/17 05057

W

الدشيرة الجهادية 

)البلدية(

مزدوج

م.م تكاديرت ندوبل-تكاديـرت 

ندوبـتل

المدرسة البتدائية ديار عمالة: أكادير  إدا وتنان

المنصور

404/09/12إقليم: برشيد 34 06/09/17حسن كوزغار 26613B)مزدوجحد السوالم )البلدية

م.م سيدي ابراهيم او عمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تكزريــن-تكزرين

علي-أسيتف إييـك

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1002/09/10 33 02/09/16سميرة القادري 04928Fمزدوجاضمين

عمالة: أكادير  إدا م.م المنار-التامـريعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م أنسيــس-أنسيس

وتنان
927/01/17 31 27/01/17الحيمر إلهام 04986Uمزدوجتامري

م.م الشهيد الحسين بن 

علي-سيدي بلقاسم

1027/01/17إقليم: تارودانتم.م أفنسوعمالة: أكادير  إدا وتنان 31 27/01/17مزيد كوثر 17646Eمزدوجايمولس

عمالة: أكادير  إدا م.م تماسنين-إضـورانعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تكزريــن-تكزرين

وتنان
327/01/17 28 06/09/17فاطمة الزهراء أكعيوس 20204Kمزدوجتامري

م.م ســوق السبــت-سوق 

السبت

عمالة: أكادير  إدا م.م تكزريــن-تكزرينعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
1002/09/14 25 04/09/18الطيب بونكة 05005Pمزدوجتامري

603/09/13إقليم: الجديدةم/م المعاشاتعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م العباسيين-ازراراك 23 06/09/17إلتحاق بالزوجهيبة عياض 08238Dمزدوجأولد احسين

عمالة: أكادير  إدا م.م الساقية الحمراء-إنـرارنعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تكزريــن-تكزرين

وتنان
327/01/17 23 27/01/17إلتحاق بالزوججميلة صولحي 18747Bمزدوجاقصري
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م.م حليمة السعدية 

-أكـرسـواك

عمالة: أكادير  إدا م.م اد بنصاك-اد بنصاكعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
1009/12/11 21 04/09/18رشيد الغايش 04982Pمزدوجامسوان

م.م فاطمة الزهراء- أيـت 

مجــوط

عمالة: أكادير  إدا م.م النخيل-تيكـويــنعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
427/01/17 21 07/09/17مريم الوفاء 05003Mمزدوجتامري

عمالة: أكادير  إدا م.م الشللت-اســـكعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م سيدي سعيد أتنان-أزيــار

وتنان
304/09/18 17 04/09/18أبايسي لمياء 04953Hمزدوجتقي

عمالة: أكادير  إدا م.م الركان-جـيـــتـكـلعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م سيدي سعيد أتنان-أزيــار

وتنان
804/09/18 17 04/09/18وكريم مريم 04998Gمزدوجتامري

م.م سيدي أحمد الرامي- إمي 

ميكي

904/09/12إقليم: بركانأم أيمنعمالة: أكادير  إدا وتنان 15 06/09/17إلتحاق بالزوجهطهوطي حياة 04434U)مزدوجاكليم )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م اغـروض-اغروضعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م أسكنـس-أسكنس

وتنان
504/09/18 9 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم أكلخ 04994Cمزدوجتامري

عمالة: أكادير  إدا م.م الهضاب- أمسكــرودعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م المام البخاري-تقــــي

وتنان
804/09/18 8 04/09/18إلتحاق بالزوجبلحميد فاطمة 04860Gمزدوجامسكروض

عمالة: أكادير  إدا م.م اغـروض-اغروضعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م أنسيــس-أنسيس

وتنان
504/09/18 8 04/09/18إلتحاق بالزوجحكيمة الديب 04994Cمزدوجتامري

م.م سيدي سعيد عمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تيـديلـي-تيديلي

اوحماد-إكـــوزا

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
804/09/18 8 04/09/18إلتحاق بالزوجنعيمة أفراض 04968Zمزدوجتاغزوت

إقليم: شتوكة آيت م.ج ايت وادريمعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م المام البخاري-تقــــي

باها
804/09/18 8 04/09/18إلتحاق بالزوج اعبيلو بشرى 05279Mمزدوجأيت وادريم

مجموعة مدارس ابن زهر عمالة: أكادير  إدا وتنانم.م سيدي سعيد أتنان-أزيــار

مركزية تهنكاك

102/09/16إقليم: سيدي افني 7 04/09/18إلتحاق بالزوجةروط عبد اللطيف 17047Dمزدوجبوطروش

عمالة: أكادير  إدا م.م أكـرض-أكرضعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تيـديلـي-تيديلي

وتنان
804/09/18 7 04/09/18حسن شرع 19738Dمزدوجاقصري

عمالة: أكادير  إدا م.م تيـديلـي-تيديليعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الشللت-اســـك

وتنان
1004/09/18 7 04/09/18ضحى الطرشي 04914Rمزدوجايموزار

عمالة: أكادير  إدا م.م سيدي سعيد أتنان-أزيــارعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تدرارت-تدرارت

وتنان
804/09/18 7 04/09/18حياة سكتان 04909Kمزدوجازيار

عمالة: أكادير  إدا م.م أسكنـس-أسكنسعمالة: أكادير  إدا وتنان م.م النهضة-ارس

وتنان
904/09/18 7 04/09/18المختار دريوش 04925Cمزدوجايموزار

عمالة: أكادير  إدا م.م أكـرض-أكرضعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م أنسيــس-أنسيس

وتنان
604/09/18 7 04/09/18حياة أكورار 19738Dمزدوجاقصري

عمالة: أكادير  إدا م.م تيـديلـي-تيديليعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م أسكنـس-أسكنس

وتنان
204/09/18 7 04/09/18نادية موجيب 04914Rمزدوجايموزار

عمالة: أكادير  إدا م.م أكـرض-أكرضعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م أنسيــس-أنسيس

وتنان
704/09/18 6 04/09/18فاطمة امنطاح 19738Dمزدوجاقصري
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عمالة: أكادير  إدا م. الزدهارإقليم: شتوكة آيت باهام.م عبدالعزيز الماسي

وتنان
216/09/95 179 16/09/96أقدمية 16 سنةاليزيد اقريض 24772A)مزدوجاكادير )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. أيت باهاإقليم: شتوكة آيت باهام.م الكميس

باها
116/09/96 177 16/09/96أقدمية 16 سنةابراهيم باباس 19994G)مزدوجأيت باها )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. الفرحإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الرجيلة

وتنان
416/09/91 175 16/09/97أقدمية 16 سنةمصطفى سيللي 25040S)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م العرفانإقليم: شتوكة آيت باهام.م غزالة

ملول
116/09/94 169 16/09/99أقدمية 16 سنةحسن  اعراب 05036Y)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. المجاهديــنإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الرجيلة

وتنان
716/01/92 167 16/09/96أقدمية 16 سنةلطيفة أوتزكي 04824T)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. النجــاحإقليم: شتوكة آيت باهام.م  إمزيلن

وتنان
216/09/96 165 16/09/99أقدمية 16 سنةالحسين ادبن همو 04826V)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م السعديينإقليم: شتوكة آيت باها م. الزدهار

ملول
117/09/90 160 17/09/90أقدمية 16 سنةفاطمة بوفلح 05050N الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

عمالة: أكادير  إدا م. الوحــدةإقليم: شتوكة آيت باهام. الرعاية

وتنان
816/09/82 156 06/09/00أقدمية 16 سنةمستور م 04832B)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. عمـر بن عبـد العـزيــزإقليم: شتوكة آيت باهام.م علل توعمال

وتنان
616/09/95 153 06/09/01أقدمية 16 سنةأقدار لحسن 20604V)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م إبن الفارضإقليم: شتوكة آيت باهام.م  وادي المخازن

ملول
116/09/96 153 16/09/00أقدمية 16 سنةعبد العزيز الوهب 26362D الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

عمالة: إنزكان ايت م أبو الحسن اللغيإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الخضراء

ملول
116/09/97 153 06/09/00أقدمية 16 سنةم أبويه 05037Z)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الشهداءإقليم: شتوكة آيت باهام. عائشة أم المؤمنين

ملول
216/09/94 149 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد ا بادو 05048L الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

عمالة: إنزكان ايت م المام البخاريإقليم: شتوكة آيت باهام.م  إمزيلن

ملول
616/09/97 147 06/09/01أقدمية 16 سنةرشيد إبوللن 05056V الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

عمالة: إنزكان ايت م امنة بنت وهبإقليم: شتوكة آيت باهام.م حسان بن ثابت

ملول
416/09/97 147 16/09/00أقدمية 16 سنةم المودن 25588M)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت مدرسة المرينيينإقليم: شتوكة آيت باهام.م   الواحة

ملول
206/09/01 147 06/09/01أقدمية 16 سنةالمحفوظ أمرا 26720Tمزدوجتمسية

عمالة: إنزكان ايت م موسى بن نصيرإقليم: شتوكة آيت باهام. آمنة بنت وهب

ملول
316/09/98 145 11/09/15أقدمية 16 سنةحميد تجات 05031T)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م أبو الحسن اللغيإقليم: شتوكة آيت باهام.م النوار

ملول
406/09/00 143 16/09/02أقدمية 16 سنةم أكنين 05037Z)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م وادي الذهبإقليم: شتوكة آيت باها م. خربة سيدي طيب

ملول
816/09/99 141 04/09/02أقدمية 16 سنةأحمد الحمر 05039B)مزدوجانزكان )البلدية
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عمالة: إنزكان ايت م ادريس الولإقليم: شتوكة آيت باهام م الرجــاء

ملول
906/09/01 139 06/09/03أقدمية 16 سنةتوفبق جنخار 05045H)مزدوجانزكان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. السوالمإقليم: شتوكة آيت باهام.م علل توعمال

باها
116/09/99 137 04/09/02أقدمية 16 سنةالكبيدي علي 05172

W

مزدوجأيت عميرة

عمالة: إنزكان ايت مدرسة المرينيينإقليم: شتوكة آيت باهام.م 18 نونبر

ملول
504/09/02 131 04/09/02أقدمية 16 سنةأشرف السايب 26720Tمزدوجتمسية

عمالة: إنزكان ايت مدرسة التقدمإقليم: شتوكة آيت باهام. تدارت

ملول
116/09/91 128 16/09/98أقدمية 16 سنةحدو حميمو 27167D)مزدوجالقليعة )البلدية

306/09/00عمالة: الميةأولد حميمون 1إقليم: شتوكة آيت باهام.م  تونف 117 06/09/06أقدمية 12 سنةنجاة حفادي 01902S)مزدوجالمية )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م المجاهدينإقليم: شتوكة آيت باهام. ابن بطوطة

ملول
606/09/00 112 07/10/02أقدمية 16 سنةحليمة الصالحي 05089Fمزدوجتمسية

إقليم: شتوكة آيت م. آمنة بنت وهبإقليم: شتوكة آيت باهام. أحمد بوكماخ

باها
216/09/97 104 نعمحسن امحيل 05/10/11 25706Rمزدوجسيدي بيبي

م.م سيدي سعيد إقليم: شتوكة آيت باهام إفساسن .كم

اوحماد-إكـــوزا

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
301/01/06 94 01/01/06أقدمية 12 سنةخدوج زنيرة 04968Zمزدوجتاغزوت

م/م المسيرة الخضراء إقليم: شتوكة آيت باهام.م  تسكدلت

مركزية اخربان

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
1105/09/03 83 04/10/11إلتحاق بالزوجةسمير رحيمي 05087Dمزدوجتمسية

إقليم: شتوكة آيت م.م العلويينإقليم: شتوكة آيت باهام. آمنة بنت وهب

باها
121/09/83 82 نعمجميلة لمكلس 02/09/14 05149

W

مزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م.م  الخضراءإقليم: شتوكة آيت باهام. ابن بطوطة

باها
506/09/01 82 نعممليكة أوبرايم 03/09/13 05137Hمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م.م  تكيوتإقليم: شتوكة آيت باهام. القاضي عياض

باها
605/09/03 77 نعمم ابشر 04/09/18 05211Nمزدوجماسة

عمالة: إنزكان ايت م الوفاقإقليم: شتوكة آيت باهام.م المام البخاري

ملول
1016/09/98 67 03/09/13إلتحاق بالزوجةم ايت سعيد 20000N)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  أسرسيفإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أيت مزال

باها
802/09/10 65 04/09/12سماعيل منشيط 05251Gمزدوجأيت ميلك

إقليم: شتوكة آيت م.م  تين علي اوعديإقليم: شتوكة آيت باهام.م اداوعيسي

باها
306/09/00 60 03/09/13إلتحاق بالزوجوفاء النظيفي 05227Fمزدوجبلفاع

م/م الرشاد مركزية تمسية إقليم: شتوكة آيت باهام. السوالم

المركز

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
705/09/03 60 04/09/18إلتحاق بالزوجةامين عضيم 05081Xمزدوجتمسية

402/09/10إقليم: تارودانتم.م ابن عاشرإقليم: شتوكة آيت باهام.م إبن حزم 49 نعمايعشمي م 04/09/18 17542Sمزدوجلكفيفات

عمالة: إنزكان ايت م العوينةإقليم: شتوكة آيت باهام.م م خير الدين

ملول
506/09/01 48 08/09/17إلتحاق بالزوجةمبارك اعشاق 05079V)مزدوجالقليعة )البلدية
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المدرسة البتدائية المختار إقليم: شتوكة آيت باهام.م  الوفاق

السوسي

205/09/08إقليم: العيون 45 04/09/18لطيفة سباغ 26042F)مزدوجالمرسى )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م امجاضإقليم: شتوكة آيت باهام.م  تونف

باها
505/09/03 42 نعمالسيار جمال 06/09/17 05233Mمزدوجبلفاع

عمالة: إنزكان ايت م العوينةإقليم: شتوكة آيت باهام.م غزالة

ملول
607/09/04 42 07/09/17إلتحاق بالزوجةبن محجوب ابراهيم 05079V)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  البحتريإقليم: شتوكة آيت باهام.م  البوشواريين

باها
505/09/11 41 02/09/16بودرقة مولي رشيد 05314A سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م اداوعيسيإقليم: شتوكة آيت باهام.م بئرانزران

باها
101/01/10 40 06/09/17الفشات م 05255Lمزدوجأيت ميلك

إقليم: شتوكة آيت م.م  الوفاقإقليم: شتوكة آيت باهام.م المام مسلم

باها
105/09/08 38 04/09/18إلتحاق بالزوجةعمر اعبان 05235Pمزدوجانشادن

إقليم: شتوكة آيت م.م التقدمإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الطلس الصغير

باها
602/09/10 38 06/09/17م العماري 05191Sمزدوجسيدي بو السحاب

إقليم: شتوكة آيت  م. الزدهارإقليم: شتوكة آيت باهام.م  تقصبيت

باها
104/09/12 36 18/09/15إلتحاق بالزوجنادية بومالك 05171Vمزدوجأيت عميرة

مجموعة مدارس الندلس إقليم: شتوكة آيت باهام سيدي وساي

مركزية احندارن

805/09/07إقليم: سيدي افني 35 06/09/17إلتحاق بالزوجةموحن طارق 16722Aمزدوجمستي

إقليم: شتوكة آيت م.م  الرجيلةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  المستقبل

باها
705/09/08 34 06/09/17إلتحاق بالزوجةموحتي لحسن 05170Uمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م إبن حزمإقليم: شتوكة آيت باهام.م العلويين

باها
304/09/12 34 نعمالحسن  بيدري 06/09/17 05157Eمزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م. القاضي عياضإقليم: شتوكة آيت باهام.م وادي ماسة

باها
704/09/12 34 نعمم حميتي 06/09/17 05119N)مزدوجبيوكرة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. ابن بطوطةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  كحيز

باها
104/09/12 33 نعمالشبوب إبراهيم 04/09/18 21201Uمزدوجبلفاع

إقليم: شتوكة آيت م.م  كحيزإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الخضراء

باها
305/09/08 32 نعمليلى كولمان 06/09/17 05242Xمزدوجانشادن

إقليم: شتوكة آيت م.م  النجاحإقليم: شتوكة آيت باهام.ج ايت وادريم

باها
904/09/12 32 04/09/17فاطمة ازمر 05249Eمزدوجأيت ميلك

إقليم: شتوكة آيت م.م  ابن رشدإقليم: شتوكة آيت باهام.م  البوشواريين

باها
128/01/17 31 28/01/17اسماء اقديم 05315B سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

م.م ابو العباس السبتي إقليم: شتوكة آيت باهام.م  الوحدة المغاربية

مركزية المولود

1028/01/17إقليم: تيزنيت 31 28/01/17مريم بوليل 16907Bمزدوجتفراوت المولود

عمالة: أكادير  إدا م.م عين أفرى-عين أفرىإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أبي ذر الغفاري

وتنان
828/01/17 31 28/01/17سلمى صبار 04977Jمزدوجامسوان
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عمالة: أكادير  إدا م.م سيدي سعيد أتنان-أزيــارإقليم: شتوكة آيت باها م.م أنبدور تكاديرت

وتنان
1128/01/17 31 28/01/17كلثومة الوالي 04909Kمزدوجازيار

م.م ابو العباس السبتي إقليم: شتوكة آيت باهام.م  الوحدة المغاربية

مركزية المولود

1028/01/17إقليم: تيزنيت 31 28/01/17الناصري لطيفة 16907Bمزدوجتفراوت المولود

إقليم: شتوكة آيت م.ج تسكدلتإقليم: شتوكة آيت باهام.م  حد تركا

باها
928/01/17 31 28/01/17سمللي نجاة 05291Aمزدوجتسكدلت

201/01/10إقليم: العرائشم/م أولد بوربيع المركزيةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الوفاق 30 06/09/17ز ينة حسو نى 05738Lمزدوجزوادة

إقليم: شتوكة آيت م.م  تونفإقليم: شتوكة آيت باهام.م امجاض

باها
805/09/08 27 نعمسهام  مصباح 04/09/18 05237Sمزدوجانشادن

مجموعة مدارس الشاطئ إقليم: شتوكة آيت باهام.م ايت الشريف

مركزية ادبوشني

503/09/13إقليم: سيدي افني 27 04/09/18رشيدة البركاوي 16836Zمزدوجمير لفت

102/09/10إقليم: تارودانتم.م الحفاياإقليم: شتوكة آيت باهام. إبن الهيثم 26 نعمالشيب عمر 07/09/17 17587Rمزدوجالكدية البيضاء

 المدرسة البتدائية الشريف إقليم: شتوكة آيت باهام. الصفاء

الدريسي

1002/09/10إقليم: طانطان 26 06/09/17 فضيلة الحيراش 15369E)مزدوجطانطان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م إمي مقورنإقليم: شتوكة آيت باهام. عبد ا ابن ياسين

باها
204/09/12 25 04/09/18إلتحاق بالزوجحريرد  فاطمة الزهراء 05202Dمزدوجامي مقورن

إقليم: شتوكة آيت م.م امجاضإقليم: شتوكة آيت باهام م الرجــاء

باها
104/09/12 24 07/09/17إلتحاق بالزوجةعبد ا ابرهيش 05233Mمزدوجبلفاع

إقليم: شتوكة آيت م.م  تقصبيتإقليم: شتوكة آيت باهام. عائشة أم المؤمنين

باها
604/09/12 22 06/09/17إلتحاق بالزوجةياسين توفيق 05222Aمزدوجبلفاع

إقليم: شتوكة آيت م.م  فيفريإقليم: شتوكة آيت باهام.م  ابن تيمية

باها
701/01/17 21 04/09/18 بواسكارن كريم 05305Rمزدوجتسكدلت

إقليم: شتوكة آيت م.م  الزاوإقليم: شتوكة آيت باهام.م  ابن تيمية

باها
901/01/17 21 04/09/18عدنان درداك 05304Pمزدوجتسكدلت

إقليم: شتوكة آيت م.م  ابن رشدإقليم: شتوكة آيت باهام.م  حد تركا

باها
328/01/17 21 28/01/17ابتسام   سعد 05315B سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت اعزاإقليم: شتوكة آيت باهام.م  البوشواريين

باها
1028/01/17 21 28/01/17أسماء  ابليه 05311X سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م  الزاوإقليم: شتوكة آيت باهام.م  اليرموك

باها
728/01/17 21 28/01/17خديجة سكيكر 05304Pمزدوجتسكدلت

إقليم: شتوكة آيت م.م إمي مقورنإقليم: شتوكة آيت باها م.م أنبدور تكاديرت

باها
1028/01/17 21 28/01/17إلتحاق بالزوجسمية الزاهر 05202Dمزدوجامي مقورن

إقليم: شتوكة آيت م.م  البحتريإقليم: شتوكة آيت باهام.م  اليرموك

باها
328/01/17 21 28/01/17سهام رمدين 05314A سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج
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إقليم: شتوكة آيت م.م  فيفريإقليم: شتوكة آيت باها م.م أنبدور تكاديرت

باها
128/01/17 21 28/01/17سومية قاصد 05305Rمزدوجتسكدلت

إقليم: شتوكة آيت م.م  أبي ذر الغفاريإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أولبن

باها
128/01/17 21 28/01/17شيماء كانوني 05272Eمزدوجهللة

إقليم: شتوكة آيت م.م  تسكدلتإقليم: شتوكة آيت باهام.م  اليرموك

باها
228/01/17 21 28/01/17فاطمة القولي 05298Hمزدوجتسكدلت

إقليم: شتوكة آيت م.م  البحتريإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أولبن

باها
328/01/17 21 28/01/17فتيحة موسلك 05314A سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت اعزاإقليم: شتوكة آيت باهام.م  البوشواريين

باها
1028/01/17 21 28/01/17لطيفة الشابي 05311X سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م  تسكدلتإقليم: شتوكة آيت باهام.م  اليرموك

باها
228/01/17 21 28/01/17لمياء امكراز 05298Hمزدوجتسكدلت

إقليم: شتوكة آيت م.م امي نتكانتإقليم: شتوكة آيت باهام.م ايت اعزا

باها
228/01/17 21 28/01/17إلتحاق بالزوجمريم سمكها 05229Hمزدوجبلفاع

إقليم: شتوكة آيت م.م  أيت مزالإقليم: شتوكة آيت باهام.م  حد تركا

باها
828/01/17 21 28/01/17عميز نادية 05259Rمزدوجأيت مزال

إقليم: شتوكة آيت م.م  أيت مزالإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الطلس الصغير

باها
906/09/17 14 06/09/17سميرة أصواب 05259Rمزدوجأيت مزال

إقليم: شتوكة آيت م.م وادي ماسةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  تكيوت

باها
202/09/15 13 نعمإلتحاق بالزوجعائشة امح 04/09/18 05214Sمزدوجسيدي وساي

إقليم: شتوكة آيت م.م  أسرسيفإقليم: شتوكة آيت باهام.م  اليرموك

باها
704/09/18 9 04/09/18إلتحاق بالزوجزخار يامنة 05251Gمزدوجأيت ميلك

107/09/04إقليم: سيدي بنورالمستقبلإقليم: شتوكة آيت باهام.م  وادي المخازن 7 04/09/18المصطفى الموراني 08615Nمزدوجالوليدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  البوشواريينإقليم: شتوكة آيت باهام.م   الواحة

باها
104/09/18 7 04/09/18رشيد كومحند 05339Cمزدوجتاركة نتوشكا

إقليم: شتوكة آيت م.م  م بن براهيم الشيخإقليم: شتوكة آيت باها م.م أنبدور تكاديرت

باها
504/09/18 7 04/09/18حمزة كطوي 05271Dمزدوجهللة

إقليم: شتوكة آيت م.م  حد تركاإقليم: شتوكة آيت باهام.م  م بن براهيم الشيخ

باها
1004/09/18 7 04/09/18جراري حليمة 05340Dمزدوجتاركة نتوشكا

إقليم: شتوكة آيت م.م   الواحةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  البوشواريين

باها
1004/09/18 7 04/09/18فاطمة الزهراء منصور 05350Pمزدوجأو كنز

إقليم: شتوكة آيت م.م   الواحةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  البوشواريين

باها
1004/09/18 7 04/09/18سناء الراضة 05350Pمزدوجأو كنز

إقليم: شتوكة آيت م.م حسان بن ثابتإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أبي ذر الغفاري

باها
304/09/18 7 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة أيت واعراب 05193Uمزدوجامي مقورن
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إقليم: شتوكة آيت م.م  الوحدة المغاربيةإقليم: شتوكة آيت باهام.م   الواحة

باها
104/09/18 7 04/09/18جواد دامولي 05356

W

مزدوجأو كنز

إقليم: شتوكة آيت م.م  أبي ذر الغفاريإقليم: شتوكة آيت باها م.م أنبدور تكاديرت

باها
1004/09/18 7 04/09/18عادل المودن 05272Eمزدوجهللة

م.م علل ابن عبد ا إقليم: شتوكة آيت باهام.م  اليرموك

مركزية تلوكاس

104/09/18إقليم: تيزنيت 7 04/09/18إلتحاق بالزوججنكل زهرة 16934Fمزدوجاربعاء أيت أحمد

إقليم: شتوكة آيت م.م الكميسإقليم: شتوكة آيت باهام.م   الواحة

باها
204/09/18 7 04/09/18عبد العزيز نايت لوز 05345Jمزدوجتاركة نتوشكا

إقليم: شتوكة آيت م.م اكمضان تكوشتإقليم: شتوكة آيت باها م.م أنبدور تكاديرت

باها
904/09/18 6 04/09/18لحسن ايت افقير 05321Hمزدوجتزي نتكوشت

م/م عقبة بن نافع مركزية 

أولد سمان

عمالة: إنزكان ايت م السعديينعمالة: إنزكان ايت ملول

ملول
216/09/93 177 16/09/96أقدمية 16 سنةم أيت أخراز 05050N الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

م/م عقبة بن نافع مركزية 

أولد سمان

عمالة: إنزكان ايت  م 18نونبرعمالة: إنزكان ايت ملول

ملول
116/09/94 171 16/09/97أقدمية 16 سنةالحسن بعل 05057

W

الدشيرة الجهادية 

)البلدية(

مزدوج

م/م المسيرة الخضراء 

مركزية اخربان

عمالة: أكادير  إدا م. المطــارعمالة: إنزكان ايت ملول

وتنان
916/09/98 161 16/09/99أقدمية 16 سنةبن خدة نازك 04831A)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م أبي حنيفةعمالة: إنزكان ايت ملولم/م الليمون مركزية بوزوك

ملول
506/09/00 143 06/09/00أقدمية 16 سنةعزيز الراني 05040C)مزدوجانزكان )البلدية

317/09/84عمالة: طنجة - أصيلالملعمالة: إنزكان ايت ملولم صلح الدين اليوبي 136 23/10/94أقدمية 16 سنةسي أحمد أحميدوش 21181X طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: إنزكان ايت مدرسة التقدمعمالة: إنزكان ايت ملولم الوفاق

ملول
121/09/83 130 16/09/99أقدمية 16 سنةأسكور بوحسين 27167D)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الفاقعمالة: إنزكان ايت ملولم الجهاد

ملول
1016/09/95 112 نعمأقدمية 16 سنةعبد المجيد بو الريش 19/09/02 20005U)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت مدرسة التقدمعمالة: إنزكان ايت ملولم العوينة

ملول
116/09/97 112 19/09/02أقدمية 16 سنةبلعسري م 27167D)مزدوجالقليعة )البلدية

106/09/01عمالة: الميةالحنصاليعمالة: إنزكان ايت ملولالعندليب 82 17/09/07أقدمية 12 سنةزينب رفعاوي 21235F)مزدوجالمية )البلدية

م/م عقبة بن نافع مركزية 

أولد سمان

عمالة: إنزكان ايت م المجاهدينعمالة: إنزكان ايت ملول

ملول
206/09/01 56 02/09/15إلتحاق بالزوجفوزية مانوز 05089Fمزدوجتمسية

عمالة: إنزكان ايت م الزيتونعمالة: إنزكان ايت ملولم القدس

ملول
703/09/03 56 نعمصياد حياة 06/09/17 05074P)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م .عمرو بن العاصعمالة: إنزكان ايت ملولم البساتين

ملول
106/09/06 56 نعموفقير مليكة 06/09/17 05077T)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. التقـدمعمالة: إنزكان ايت ملول م 18نونبر

وتنان
116/09/95 52 نعمإبراهيم أغضاي 06/09/17 04808A)مزدوجاكادير )البلدية
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106/09/01إقليم: تيزنيتم. العرفانعمالة: إنزكان ايت ملولم البساتين 52 نعمابراهيم ارجدال 06/09/17 26031U)مزدوجتزنيت )البلدية

م/م م الخنبوبي مركزية عمالة: إنزكان ايت ملولم وادي المخازن

اولد علي

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
316/09/95 48 نعمالحسين ابلي 04/09/18 05096Nمزدوجاولد دحو

عمالة: إنزكان ايت م البساتينعمالة: إنزكان ايت ملولم .عمرو بن العاص

ملول
116/09/99 48 نعمابراهيم اكرام 04/09/18 05064D)مزدوجأيت ملول )البلدية

م.م ابو العباس السبتي عمالة: إنزكان ايت ملولم البراعم

مركزية المولود

107/09/04إقليم: تيزنيت 45 02/09/16سليماني الحسن 16907Bمزدوجتفراوت المولود

101/01/10إقليم: تارودانت20 م. غشتعمالة: إنزكان ايت ملولم الزيتون 30 نعمإلتحاق بالزوجلل عائشة سليماني 04/09/18 17271X)مزدوجأولد تايمة )البلدية

702/09/15إقليم: مديونةمولي ادريس الزهرعمالة: إنزكان ايت ملولم الطاهر الفراني 26 05/09/17مينة  اخزيز 01834T)مزدوجمديونة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. الفــردوسعمالة: إنزكان ايت ملولم بدر

وتنان
104/09/02 24 نعمفاطمة الزهراء ايت العليم 02/09/15 24203Gمزدوجالدراركة

عمالة: إنزكان ايت م الجهادعمالة: إنزكان ايت ملولم الفاق

ملول
201/01/10 22 نعمجمال لبيب 06/09/17 19998L)مزدوجالقليعة )البلدية

م/م عقبة بن نافع مركزية 

أولد سمان

م.م الحسن الثاني مركزية عمالة: إنزكان ايت ملول

تكنسة

406/09/00إقليم: تيزنيت 18 نعمعبد ا  باريز 04/09/18 17165Gمزدوجبونعمان

م/م م الخنبوبي مركزية 

اولد علي

عمالة: إنزكان ايت م وادي المخازنعمالة: إنزكان ايت ملول

ملول
702/09/15 14 نعمإلتحاق بالزوج مليكة ايت عمر 04/09/18 23576A)مزدوجالقليعة )البلدية

116/09/85إقليم: تارودانتم.م زاوية سيدي داوودإقليم: تارودانتم.م حمان الفطواكي 243 16/09/85أقدمية 16 سنةالحبيب امغوغ 17309N)مزدوجتارودانت )البلدية

116/09/91إقليم: العيونمركزية فم الواد القريةإقليم: تارودانتم.م الرزاكنة 205 16/09/91أقدمية 16 سنةخديجة عمي 06459Vمزدوجفم الواد

م.م المهدي بن تومرت 

أرازان

116/09/94إقليم: تارودانتم .ابن السعيديإقليم: تارودانت 189 16/09/94أقدمية 16 سنةفارس شريح 17268U)مزدوجتارودانت )البلدية

117/09/84إقليم: تارودانتم. الحريةإقليم: تارودانتم.م الحريشة 189 16/09/94أقدمية 16 سنةابراهيم بيدري 17276C)مزدوجأولد تايمة )البلدية

217/09/84إقليم: تارودانت م .أمنة بنت وهبإقليم: تارودانتم.م عمر الخيام 189 16/09/99أقدمية 16 سنةم امرير 17265R)مزدوجتارودانت )البلدية

216/09/93إقليم: تارودانتم .البساتينإقليم: تارودانتم.م الجوهر 175 16/09/98أقدمية 16 سنةالحسين اليوسفي 17260K)مزدوجتارودانت )البلدية

216/09/93إقليم: تارودانت م. أحفيرإقليم: تارودانتم.م حمان الفطواكي 175 16/09/98أقدمية 16 سنةالحسين بن احسيسين 17267T)مزدوجتارودانت )البلدية

816/09/93إقليم: تارودانتم .المنصور الدهبيإقليم: تارودانتم.م ام القرى 175 16/09/98أقدمية 16 سنةاوعلي عبد اللطيف 17262M)مزدوجتارودانت )البلدية
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416/09/93إقليم: تارودانت م . باب الخميسإقليم: تارودانتم.م اولد مسافر 175 16/09/98أقدمية 16 سنةعلي الداهمي 20774E)مزدوجتارودانت )البلدية

516/09/94إقليم: تارودانتم. الوفاقإقليم: تارودانتم.م تنوينان 173 16/09/00أقدمية 16 سنةسميرديان 17261L)مزدوجتارودانت )البلدية

116/09/93إقليم: تارودانتم.م زاوية سيدي داوودإقليم: تارودانتم.م صلح الدين اليوبي 171 16/09/99أقدمية 16 سنةلحسن ايت اشو 17309N)مزدوجتارودانت )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. الطلـس تليــلإقليم: تارودانتم.م وادي سوس

وتنان
316/09/93 171 16/09/99أقدمية 16 سنةمزيوي عبد العزيز 24027R)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. الوفــاءإقليم: تارودانتم. هارون الرشيد

وتنان
116/09/92 169 16/09/00أقدمية 16 سنةعبد القادر رمضان 04827

W

مزدوجاكادير )البلدية(

216/09/95إقليم: تارودانتم.م الحريشةإقليم: تارودانتم.م القاضي عياض 167 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد الكبير العلوي 17312S)مزدوجأولد تايمة )البلدية

ثا. م الخامس للتعليم إقليم: تارودانتم.م حمان الفطواكي

الصيل

516/09/93إقليم: تارودانت 167 16/09/99أقدمية 16 سنةابراهيم اكزار 17303G)مزدوجتارودانت )البلدية

ثا. م الخامس للتعليم إقليم: تارودانتم.م حمان الفطواكي

الصيل

816/09/93إقليم: تارودانت 167 16/09/00أقدمية 16 سنةمولي اسماعيل المناني 17303G)مزدوجتارودانت )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. الغزالــيإقليم: تارودانتم.م السلم

وتنان
116/09/93 167 10/09/00أقدمية 16 سنةسعيد أزناك 20603U)مزدوجاكادير )البلدية

216/09/98عمالة: مراكشمدرسة معطى اإقليم: تارودانتم.م النبعاث 165 16/09/98أقدمية 16 سنةفيصل جونان 27129M)مزدوجالمنارة )المقاطعة

عمالة: أكادير  إدا م. الوفــاءإقليم: تارودانتم. هارون الرشيد

وتنان
116/09/95 163 06/09/00أقدمية 16 سنةفوزي نادية 04827

W

مزدوجاكادير )البلدية(

116/09/97إقليم: تارودانتم.م الحريشةإقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاري 163 16/09/99أقدمية 16 سنةم الفوداني 17312S)مزدوجأولد تايمة )البلدية

م/م عقبة بن نافع مركزية إقليم: تارودانتم.م الزيتون

أولد سمان

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
116/09/97 163 16/09/99أقدمية 16 سنةالسعيد بالحوس 05090Gمزدوجاولد دحو

عمالة: إنزكان ايت م أبي ذر الغفاريإقليم: تارودانتم.م المنابهة

ملول
216/09/94 161 06/09/01أقدمية 16 سنةهركيل عبد العزيز 05082Yمزدوجتمسية

116/09/98إقليم: تارودانتم.م الشليواتإقليم: تارودانتم.م بويحي 161 16/09/99أقدمية 16 سنةفريد الحيحي 17311R)مزدوجأولد تايمة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت  م 18نونبرإقليم: تارودانتم.م يعقوب المنصور

ملول
116/09/98 161 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد المجيد ملك 05057

W

الدشيرة الجهادية 

)البلدية(

مزدوج

عمالة: أكادير  إدا م. النصـرإقليم: تارودانتم.م الطالعة

وتنان
316/09/93 159 07/10/02أقدمية 16 سنةأزكاغ الحسين 04818L)مزدوجاكادير )البلدية

916/09/99إقليم: تطوانمدرسة الخنساءإقليم: تارودانتم.م تاركت 159 16/09/99أقدمية 16 سنةالحرتاوي سعيد 05407B)مزدوجتطوان )البلدية
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316/09/96إقليم: تارودانتم. بدرإقليم: تارودانتم.م المعري 157 06/09/01أقدمية 16 سنةعلي امرايت 17277D)مزدوجأولد تايمة )البلدية

316/09/98إقليم: تارودانتم. الرازيإقليم: تارودانتم.م القاضي عياض 157 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد العزيز خيضر 18730H)مزدوجأولد تايمة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م ابو هريرةإقليم: تارودانتم.م إبن النفيس

ملول
916/09/98 157 06/09/00أقدمية 16 سنةأيت ابراهيم عبد ا 05042E)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عبدالمجيد بنجلونإقليم: تارودانتمدرسة مولي زيدان

تمارة
516/09/86 155 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد المجيد الموسي 26330Uمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: أكادير  إدا م. الوحــدةإقليم: تارودانتم.م حسان بن ثابت

وتنان
716/09/93 155 24/09/03أقدمية 16 سنةالحبيب تبلت 04832B)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م علل بن عبد اإقليم: تارودانتم.م تكموت

ملول
116/09/98 155 16/09/98أقدمية 16 سنةعبدالمالك زاهيد 05054T الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

م.م المهدي بن تومرت 

أرازان

عمالة: إنزكان ايت م إبن الفارضإقليم: تارودانت

ملول
116/09/99 155 06/09/00أقدمية 16 سنةعزيز ادلقضيب 26362D الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

عمالة: إنزكان ايت م المام البخاريإقليم: تارودانت         م.م يناير11

ملول
516/09/99 155 06/09/00أقدمية 16 سنةكرواطة خالد 05056V الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

416/09/99إقليم: تارودانتم.م المختار السوسيإقليم: تارودانتم.م عبد الكريم الخطابي 155 نعمأقدمية 16 سنةرشيد مرزوكي 06/09/00 17611Sمزدوجلمهادي

316/09/99إقليم: تارودانتم.م ام القرىإقليم: تارودانتم.م اليرموك 155 06/09/00أقدمية 16 سنةاحمد الكرماح 17703Sمزدوجسيدي بورجا

عمالة: إنزكان ايت م ابو هريرةإقليم: تارودانتم.م حسان بن ثابت

ملول
1016/09/98 153 06/09/01أقدمية 16 سنةكريمة النايدي 05042E)مزدوجانزكان )البلدية

216/09/98إقليم: الجديدةم/م أولد المقدمإقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاري 151 06/09/01أقدمية 16 سنةجمال الخزار 08217Fمزدوجمولي عبد ا

عمالة: أكادير  إدا م. م الخويبــيإقليم: تارودانتم.م الجداول  تاركة

وتنان
116/09/99 149 16/09/99أقدمية 16 سنةحدا سعدية 19148M)مزدوجاكادير )البلدية

1006/09/00إقليم: تارودانتم.م ام القرىإقليم: تارودانتم.م عمار ابن ياسر 149 06/09/01أقدمية 16 سنةعلي اسفار 17703Sمزدوجسيدي بورجا

عمالة: إنزكان ايت م العرفانإقليم: تارودانتم.م الطلس الكبير

ملول
406/09/00 149 06/09/01أقدمية 16 سنةمولي عبد اللطيف الرحيبي 05036Y)مزدوجانزكان )البلدية

1006/09/00إقليم: تارودانتمدرسة مولي زيدانإقليم: تارودانتم.م عبد المومن 149 06/09/01أقدمية 16 سنةنورالدين مهراج 17624Fمزدوجاحمر  لكللشة

406/09/00إقليم: تارودانتم.م الخوارزميإقليم: تارودانتم.م الطلس الكبير 149 06/09/01أقدمية 16 سنةنبيل زياني 17707

W

مزدوجسيدي بورجا

916/09/99إقليم: تارودانتم.الصفاءإقليم: تارودانتم.م إبن الخطيب 147 06/09/01أقدمية 16 سنةإبراهيم حران 18583Y)مزدوجأولد تايمة )البلدية
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116/09/99إقليم: سيدي بنورالظهرةإقليم: تارودانتم.م سيدي وعزيزي 145 07/09/00أقدمية 16 سنةرشيد قروان 08673Bمزدوجالغنادرة

1006/09/00إقليم: تارودانتم.م أبن تيميةإقليم: تارودانتم.م النهضة 145 04/09/02أقدمية 16 سنةقرماش حسن 17521Uمزدوجاسن

806/09/01إقليم: تارودانتم.م الحفاياإقليم: تارودانتم.م الدخيلة 145 نعمأقدمية 16 سنةالحسين ايت موسى 06/09/02 17587Rمزدوجالكدية البيضاء

506/09/00إقليم: تارودانت م.م 6نونبرإقليم: تارودانتم.م 18 نونبر 143 06/09/00أقدمية 16 سنةايت بو جولة وسام 17518Rمزدوجاسن

904/09/02إقليم: تطوانمدرسة سيدي احمد الزواقإقليم: تارودانتم.م تاركت 141 04/09/02أقدمية 16 سنةالحاتمي نعيمة 05409D)مزدوجتطوان )البلدية

1006/09/01إقليم: تارودانتم.م أبن تيميةإقليم: تارودانتم.م أماري 139 24/09/03أقدمية 16 سنةالمصطفى الحرش 17521Uمزدوجاسن

عمالة: إنزكان ايت م البحتريإقليم: تارودانتم.م تزي نتورتيت

ملول
506/09/01 138 06/09/01إلتحاق بالزوجةبوالديس نورالدين 20605

W

مزدوجانزكان )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت م النبوغإقليم: تارودانتم.م محند وسعدان

ملول
804/09/02 137 24/09/03أقدمية 16 سنةعبدالله بوفردو 05043F)مزدوجانزكان )البلدية

مجموعة مدارس الطويحينة إقليم: تارودانتم.م المختار السوسي

المركزية

516/09/98عمالة: مراكش 135 16/09/03أقدمية 16 سنةوركي عبد القادر 02807Aمزدوجالويدان

116/09/99عمالة: الرباطالمام الشافعيإقليم: تارودانتم.م المامون 135 17/09/05أقدمية 12 سنةحميد الوردي 19812J)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

106/09/01إقليم: الفقيه بن صالحم أولد سيدي شنان 2إقليم: تارودانتم.م سيدي عياد السوسي 135 06/09/03أقدمية 16 سنةمرزاق رشيد 18737R الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

104/09/02عمالة: مراكشمدرسة رياض التقدمإقليم: تارودانتم.م موسى بن نصير 134 04/09/02إلتحاق بالزوجايمان الرفعي 26794Yمزدوجحربيل

1016/09/99إقليم: بنسليمانمدرسة الميةإقليم: تارودانتم.م وادي سوس 133 06/09/03أقدمية 16 سنةجموح  عبد العزيز 07722T)مزدوجبوزنيقة )البلدية

306/09/01إقليم: تارودانتم.م المعريإقليم: تارودانتم.م إبن النفيس 123 نعمأقدمية 12 سنةالمختار الكرومي 06/09/07 17592

W

مزدوجالكدية البيضاء

المدرسة البتدائية المختار إقليم: تارودانتم.م عبد ا بن مسعود

السوسي

204/09/02إقليم: العيون 123 07/10/04أقدمية 12 سنةمزياني يوسف 26042F)مزدوجالمرسى )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عبدالمجيد بنجلونإقليم: تارودانت م .ابراهيم الروداني

تمارة
517/09/90 122 06/09/00أقدمية 16 سنةبمكليون عائشة 26330Uمزدوجسيدي يحيى زعير

101/01/02إقليم: تارودانتم.م القاضي عياضإقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاري 115 نعمزويت  احمد 26/09/09 17533Gمزدوجسيدي أحمد أو عمرو

805/09/03إقليم: تيزنيتم.م للاسماء مركزية تيغميإقليم: تارودانتم.م الموحدين 113 06/09/06إلتحاق بالزوجعائشة همام 16921Sمزدوجتيغمي
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216/09/96إقليم: تارودانتم.م خالد بن الوليدإقليم: تارودانتم. بدر 110 نعمأقدمية 12 سنةيوسف فركوس 27/09/04 17514Lمزدوجسيدي بوموسى

716/09/99إقليم: بنسليمانمدرسة السلمإقليم: تارودانتم .البساتين 110 06/09/01أقدمية 16 سنةابتسام الياسمينو 07721S)مزدوجبنسليمان )البلدية

عمالة: الصخيرات  - علل بن عبد اإقليم: تارودانتم.الصفاء

تمارة
104/09/02 110 24/09/03أقدمية 16 سنةسميرة معنوي 25272Uمزدوجسيدي يحيى زعير

المدرسة الجماعاتية إقليم: تارودانتم.م الطالعة

تالكجونت

1005/09/03إقليم: تارودانت 109 26/09/09عادل غلوقي 26938Eمزدوجتالكجونت

906/09/01إقليم: تارودانتم.م إبن الهيثمإقليم: تارودانتم.م النهضة 99 نعمازناكي حسن 03/09/13 17755Yمزدوجأولد عيسى

106/09/00إقليم: تارودانتم.م المامونإقليم: تارودانتم.م الحفايا 88 نعمهشام غاشي 06/09/17 17561Mمزدوجأهل الرمل

104/09/02إقليم: تارودانتم.م الحفاياإقليم: تارودانتم.م المامون 84 نعمعبد ا ايت بلق 06/09/17 17587Rمزدوجالكدية البيضاء

عمالة: أكادير  إدا م.المـام الشافعــيإقليم: تارودانتم. ابن طفيل

وتنان
1007/09/04 82 نعمالرايس فاطمة 03/09/13 04873

W

مزدوجالدراركة

404/09/02إقليم: تارودانتم. ابن طفيلإقليم: تارودانتم. المسيرة الخضراء 80 نعمبوراية حنان 04/09/18 17274A)مزدوجأولد تايمة )البلدية

 المدرسة البتدائية جوهرة إقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيم

الدروة

105/09/03إقليم: برشيد 79 02/09/14حنان بوكزا 26767U)مزدوجالدروة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي الخطل بناتإقليم: تارودانتم. اللوز

الحسني
106/09/06 78 20/09/11نادية  واحمان 18148A الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

207/09/04إقليم: مديونةابن رشيقإقليم: تارودانتمدرسة مولي زيدان 77 02/09/16ابتسام اسرير 01710H)مزدوجتيط مليل )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

تالكجونت

202/09/09إقليم: تارودانتم. هارون الرشيدإقليم: تارودانت 77 02/09/09إلتحاق بالزوجاقشوش خديجة 17320A)مزدوجأولد برحيل )البلدية

806/09/01إقليم: تارودانتم.م القاضي عياضإقليم: تارودانتم.م الشريف الدريسي 76 نعممليكة ايت عبو 06/09/17 17533Gمزدوجسيدي أحمد أو عمرو

405/09/07إقليم: تارودانتم.م الحفاياإقليم: تارودانتم.م طارق ابن زياد 73 نعمإلتحاق بالزوجةم الوردي 05/09/11 17587Rمزدوجالكدية البيضاء

1007/09/05إقليم: تارودانتم.م المختار السوسيإقليم: تارودانتم.م إبن النفيس 72 نعمرضوان الراضي 07/09/17 17611Sمزدوجلمهادي

إقليم: شتوكة آيت م.م المام مسلمإقليم: تارودانتم.م سيدي وعزيزي

باها
1006/09/01 69 05/09/11امنطاخ هشام 05164Mمزدوجأيت عميرة

302/09/10إقليم: تارودانتم.م أماريإقليم: تارودانتم.م تحشمومت 69 نعمعمر أوبل 04/09/12 17882L)مزدوجأولوز )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م.م علل توعمالإقليم: تارودانتم.م بني مرين

باها
205/09/11 69 05/09/11رشيدة براتك 05179Dمزدوجأيت عميرة

702/09/10إقليم: طاطااكادير الجديدإقليم: تارودانتم.م تيزكي 67 02/09/10 اسماعيل اوعبد المومن 16013Eمزدوجتكموت

عمالة: أكادير  إدا م. الفــردوسإقليم: تارودانتم.م المصامدة

وتنان
202/09/10 65 نعمإلتحاق بالزوجنزهة واكريم 02/09/11 24203Gمزدوجالدراركة

عمالة: أكادير  إدا سيـدي بوسحـابإقليم: تارودانتم.م النبعاث

وتنان
805/09/08 64 04/09/12إلتحاق بالزوجةعطوك مصطفى 04869Sمزدوجامسكروض

104/09/02إقليم: تارودانتم.م الوحدة المغاربيةإقليم: تارودانتم.م أفنسو 63 نعمالزعيمي لبنى 02/09/14 17634Sمزدوجتملوكت

إقليم: شتوكة آيت م.م اداوعيسيإقليم: تارودانتم.م إحلوشن

باها
304/09/12 61 04/09/12اسماء ليعقوبي 05255Lمزدوجأيت ميلك

م.م المهدي بن تومرت إقليم: تارودانتم.م إكيدار

أرازان

1002/09/10إقليم: تارودانت 59 نعمالضاوية الباز 04/09/12 17766Kمزدوجارزان

102/09/10إقليم: كلميمم م احمد المنصور الذهبيإقليم: تارودانتم.م الجهاد 58 02/09/15فواتي  عبدا 10595Rمزدوجاداي

إقليم: شتوكة آيت م.م بئرانزرانإقليم: تارودانتم.م إبن سينا

باها
806/09/06 57 02/09/16م السيكي 05184Jمزدوجسيدي بو السحاب

إقليم: شتوكة آيت م.م حسان بن ثابتإقليم: تارودانتم.م الملث

باها
1001/01/10 55 02/09/14الواعي يوسف 05193Uمزدوجامي مقورن

إقليم: شتوكة آيت م.م حسان بن ثابتإقليم: تارودانتم.م إحلوشن

باها
504/09/12 53 02/09/14الحسين القوب 05193Uمزدوجامي مقورن

المدرسة البتدائية العهد إقليم: تارودانتم.م تيزكي

الجديد

103/09/13إقليم: طانطان 53 03/09/13ايت ازم عمر 26844C)مزدوجطانطان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م النوارإقليم: تارودانتم.م الرشاد

باها
903/09/13 53 03/09/13م عمران 05190Rمزدوجسيدي بو السحاب

م/م الرشاد مركزية تمسية إقليم: تارودانتم.م عمار ابن ياسر

المركز

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
702/09/10 52 02/09/14إلتحاق بالزوجفاطمة بوزارت 05081Xمزدوجتمسية

801/03/11إقليم: تارودانتم.م المعريإقليم: تارودانتم.م ابن عباد 52 نعمهشام البكري 06/09/17 17592

W

مزدوجالكدية البيضاء

إقليم: شتوكة آيت م.م  النجاحإقليم: تارودانتم.م عمر ابن الخطاب

باها
805/09/08 51 02/09/16البويزي عبد اللطيف 05249Eمزدوجأيت ميلك

عمالة: إنزكان ايت م الوفاقإقليم: تارودانتم.م الطالعة

ملول
1112/01/10 51 02/09/15إلتحاق بالزوجةشعلي علي 20000N)مزدوجالقليعة )البلدية

م.م عبد ا بن ياسين-دو إقليم: تارودانتم.م عمار ابن ياسر

تسليليـت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
902/09/10 51 02/09/14سعيدة سراج الدين 04931Jمزدوجاضمين
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

202/09/10إقليم: سيدي افنيم.م ابن يونس مركزية اداروإقليم: تارودانتم.م الزلقة 49 02/09/16غسان الدقاق 17020Zمزدوجسيدي حساين أو علي

م.م سيدي ابراهيم او إقليم: تارودانتم.م الوفاء

علي-أسيتف إييـك

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
807/09/05 48 06/09/17محند بوغمير 04928Fمزدوجاضمين

102/09/10إقليم: تارودانتم.م صلح الدين اليوبيإقليم: تارودانتم.م ابن عاشر 48 نعمم الوراري 06/09/17 17591Vمزدوجالكدية البيضاء

105/09/08إقليم: تارودانتم.م أبن تيميةإقليم: تارودانتم.م وادي سوس 47 نعمإلتحاق بالزوجةعبد الرحيم الكاطي 04/09/18 17521Uمزدوجاسن

عمالة: إنزكان ايت م العوينةإقليم: تارودانتم. المام الغزالي

ملول
902/09/10 47 02/09/14إلتحاق بالزوجزهيرة  تيكى 05079V)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهراويإقليم: تارودانتم.م المعري

البرنوصي
404/09/12 47 02/09/16نزهة أمومان 01712K)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة: أكادير  إدا م.م المنار-التامـريإقليم: تارودانتم.م تين اكناون

وتنان
1004/09/12 47 02/09/16سمير الكحل 04986Uمزدوجتامري

إقليم: شتوكة آيت م.م بئرانزرانإقليم: تارودانتم.م ابن الرومي

باها
803/09/13 46 02/09/15أمعضور مليكة 05184Jمزدوجسيدي بو السحاب

103/09/13إقليم: تنغيرم.م مصيصيإقليم: تارودانتم.م الزرقطوني 46 02/09/15احمد  بوسف 09444Pمزدوجمصيسي

405/09/11إقليم: تارودانتم.م القاضي عياضإقليم: تارودانتم.م م العالم 45 نعمإلتحاق بالزوجةعبد الهادي مقديم 02/09/15 17533Gمزدوجسيدي أحمد أو عمرو

116/09/94إقليم: تارودانتم.م الترمديإقليم: تارودانتم.م فلغوس 44 06/09/17ابراهيم ادشليح 17359Tمزدوجتيندين

104/09/12إقليم: تارودانتم.م المختار السوسيإقليم: تارودانتم.م اليرموك 44 نعمإلتحاق بالزوجةرشيد امكيل 02/09/14 17611Sمزدوجلمهادي

عمالة: إنزكان ايت م/م الليمون مركزية بوزوكإقليم: تارودانتم.م إحلوشن

ملول
404/09/12 43 02/09/14إلتحاق بالزوجةأعبو م 05083Zمزدوجتمسية

إقليم: شتوكة آيت م.م النوارإقليم: تارودانتم.م الرشاد

باها
703/09/13 43 02/09/16مريم بختي 05190Rمزدوجسيدي بو السحاب

إقليم: شتوكة آيت م.م حسان بن ثابتإقليم: تارودانتم.م تناراشت

باها
203/09/13 43 03/09/13عادل ادامنيس 05193Uمزدوجامي مقورن

إقليم: شتوكة آيت م.م التقدمإقليم: تارودانتم.م اكدير ملول

باها
903/09/13 43 14/09/15اكويللن الحنفي 05191Sمزدوجسيدي بو السحاب

عمالة: إنزكان ايت م/م الليمون مركزية بوزوكإقليم: تارودانتم.م الشواطات

ملول
705/09/08 42 02/09/15إلتحاق بالزوجحسناء بوتشاوى 05083Zمزدوجتمسية

602/09/10إقليم: تارودانتم.م إبن الخطيبإقليم: تارودانتم.م أبي موسى الشعري 42 نعمهشام الطاهري 06/09/17 17566Tمزدوجأهل الرمل
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م.م النوارإقليم: تارودانتم.م أفنسو

باها
905/09/11 41 06/09/16عمر بولدام 05190Rمزدوجسيدي بو السحاب

عمالة: إنزكان ايت م الوفاقإقليم: تارودانتم.م ابي المهاجر

ملول
704/09/12 41 02/09/15إلتحاق بالزوججميعة  المتوكل 20000N)مزدوجالقليعة )البلدية

1103/09/13إقليم: بني مللمركزية تازيزاوتإقليم: تارودانتم.م عقبة بن نافع 40 06/09/17لل رجاء المناني 07487Mمزدوجاغبالة

مجموعة مدارس عبد الجليل إقليم: تارودانتم.م أماري

القباج مركزية تكنسا

603/09/13إقليم: سيدي افني 40 06/09/17 وشني م 17027Gمزدوجأيت الرخا

102/09/10إقليم: الجديدةم/م سيدي بوعلمإقليم: تارودانتم.م الواد الواعر 39 02/09/16الدياني حنان 08591Mمزدوجمكرس

م.م عبد ا بن ياسين-دو إقليم: تارودانتم.م ادريس الول

تسليليـت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
302/09/14 39 02/09/16اسماعيل الوردي 04931Jمزدوجاضمين

305/09/11إقليم: تارودانتم.م صلح الدين اليوبيإقليم: تارودانتم.م الفاق 38 نعمإلتحاق بالزوجةبن الز ي رشيد 06/09/17 17591Vمزدوجالكدية البيضاء

مجموعة مدارس المرابطين إقليم: تارودانتم.م الطالعة

مركزية تعنديت

305/09/11إقليم: سيدي افني 38                                                   

عبدالحميدبوجرفاوي

06/09/17 16831Uمزدوجمير لفت

إقليم: شتوكة آيت م. أحمد بوكماخإقليم: تارودانتم.م إبن الهيثم

باها
405/09/11 38 نعمإلتحاق بالزوجةحسن اهموا 06/09/17 05163Lمزدوجسيدي بيبي

201/01/12إقليم: تارودانتم.م ابن الفارضإقليم: تارودانتم.م القاديسية 38 02/09/15عبد الرحمن بازي 17816Pمزدوجتالكجونت

م.م المهدي بن تومرت 

أرازان

104/09/12إقليم: تارودانتم.م النهضةإقليم: تارودانت 38 نعماعنان خالد 06/09/17 17758Bمزدوجاكلي

1004/09/12إقليم: سيدي افنيم.م أنوال مركزية اتنين اقديمإقليم: تارودانتم.م وادي المخازن 38 02/09/16إلتحاق بالزوجةعبد ا بيح 16771Dمزدوجتنكرفا

إقليم: شتوكة آيت م.م مكتارإقليم: تارودانتم.م إرزي

باها
202/09/15 38 02/09/15نعيمة امعيز 05316C سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

م.م فاطمة الزهراء- أيـت إقليم: تارودانتم.م تسافين

مجــوط

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1202/09/15 38 02/09/15الهام المساوي 04907Hمزدوجازيار

602/09/15إقليم: النواصرم. اولد القاضيإقليم: تارودانتم.م الطلس الصغير 38 02/09/15لطيفة  غما دي 18182M)مزدوجبوسكورة )البلدية

104/09/12إقليم: كلميمم م لبيارإقليم: تارودانتم.م تكضيشت 37 04/09/16علي بونعايل 10626Zمزدوجلبيار

إقليم: شتوكة آيت م. عبد ا بن الزبيرإقليم: تارودانتم.م أيت عثمان

باها
505/09/11 36 02/09/15إلتحاق بالزوجةبغدادي هشام 05124Uمزدوجانشادن

702/09/14إقليم: تارودانتم.م عبد الكريم الخطابيإقليم: تارودانتم.م أبي موسى الشعري 36 نعمانضام يوسف 06/09/17 17577Eمزدوجتدسي نيسدلن
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م.م مكتارإقليم: تارودانتم.م المنظر الجميل

باها
102/09/14 35 02/09/14ام اغلب 05316C سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

1102/09/14عمالة: وجدة - أنكادم/م عمر الخيام - المركزإقليم: تارودانتم.م تسدرمت 35 02/09/14إلتحاق بالزوجفاطمة اجباري 04320Vمزدوجعين الصفا

204/09/12إقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاريإقليم: تارودانتم.م عبد المومن 34 نعمعبد اللطيف ادهان 06/09/17 17547Xمزدوجسيدي موسى الحمري

504/09/12إقليم: تارودانتم.م ابن عبادإقليم: تارودانتم.م الغدير 34 نعمعزيزة لعبدي 06/09/17 17739Fمزدوجأيت ايكاس

م/م عقبة بن نافع مركزية إقليم: تارودانتم.م إفيد

أولد سمان

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
303/09/13 34 02/09/16إلتحاق بالزوجةمزوز    عبد اللطيف 05090Gمزدوجاولد دحو

802/09/14إقليم: تارودانتم.م تهلإقليم: تارودانتم.م بويحي 33 04/09/18قيبوشي عبد الرزاق 17885Pمزدوجادا وكماض

م.م سيدي ابراهيم او إقليم: تارودانتم.م السعديين

علي-أسيتف إييـك

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
802/09/15 32 06/09/17ادراق خديجة 04928Fمزدوجاضمين

102/09/15إقليم: تارودانتم.م أماريإقليم: تارودانتم.م يعقوب المنصور 32 نعمايتبراهيم مليكة 03/09/17 17882L)مزدوجأولوز )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م المنار-التامـريإقليم: تارودانتم.م يعقوب المنصور

وتنان
702/09/15 32 06/09/17نادية عوان 04986Uمزدوجتامري

عمالة: أكادير  إدا م.م النخيل-تيكـويــنإقليم: تارودانتم.م تحشمومت

وتنان
102/09/15 32 06/09/17يونس الحلق 05003Mمزدوجتامري

إقليم: شتوكة آيت م م الرجــاءإقليم: تارودانتم.م إكيدار

باها
1002/09/15 32 06/09/17الحوسيمي سناء 05244Zمزدوجأيت ميلك

المدرسة الجماعاتية طه عبد إقليم: تارودانتم.م الرزاكنة

الرحمان

102/09/15إقليم: سيدي بنور 32 06/09/17عبد الكريم مرزاق 26351Sمزدوجبني تسيريس

م.م سيدي ابراهيم او إقليم: تارودانتم.م الوفاء

علي-أسيتف إييـك

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
902/09/15 32 06/09/17م اشريف 04928Fمزدوجاضمين

إقليم: شتوكة آيت م م  ايوسيمنإقليم: تارودانتم.م يعقوب المنصور

باها
1002/09/15 32 06/09/17خديجة اهموا 05278Lمزدوجأيت وادريم

إقليم: شتوكة آيت م. إبن الهيثمإقليم: تارودانتم.م الحفايا

باها
102/09/15 32 نعمصفاء املل 06/09/17 21203

W

مزدوجأيت عميرة

504/09/12إقليم: تارودانتم.م المامونإقليم: تارودانتم.م أبي موسى الشعري 31 نعمإلتحاق بالزوجةم لعروسي 06/09/17 17561Mمزدوجأهل الرمل

المدرسة البتدائية إبن إقليم: تارودانتم.م اولد احمد

زيدون

603/09/13إقليم: العيون 31 06/09/17إلتحاق بالزوجزهرة رضيت 06448H)مزدوجالعيون )البلدية

902/09/14إقليم: تارودانتم.م الفاقإقليم: تارودانتم.م السعديين 31 نعمإلتحاق بالزوجةرشيد ايت ادعباس 02/09/16 17570Xمزدوجاصادص
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م.م الشهيد الحسين بن إقليم: تارودانتم.م الزرقطوني

علي-سيدي بلقاسم

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
801/01/17 31 01/01/17نهيلة أفرج 04975Gمزدوجامسوان

902/09/16إقليم: تارودانتم.م سيدي وعزيزيإقليم: تارودانتم.م إمغيض 31 01/01/17يونس الداحمان 17858Kمزدوجسيدي واعزيز

عمالة: الصخيرات  - ام عزةإقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفين

تمارة
401/01/17 31 01/01/17فاطمة المدهوني 01359Bمزدوجأم عزة

إقليم: شتوكة آيت م.م تفريتإقليم: تارودانتم.م ابي عنان المريني

باها
1001/01/17 31 01/01/17فلحي حنان 05294Dمزدوجتسكدلت

إقليم: شتوكة آيت م.م  الزاوإقليم: تارودانتم.م أضار

باها
801/01/17 31 01/01/17لطيفة قداير 05304Pمزدوجتسكدلت

م.م البيروني مركزية اغير إقليم: تارودانتم.م الجولن

موس

101/01/17إقليم: تيزنيت 31 01/01/17المختار خطاب 16963Mمزدوجأيت ايسافن

عمالة: أكادير  إدا م.م تماسنين-إضـورانإقليم: تارودانتم.م أيت عثمان

وتنان
201/01/17 31 01/01/17وفاء ميكينة 20204Kمزدوجتامري

إقليم: شتوكة آيت م.م  أيت مزالإقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفين

باها
901/01/17 31 01/01/17زينب رمزي 05259Rمزدوجأيت مزال

530/01/17إقليم: تارودانتم.م السراحنةإقليم: تارودانتم.م القاديسية 31 نعمابراهيم النويني 06/09/17 17759Cمزدوجاكلي

1030/01/17إقليم: تارودانتم.م المهدي بن تومرتإقليم: تارودانتم.م إبن حزم 31 06/09/17البشير جمور 17458Aمزدوجاركانة

130/01/17إقليم: تارودانتم.م ادريس الولإقليم: تارودانتم.م عبد ا بن مسعود 31 06/09/17الزهراء رفيق 17643Bمزدوجايمولس

إقليم: شتوكة آيت م.م  أيت مزالإقليم: تارودانتم.م المام البخاري

باها
730/01/17 31 06/09/17كريمة الكرواني 05259Rمزدوجأيت مزال

م.م عبد ا ابن ياسين إقليم: تارودانتم.م تكموت

مركزية اداوسملل

930/01/17إقليم: تيزنيت 31 30/01/17بوبكر أنجار 16952Aمزدوجتيزغران

إقليم: شتوكة آيت م.م  ابن رشدإقليم: تارودانتم.م ادريس الول

باها
230/01/17 31 06/09/17احمد بوفوس 05315B سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

م.م ابو العباس السبتي إقليم: تارودانتم.م ابن زيدون

مركزية المولود

430/01/17إقليم: تيزنيت 31 06/09/17فاطمة بوليل 16907Bمزدوجتفراوت المولود

إقليم: شتوكة آيت م م  توريرت إبولكاإقليم: تارودانتم.م تحشمومت

باها
730/01/17 31 05/09/17حسناء أغشان 05284Tمزدوجأيت وادريم

عمالة: أكادير  إدا م.م تماسنين-إضـورانإقليم: تارودانتم.م كطيوة

وتنان
230/01/17 31 06/09/17عبد الجليل سابق 20204Kمزدوجتامري

م.م سيدي  إقليم: تارودانتم.م واحليبا

أبوداود-تـوراريـن

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1030/01/17 31 06/09/17فدوى بهاتي 04993Bمزدوجتامري
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

1030/01/17إقليم: تارودانتم.م عبد ا بن مسعودإقليم: تارودانتم.م تمرووت 31 30/01/17كمال امريك 17639Xمزدوجتملوكت

إقليم: شتوكة آيت م.م مكتارإقليم: تارودانتم.م معاد بن جبل

باها
230/01/17 31 30/01/17م اوشن 05316C سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

930/01/17إقليم: تيزنيتم.م النور مركزية تيدليإقليم: تارودانتم.م تكموت 31 30/01/17م حضري 16958Gمزدوجتيزغران

إقليم: شتوكة آيت م.م  البحتريإقليم: تارودانتم.م جعفر الصادق

باها
130/01/17 31 06/09/17أيت عبو مريم 05314A سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م  أيت مزالإقليم: تارودانتم.م واحليبا

باها
730/01/17 31 06/09/17أكيود نادية 05259Rمزدوجأيت مزال

1103/09/13عمالة: سلمجموعة مدارس فدان الزيتإقليم: تارودانتم.م ايت موسى 30 06/09/17أيوب توفيق 01234Rمزدوجالسهول

م/م عقبة بن نافع مركزية إقليم: تارودانتم.م السعديين

أولد سمان

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
902/09/14 30 02/09/16إلتحاق بالزوجةم البريك 05090Gمزدوجاولد دحو

102/09/14إقليم: تارودانتم. بدرإقليم: تارودانتم.م خالد بن الوليد 30 نعمفتيحة زاهي 06/09/17 17277D)مزدوجأولد تايمة )البلدية

مجموعة مدارس الخوارزمي إقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالك

مركزية ادبعيز

604/09/12إقليم: سيدي افني 29 04/09/18اسماعيل اد حدوش 16989Rمزدوجسيدي مبارك

إقليم: شتوكة آيت م.م  وادي المخازنإقليم: تارودانتم.م الدارسة

باها
1002/09/14 29 02/09/16إلتحاق بالزوجةسعيد ازركي 05240Vمزدوجانشادن

إقليم: شتوكة آيت م.ج تسكدلتإقليم: تارودانتم.م الجولن

باها
1002/09/14 29 02/09/16إلتحاق بالزوجةرشيد باسو 05291Aمزدوجتسكدلت

إقليم: شتوكة آيت م.م  البحتريإقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان

باها
802/09/15 28 02/09/15احتورزكرياء 05314A سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

802/09/15إقليم: تارودانتم.م سيدي وعزيزيإقليم: تارودانتم.م موسى بن نصير 28 02/09/15بوكجدي مريم 17858Kمزدوجسيدي واعزيز

م.م المام إقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عباد

البصيري-تغــازوت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
802/09/15 28 02/09/15إلتحاق بالزوجاسماء بوكرفا 04963Uمزدوجتاغزوت

902/09/15إقليم: تارودانتم.م ابن الفارضإقليم: تارودانتم.م إرزي 28 02/09/15سعدية قدور 17816Pمزدوجتالكجونت

101/01/17إقليم: تارودانتم.م أيت صالحإقليم: تارودانتم.م سيدي وعزيزي 28 نعمناجي ابراهيم 06/09/17 17797Uمزدوجتينزرت

م.م ادريس الثاني مركزية إقليم: تارودانتم.م عقبة بن نافع

تاسريرت

1106/09/16إقليم: تيزنيت 28 06/09/17مريم تصميت 16863Dمزدوجتاسريرت

إقليم: شتوكة آيت م.م  أيت مزالإقليم: تارودانتم.م ابن الفارض

باها
802/09/16 28 06/09/17م فوزي 05259Rمزدوجأيت مزال
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: أكادير  إدا م.م مولي زيدان-اد بوعباإقليم: تارودانتم.م انفكن

وتنان
102/09/16 28 06/09/17مريم كيشتي 04981Nمزدوجامسوان

إقليم: شتوكة آيت م.م تفريتإقليم: تارودانتم.م المهدي بن تومرت

باها
1002/09/16 28 06/09/17وفاء الوزاني 05294Dمزدوجتسكدلت

103/09/13إقليم: تارودانتم.م النهضةإقليم: تارودانتم.م الرزاكنة 27 نعمسعيد مصلي 04/09/18 17758Bمزدوجاكلي

202/09/14إقليم: تارودانتم.م عبد الكريم الخطابيإقليم: تارودانتم.م أبي موسى الشعري 26 نعمبلقائد عبد الحميد 06/09/17 17577Eمزدوجتدسي نيسدلن

302/09/14إقليم: تارودانتم.م عمر ابن الخطابإقليم: تارودانتم.م النبعاث 26 نعمعبد الرحيم الحرتي 06/09/17 17877F)مزدوجأولوز )البلدية

502/09/14إقليم: تارودانتم.م ابن عبادإقليم: تارودانتم.م الغدير 26 نعمبوشرى أوشحي 06/09/17 17739Fمزدوجأيت ايكاس

إقليم: شتوكة آيت م.م  الرجيلةإقليم: تارودانتم.م شوقي

باها
902/09/15 26 02/09/16إلتحاق بالزوجالهام مكاوي 05170Uمزدوجأيت عميرة

302/09/15إقليم: تارودانتم.م حمان الفطواكيإقليم: تارودانتم.م اولد احمد 26 نعمإلتحاق بالزوجصابر مريم 02/09/15 17627Jمزدوجاحمر  لكللشة

802/09/16إقليم: تارودانتم.م بويحيإقليم: تارودانتم.م تهل 25 نعمالحسن الجرموني 04/09/18 17550Aمزدوجالدير

م.م المعتمد بن عباد مركزية إقليم: تارودانتم.م الجداول  تاركة

ايت اعزا

301/01/17إقليم: سيدي افني 25 04/09/18الحسن العمر 16806Sمزدوجتيوغزة

عمالة: أكادير  إدا م.م تماسنين-إضـورانإقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيم

وتنان
1002/09/10 24 06/09/17رشيدة السموال 20204Kمزدوجتامري

م.م البيروني مركزية اغير إقليم: تارودانتم.م تلمكانت

موس

406/09/17إقليم: تيزنيت 24 06/09/17الحسين بحمان 16963Mمزدوجأيت ايسافن

إقليم: شتوكة آيت م.م  ابن رشدإقليم: تارودانتم.م الطلس الصغير

باها
106/09/17 24 06/09/17عبد النبي ايت سيموح 05315B سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

606/09/17إقليم: تارودانتم.م الوفاءإقليم: تارودانتم.م تلمكانت 24 06/09/17عدوش الحسين 17480Zمزدوجبيكودين

406/09/17إقليم: تارودانتم.م ايت موسىإقليم: تارودانتم.م تمرووت 24 نعمسلمى الفاضلي 06/09/17 17743Kمزدوجأيت ايكاس

606/09/17إقليم: تارودانتم.م الجداول  تاركةإقليم: تارودانتم.م البوصيري 24 06/09/17التلمتي عيسى 17850Bمزدوجتافنكولت

206/09/17إقليم: تارودانتم.م أكلكالإقليم: تارودانتم.م أضار 24 06/09/17شعيب  بطل 17736Cمزدوجسيدي أحمد أو عبد ا

106/09/17إقليم: تارودانتالمدرسة الجماعاتية تكوكةإقليم: تارودانتم.م الفراهيدي 24 06/09/17رشيد ناصر 17871Zمزدوجتيكوكة
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المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

106/09/17إقليم: تارودانتم.م الوئامإقليم: تارودانتم.م الترمدي 24 06/09/17م معتقد 17385

W

مزدوجتتاوت

806/09/17إقليم: تارودانتم.م تحشمومتإقليم: تارودانتم.م تايسة 24 06/09/17عمر كاضم 17892Xمزدوجادا وكماض

606/09/17إقليم: تارودانتم.م ايت السايحإقليم: تارودانتم.م النوار 24 06/09/17أيت بنعيسى عز الدين 17860Mمزدوجسيدي واعزيز

606/09/17إقليم: تارودانتم.م عقبة بن نافعإقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالك 24 06/09/17عبد الواحد شهبون 17786Gمزدوجادا وكيلل

506/09/17إقليم: تارودانتم.م القاديسيةإقليم: تارودانتم.م تكنزة 24 06/09/17عبد ا الصالحي 17822

W

مزدوجتالكجونت

606/09/17إقليم: تارودانتم.م تين اكناونإقليم: تارودانتم.م البحتري 24 07/09/17خالد العلوي 17897Cمزدوجالفيض

506/09/17إقليم: تارودانتم.م الطالعةإقليم: تارودانتم.م ايت السايح 24 نعمعزيزة بوعيدة 06/09/17 17781Bمزدوجإيكودار منابهة

706/09/17إقليم: تارودانتم.م بيكودينإقليم: تارودانتم.م تلمكانت 24 06/09/17م الغزالي 17471Pمزدوجبيكودين

206/09/17إقليم: تارودانتم.م الجداول  تاركةإقليم: تارودانتم.م سيدي حمو الطالب 24 06/09/17اشرف حميمو 17850Bمزدوجتافنكولت

106/09/17إقليم: تارودانتم.م النبعاثإقليم: تارودانتم.م ادغيغ 24 06/09/17الحسين ايت وحمان 17927Kمزدوجاوزيوة

206/09/17إقليم: تارودانتم.م إبن حزمإقليم: تارودانتم.م تونيرت 24 06/09/17أصبان مصطفى 17692Eمزدوجلمنيزلة

106/09/17إقليم: تارودانتم.م يعقوب المنصورإقليم: تارودانتم.م 18 نونبر 24 06/09/17عبد العزيز دمبارك 17896Bمزدوجالفيض

306/09/17إقليم: تارودانتم.م بطلجانإقليم: تارودانتم.م سيدي حمو الطالب 24 06/09/17عبد الواحد لبشير 17662Xمزدوجأيت مخلوف

906/09/17إقليم: تارودانتم.م اليرموكإقليم: تارودانتم.م أزكروز 24 06/09/17عبد الرحيم أيت أكناو 17734Aمزدوجسيدي أحمد أو عبد ا

106/09/17إقليم: تارودانتم.م الزعفرانإقليم: تارودانتم.م المتنبي 24 06/09/17حسن أجوطط 18046Pمزدوجسيدي احساين

106/09/17إقليم: تارودانتم.م ابن العربيإقليم: تارودانتم.م ادغيغ 24 06/09/17ياسين مهاش 18216Zمزدوجتوغمرت

806/09/17إقليم: تارودانتم.م تهلإقليم: تارودانتم.م البحتري 24 06/09/17عبد اللطيف السعيدي 17885Pمزدوجادا وكماض

306/09/17إقليم: تارودانتم.م طلحة بن الزبيرإقليم: تارودانتم.م تكنزة 24 06/09/17مصطفى حامي 18067Mمزدوجتسوسفي
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906/09/17إقليم: تارودانتم.م الكنديإقليم: تارودانتم.م م الشيخ 24 06/09/17شا دية  أمرزك 17913Vمزدوجالفيض

306/09/17إقليم: تارودانتم.م اليرموكإقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالك 24 06/09/17إسماعيل أكزهو 17734Aمزدوجسيدي أحمد أو عبد ا

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م الوفاءإقليم: تارودانتم.م تونيرت 24 06/09/17العربي لعرج 17480Zمزدوجبيكودين

106/09/17إقليم: تارودانتم.م النبعاثإقليم: تارودانتم.م تايسة 24 06/09/17عبد المجيد كاجة 17927Kمزدوجاوزيوة

406/09/17إقليم: تارودانتم.م إبن حزمإقليم: تارودانتم.م الرشاد 24 06/09/17عبد الرحيم الفقير 17692Eمزدوجلمنيزلة

406/09/17إقليم: تارودانتم.م تنفاشتإقليم: تارودانتم.م تنياكورتين 24 06/09/17مسعود شعرة 17649Hمزدوجايمولس

506/09/17إقليم: تارودانتم.م بطلجانإقليم: تارودانتم.م المام الشافعي 24 06/09/17عبد الكريم افقيرن 17662Xمزدوجأيت مخلوف

706/09/17إقليم: تارودانتم.م تامسولتإقليم: تارودانتم.م تناراشت 24 06/09/17عادل   الحو 17675Lمزدوجتافراوتن

306/09/17إقليم: تارودانتم.م السعديينإقليم: تارودانتم.م إمغيض 24 06/09/17م دكاي 17723Nمزدوجبونرار

806/09/17إقليم: تارودانتم.م وادي المخازنإقليم: تارودانتم.م المام الشافعي 24 06/09/17الحبيب هامر 17808Fمزدوجسيدي عبد ا أو سعيد

606/09/17إقليم: تارودانتم.م تين اكناونإقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان 24 06/09/17السعيد بوحلي 17897Cمزدوجالفيض

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م عمار ابن ياسرإقليم: تارودانتم.م إمغيض 24 06/09/17أمرير الحبيب 17771Rمزدوجارزان

906/09/17إقليم: تارودانتم.م ابن الفارضإقليم: تارودانتم.م بركن 24 06/09/17الطيب زبدة 17816Pمزدوجتالكجونت

عمالة: أكادير  إدا م.م تماسنين-إضـورانإقليم: تارودانتم.م النوار

وتنان
106/09/17 24 06/09/17رشيد العرجي 20204Kمزدوجتامري

م.م المختار السوسي إقليم: تارودانتم.م أدوز

مركزية ايت وافقا

206/09/17إقليم: تيزنيت 24 06/09/17سمية الكميل 16888Fمزدوجأيت وافقا

عمالة: أكادير  إدا م.م تماسنين-إضـورانإقليم: تارودانتم.م سيدي حمو الطالب

وتنان
306/09/17 24 06/09/17عمر كديمي 20204Kمزدوجتامري

إقليم: شتوكة آيت م.م  ابن تيميةإقليم: تارودانتم.م تكموت

باها
406/09/17 24 06/09/17مليكة اسعيد 05258Pمزدوجأيت مزال

إقليم: شتوكة آيت م.م  م بن براهيم الشيخإقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالك

باها
1206/09/17 24 06/09/17حميد القباج 05271Dمزدوجهللة
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م.م سيدي  إقليم: تارودانتم.م فلغوس

أبوداود-تـوراريـن

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
506/09/17 24 06/09/17السعدية ابلقاسم 04993Bمزدوجتامري

إقليم: شتوكة آيت م.م  اليرموكإقليم: تارودانتم.م الزهور

باها
706/09/17 24 06/09/17لشطان السعدية 05308U سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

عمالة: أكادير  إدا م.م تماسنين-إضـورانإقليم: تارودانتم.م البحتري

وتنان
106/09/17 24 06/09/17عثمان لميني 20204Kمزدوجتامري

عمالة: أكادير  إدا م.م اد بنصاك-اد بنصاكإقليم: تارودانتم.م ابي عنان المريني

وتنان
206/09/17 24 06/09/17صبري ابراهيم 04982Pمزدوجامسوان

إقليم: شتوكة آيت م.م  أيت مزالإقليم: تارودانتم.م بركن

باها
1206/09/17 24 06/09/17ابراهيم صديقي 05259Rمزدوجأيت مزال

م.م المسيرة الخضراء إقليم: تارودانتم.م علي بن ابي طالب

مركزية اداي

106/09/17إقليم: تيزنيت 24 06/09/17علي وجدي 16901Vمزدوجاثنين أداي

إقليم: شتوكة آيت م.م  أبي ذر الغفاريإقليم: تارودانتم.م إميضر

باها
1206/09/17 24 06/09/17نوال الحمداوي 05272Eمزدوجهللة

إقليم: شتوكة آيت م م  توريرت إبولكاإقليم: تارودانتم.م ايت بوزمان

باها
406/09/17 24 06/09/17حسناء العرف 05284Tمزدوجأيت وادريم

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م السعديينإقليم: تارودانتم.م ابي عنان المريني 24 06/09/17الكوكبي م 17723Nمزدوجبونرار

إقليم: شتوكة آيت م.م  م بن براهيم الشيخإقليم: تارودانتم.م الزهور

باها
706/09/17 24 06/09/17ايت عمار رميسة 05271Dمزدوجهللة

م.م المسيرة الخضراء إقليم: تارودانتم.م تايسة

مركزية اداي

306/09/17إقليم: تيزنيت 24 06/09/17صالح إد برام 16901Vمزدوجاثنين أداي

م.م علل ابن عبد ا إقليم: تارودانتم.م تاويالت

مركزية تلوكاس

606/09/17إقليم: تيزنيت 24 06/09/17رشيد بولخرص 16934Fمزدوجاربعاء أيت أحمد

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت اعزاإقليم: تارودانتم.م تكموت

باها
306/09/17 24 06/09/17سميرة بتسعيد 05311X سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م م  توريرت إبولكاإقليم: تارودانتم.م العقيد العلم

باها
706/09/17 24 06/09/17نورة بيروك 05284Tمزدوجأيت وادريم

306/09/17إقليم: تارودانتم.م الجاحظإقليم: تارودانتم.م تايسة 24 06/09/17م روشدي 17933Sمزدوجاوزيوة

إقليم: شتوكة آيت م.م  تسكدلتإقليم: تارودانتم.م المام مسلم

باها
206/09/17 24 06/09/17فاطمة سيفر 05298Hمزدوجتسكدلت

1006/09/17إقليم: تيزنيتم.م العبدري مركزية اكيليزإقليم: تارودانتم.م تاركة نميمون 24 06/09/17كومي ربيعة 16893Lمزدوجأيت وافقا

م.م الشهيد الحسين بن إقليم: تارودانتم.م خميس ايت يونس

علي-سيدي بلقاسم

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
706/09/17 24 06/09/17مازن سناء 04975Gمزدوجامسوان
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إقليم: شتوكة آيت م.م  ابن تيميةإقليم: تارودانتم.م فلغوس

باها
906/09/17 24 06/09/17فاضمة اشبان 05258Pمزدوجأيت مزال

م.م عبد ا بن ياسين-دو إقليم: تارودانت م.م تمغاط

تسليليـت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
206/09/17 24 06/09/17غزلن الفخري 04931Jمزدوجاضمين

إقليم: شتوكة آيت م م  توريرت إبولكاإقليم: تارودانتم.م ايت بوزمان

باها
406/09/17 24 06/09/17فاتح السعدية 05284Tمزدوجأيت وادريم

إقليم: شتوكة آيت م.م تفريتإقليم: تارودانتم.م الجولن

باها
1006/09/17 24 06/09/17عبد الجليل النجمي 05294Dمزدوجتسكدلت

عمالة: أكادير  إدا م.م تيـديلـي-تيديليإقليم: تارودانتم.م إميضر

وتنان
1106/09/17 24 06/09/17مجيدة الجد 04914Rمزدوجايموزار

إقليم: شتوكة آيت م.م  البوشواريينإقليم: تارودانتم.م تكنزة

باها
206/09/17 24 06/09/17م أوسي 05339Cمزدوجتاركة نتوشكا

عمالة: أكادير  إدا م.م تيـديلـي-تيديليإقليم: تارودانتم.م تزي نتورتيت

وتنان
406/09/17 24 06/09/17اربابي نعيمة 04914Rمزدوجايموزار

إقليم: شتوكة آيت م.م  ابن تيميةإقليم: تارودانتم.م الجاحظ

باها
806/09/17 24 06/09/17عزيزة اشمامش 05258Pمزدوجأيت مزال

عمالة: أكادير  إدا م.م اد بنصاك-اد بنصاكإقليم: تارودانتم.م الزهور

وتنان
206/09/17 24 06/09/17دربال نورة 04982Pمزدوجامسوان

م.م البيروني مركزية اغير إقليم: تارودانتم.م بركن

موس

206/09/17إقليم: تيزنيت 24 06/09/17الحسن بكاس 16963Mمزدوجأيت ايسافن

305/10/17إقليم: طاطااقا ايكرنإقليم: تارودانتم.م المام الشافعي 24 05/10/17خديجة زكرون 16055Aمزدوجاقا ايغان

509/10/17إقليم: طاطااسموكنإقليم: تارودانتم.م تيزي نتاست 24 09/10/17اهرش عائشة 15986Aمزدوجتمنارت

409/10/17إقليم: طاطاتاكموتإقليم: تارودانتم.م تيزكي 24 09/10/17ايزي  مريم 16010Bمزدوجتكموت

م.م البيروني مركزية اغير إقليم: تارودانتم.م تيزكي

موس

909/10/17إقليم: تيزنيت 24 09/10/17حنان  ركيبي 16963Mمزدوجأيت ايسافن

209/10/17إقليم: طاطاايت ياسينإقليم: تارودانتم.م تيزكي 24 09/10/17رقية وكاك 16006Xمزدوجتيكزمرت

225/12/17إقليم: طاطاايت ياسينإقليم: تارودانتم.م تازيوكت 24 25/12/17اجة مومن 16006Xمزدوجتيكزمرت

1025/12/17إقليم: طاطاايت ياسينإقليم: تارودانتم.م السعديين 24 25/12/17اجة ايت سعيد اوبل 16006Xمزدوجتيكزمرت

806/09/17إقليم: تارودانتم.م إبن حزمإقليم: تارودانتم.م تايسة 24 06/09/17مصطفى بن امهطر 17692Eمزدوجلمنيزلة
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106/09/17إقليم: تارودانتم.م الفرابيإقليم: تارودانتم.م موسى بن نصير 24 06/09/17رشيد اتزمورت 17900Fمزدوجالفيض

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت اعزاإقليم: تارودانتم.م تكنزة

باها
406/09/17 24 06/09/17مبارك باهضار 05311X سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

202/09/15إقليم: تارودانتم.م عبد ا بن مسعودإقليم: تارودانتم.م أفنسو 23 نعمالحسن ايت حمادي 04/09/18 17639Xمزدوجتملوكت

عمالة: إنزكان ايت م القدسإقليم: تارودانت20 م. غشت

ملول
304/09/12 22 نعمإلتحاق بالزوجحنان حسيني 06/09/17 20004T)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م تفريتإقليم: تارودانتم.م الفاق

باها
902/09/15 22 04/09/17م أزروال 05294Dمزدوجتسكدلت

المدرسة البتدائية م إقليم: تارودانتم.م إفيد

الزرقطوني

802/09/15إقليم: بوجدور 22 06/09/17سعيد بل 22976Y)مزدوجبوجدور )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  الوفاقإقليم: تارودانتم.م أبي موسى الشعري

باها
502/09/15 22 06/09/17إلتحاق بالزوجشادية الطراش 05235Pمزدوجانشادن

إقليم: شتوكة آيت م.م  المستقبلإقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيم

باها
302/09/15 22 06/09/17إلتحاق بالزوجادالحاج نادية 05220Yمزدوجبلفاع

402/09/15إقليم: تارودانتم.م الشريف الدريسيإقليم: تارودانتم.م ابن الفارض 22 نعمإلتحاق بالزوجسعاد مسهلي 06/09/17 17596Aمزدوجالكدية البيضاء

عمالة: أكادير  إدا م.م تماسنين-إضـورانإقليم: تارودانتم.م إكيدار

وتنان
802/09/15 22 06/09/17رشيد الطاهري 20204Kمزدوجتامري

إقليم: شتوكة آيت م.م علل توعمالإقليم: تارودانتم.م السراحنة

باها
1030/01/17 22 05/09/17إلتحاق بالزوجعائشة لعسكري 05179Dمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م   الواحةإقليم: تارودانتم.م سيدي بودالة

باها
306/09/17 22 06/09/17حسناء معموز 05350Pمزدوجأو كنز

عمالة: أكادير  إدا م.م المام البخاري-تقــــيإقليم: تارودانتالمدرسة الجماعاتية تكوكة

وتنان
106/09/17 22 06/09/17ساير أميمة 04947Bمزدوجتقي

902/09/16إقليم: القنيطرةالمنفلوطيإقليم: تارودانتم.م إمغيض 21 02/09/16إلتحاق بالزوجخولة أعواس 11094Hمزدوجسوق ثلثاء الغرب

101/01/17إقليم: تارودانتم.م الزعفرانإقليم: تارودانتم.م تناراشت 21 01/01/17عبد المالك ازناك 18046Pمزدوجسيدي احساين

207/09/16إقليم: تارودانتم.م الجداول  تاركةإقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالك 21 07/09/16خديجة بوركي 17850Bمزدوجتافنكولت

801/01/17إقليم: تارودانتم.م اليرموكإقليم: تارودانتم.م وامومن 21 01/01/17يوسف الدحماني 17734Aمزدوجسيدي أحمد أو عبد ا

701/01/17إقليم: تارودانتم.م أيت عثمانإقليم: تارودانتم.م توبقال 21 01/01/17فتيحة الكوس 18212Vمزدوجتوغمرت
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

501/01/17عمالة: الرباطالنبعاثإقليم: تارودانتم.م ابن العربي 21 01/01/17إلتحاق بالزوجحكيمة السالمي 01043H)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

مجموعة مدارس الزهراوي إقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني

مركزية الحفارات ايت ايوب

701/01/17إقليم: سيدي افني 21 01/01/17السفياني م 16764

W

مزدوجاثنين املو

402/09/16إقليم: تارودانتم.م طلحة بن الزبيرإقليم: تارودانتم.م تميشا 21 19/01/17كبيرة احيحي 18067Mمزدوجتسوسفي

701/01/17إقليم: تارودانت         م.م يناير11إقليم: تارودانتم.م الزرقطوني 21 01/01/17عائشة نيت الحاج 17476Vمزدوجبيكودين

701/01/17إقليم: العرائشم/م السريمة  المركزيةإقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان 21 01/01/17يوسف ناصر 05829Kمزدوجقصر بجير

301/01/17إقليم: تارودانتم.م إبن حزمإقليم: تارودانتم.م سيروا 21 01/01/17حليمة رمضان 17692Eمزدوجلمنيزلة

701/01/17إقليم: تارودانت         م.م يناير11إقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 21 01/01/17فاطمة الزهراء سودي 17476Vمزدوجبيكودين

301/01/17إقليم: الخميساتسيدي م بن الشريفإقليم: تارودانتم.م أزكروز 21 01/01/17كرم التوقيفي 11537P عين جوهرة-سيدي

بوخلخال

مزدوج

م.م المام إقليم: تارودانتم.م أيت صالح

البصيري-تغــازوت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
401/01/17 21 01/01/17إلتحاق بالزوجعتيقة زوين 04963Uمزدوجتاغزوت

عمالة: أكادير  إدا م.م الركان-جـيـــتـكـلإقليم: تارودانتم.م تسدرمت

وتنان
228/01/17 21 01/02/17ابراهيم مردام 04998Gمزدوجتامري

م.م البيروني مركزية اغير إقليم: تارودانتم.م الزعفران

موس

230/01/17إقليم: تيزنيت 21 06/09/17احمد امنكاي 16963Mمزدوجأيت ايسافن

م.م الشهيد الحسين بن إقليم: تارودانتم.م البحتري

علي-سيدي بلقاسم

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
630/01/17 21 30/01/17اسماعيل ايمستان 04975Gمزدوجامسوان

م.م ابو العباس السبتي إقليم: تارودانتم.م بطلجان

مركزية المولود

230/01/17إقليم: تيزنيت 21 06/09/17الحسين     شكري 16907Bمزدوجتفراوت المولود

إقليم: شتوكة آيت م.م  اليرموكإقليم: تارودانتم.م ادريس الول

باها
830/01/17 21 06/09/17الحسين ميمي 05308U سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

330/01/17إقليم: تارودانتم.م الدارسةإقليم: تارودانتم.م عقبة بن نافع 21 06/09/17الحسين الحيان 17653Mمزدوجايمولس

م.م ابو العباس السبتي إقليم: تارودانتم.م الحاج عبد ا زاكور

مركزية المولود

530/01/17إقليم: تيزنيت 21 30/01/17كي العربي 16907Bمزدوجتفراوت المولود

إقليم: شتوكة آيت م.م  ابن رشدإقليم: تارودانتم.م ادريس الول

باها
830/01/17 21 06/09/17بيسلسال الهاشم 05315B سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م تفريتإقليم: تارودانتم.م بطلجان

باها
830/01/17 21 06/09/17الحسين امل 05294Dمزدوجتسكدلت
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م.م البيروني مركزية اغير إقليم: تارودانتم.م الجداول  تاركة

موس

130/01/17إقليم: تيزنيت 21 02/09/17حسن كافوا 16963Mمزدوجأيت ايسافن

إقليم: شتوكة آيت م. عائشة أم المؤمنينإقليم: تارودانتم.م عمار ابن ياسر

باها
430/01/17 21 03/09/17إلتحاق بالزوجحسناء الشابي 25030Fمزدوجأيت عميرة

1030/01/17إقليم: تارودانتم.م عمار ابن ياسرإقليم: تارودانتم.م تامسولت 21 06/09/17شط حنان 17771Rمزدوجارزان

إقليم: شتوكة آيت م.م  فيفريإقليم: تارودانتم.م الجهاد

باها
730/01/17 21 06/09/17زكرياء المجديل 05305Rمزدوجتسكدلت

130/01/17إقليم: تارودانتم.م المصامدةإقليم: تارودانتم.م النبعاث 21 نعمإلتحاق بالزوجسعدية دريوش 05/09/17 17283K)مزدوجأولوز )البلدية

106/09/16إقليم: تارودانتم.م إحلوشنإقليم: تارودانتم.م 18 نونبر 21 06/09/16  سعيد لطرش 18041Jمزدوجتيزكزاوين

830/01/17إقليم: تارودانتم.م إبن الهيثمإقليم: تارودانتم.م عمار ابن ياسر 21 نعمسكينة زارا 03/09/17 17755Yمزدوجأولد عيسى

عمالة: أكادير  إدا م.م عين أفرى-عين أفرىإقليم: تارودانتم.م الحاج عبد ا زاكور

وتنان
330/01/17 21 30/01/17سمير اوشن 04977Jمزدوجامسوان

م.م ابو العباس السبتي إقليم: تارودانتم.م الحاج عبد ا زاكور

مركزية المولود

630/01/17إقليم: تيزنيت 21 30/01/17شنايتي م 16907Bمزدوجتفراوت المولود

عمالة: أكادير  إدا م.م مولي زيدان-اد بوعباإقليم: تارودانتم.م عقبة بن نافع

وتنان
130/01/17 21 06/09/17عبد الرحيم بوكوطوس 04981Nمزدوجامسوان

عمالة: أكادير  إدا م.م اد بنصاك-اد بنصاكإقليم: تارودانتم.م تحشمومت

وتنان
230/01/17 21 05/09/17عبد السلم ايت احيا 04982Pمزدوجامسوان

إقليم: شتوكة آيت م.م  أيت مزالإقليم: تارودانتم.م الجهاد

باها
130/01/17 21 06/09/17عبد الغاني الهرد 05259Rمزدوجأيت مزال

130/01/17إقليم: تارودانتم.م ابي المهاجرإقليم: تارودانتم.م عقبة بن نافع 21 نعمإلتحاق بالزوجةعبد ا ايت افقير 06/09/17 17751Uمزدوجأولد عيسى

م.م ابو العباس السبتي إقليم: تارودانتم.م اورير

مركزية المولود

330/01/17إقليم: تيزنيت 21 06/09/17عبد ا بحماني 16907Bمزدوجتفراوت المولود

إقليم: شتوكة آيت م.م  أيت مزالإقليم: تارودانتم.م تنفاشت

باها
730/01/17 21 07/09/17عبد ا بوجرفاوي 05259Rمزدوجأيت مزال

إقليم: شتوكة آيت م.م حسان بن ثابتإقليم: تارودانتم.م تامسولت

باها
730/01/17 21 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة أوناين 05193Uمزدوجامي مقورن

330/01/17إقليم: تارودانتم.م الواد الواعرإقليم: تارودانتم.م أفنسو 21 نعمإلتحاق بالزوجباحيدة فتيحة 06/09/17 17631Nمزدوجاحمر  لكللشة

عمالة: أكادير  إدا م.م اد بنصاك-اد بنصاكإقليم: تارودانتم.م بطلجان

وتنان
130/01/17 21 06/09/17الحسن اجرار 04982Pمزدوجامسوان
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الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

830/01/17إقليم: تارودانتم.م عمار ابن ياسرإقليم: تارودانتم.م معاد بن جبل 21 30/01/17م المسعودي 17771Rمزدوجارزان

830/01/17إقليم: تارودانتم.م تنفاشتإقليم: تارودانتم.م ابن بطوطة 21 06/09/17باها م 17649Hمزدوجايمولس

م.م البيروني مركزية اغير إقليم: تارودانتم.م الزعفران

موس

530/01/17إقليم: تيزنيت 21 06/09/17بلحشايشي م 16963Mمزدوجأيت ايسافن

عمالة: أكادير  إدا م.م الركان-جـيـــتـكـلإقليم: تارودانتم.م أيت عثمان

وتنان
230/01/17 21 06/09/17م مطيع 04998Gمزدوجتامري

430/01/17إقليم: تارودانتم.م الجداول  تاركةإقليم: تارودانتم.م موسى بن نصير 21 30/01/17م مهو 17850Bمزدوجتافنكولت

م.م الشهيد الحسين بن إقليم: تارودانتم.م تكضيشت

علي-سيدي بلقاسم

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
130/01/17 21 06/09/17مساعيد صلح الدين 04975Gمزدوجامسوان

إقليم: شتوكة آيت م.م امجاضإقليم: تارودانتم.م اليرموك

باها
930/01/17 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةأبكار مصطفى 05233Mمزدوجبلفاع

830/01/17إقليم: تارودانتم.م ايت السايحإقليم: تارودانتم.م ابن الرومي 21 06/09/17مصطفى أيت المبارك 17860Mمزدوجسيدي واعزيز

إقليم: شتوكة آيت م.م  اليرموكإقليم: تارودانتم.م إبن سينا

باها
230/01/17 21 30/01/17مصطفى حالو 05308U سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

431/12/16إقليم: تارودانتم.م الزلقةإقليم: تارودانتم.م أسكاون 21 31/12/16عقمان مصطفى 17791Mمزدوجادا وكيلل

م.م الشهيد الحسين بن إقليم: تارودانتم.م الجداول  تاركة

علي-سيدي بلقاسم

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
330/01/17 21 02/09/17هشام موجير 04975Gمزدوجامسوان

إقليم: شتوكة آيت م.م  اليرموكإقليم: تارودانتم.م الطلس الصغير

باها
130/01/17 21 30/01/17احمد وهبي 05308U سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

عمالة: أكادير  إدا م.م عين أفرى-عين أفرىإقليم: تارودانتم.م الحاج عبد ا زاكور

وتنان
130/01/17 21 30/01/17عبد الرحيم المغاري 04977Jمزدوجامسوان

630/01/17إقليم: تارودانتم.م ادريس الولإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 21 30/01/17بركاش سميرة 17643Bمزدوجايمولس

902/09/15إقليم: تارودانتم.م القاضي عياضإقليم: تارودانتم.م المهارة 19 نعمإلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء ياسير 04/09/18 17533Gمزدوجسيدي أحمد أو عمرو

إقليم: شتوكة آيت م.م غزالةإقليم: تارودانتم.م حمان الفطواكي

باها
902/09/16 19 06/09/17إلتحاق بالزوج وهيبة احمان 05174Yمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م غزالةإقليم: تارودانتم.م وادي سوس

باها
902/09/16 19 06/09/17إلتحاق بالزوجةتوفيق الهللي 05174Yمزدوجأيت عميرة

302/09/16إقليم: تارودانتم.م التعاونياتإقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيم 19 نعمإلتحاق بالزوجالزهرة ايت عمران 06/09/17 17701Pمزدوجسيدي دحمان
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الجهة الصلية : 
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م.م غزالةإقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيم

باها
902/09/16 19 06/09/17إلتحاق بالزوجمجيد هاجر 05174Yمزدوجأيت عميرة

102/09/16إقليم: تارودانتم. اللوزإقليم: تارودانتم.م المصامدة 18 نعممريم ايت حامد 06/09/17 20776G)مزدوجأولوز )البلدية

1002/09/16إقليم: تارودانتم.م سيدي وعزيزيإقليم: تارودانتم.م ايت السايح 18 نعمالحسين اوكدو 06/09/17 17858Kمزدوجسيدي واعزيز

إقليم: شتوكة آيت م.م  تسكدلتإقليم: تارودانتم.م تاركة نميمون

باها
601/01/17 18 05/09/17خالد بوالعساير 05298Hمزدوجتسكدلت

601/01/17إقليم: تارودانتم.م أدوزإقليم: تارودانتم.م تسافين 18 06/09/17زينب العلوي 17840Rمزدوجاوناين

102/09/16إقليم: تارودانتم.م ابي المهاجرإقليم: تارودانتم.م ابن الفارض 18 نعمإلتحاق بالزوجسمية الدلل 05/09/17 17751Uمزدوجأولد عيسى

902/09/16إقليم: تارودانتم.م وادي المخازنإقليم: تارودانتم.م الدارسة 18 06/09/17عمر الزياتي 17808Fمزدوجسيدي عبد ا أو سعيد

إقليم: شتوكة آيت م.م اكمضان تكوشتإقليم: تارودانتم.م العقيد العلم

باها
102/09/16 18 06/09/17لحسن الوجاجي 05321Hمزدوجتزي نتكوشت

م.م عبد ا بن ياسين-دو إقليم: تارودانتم.م انفكن

تسليليـت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
702/09/16 18 06/09/17العسري م 04931Jمزدوجاضمين

إقليم: شتوكة آيت م.م  اليرموكإقليم: تارودانتم.م تمرووت

باها
701/01/17 18 06/09/17ياسين لحمادي 05308U سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

706/09/17إقليم: تارودانتم.م الركادةإقليم: تارودانتم.م اليرموك 17 نعمإلتحاق بالزوجوفاء أقشور 06/09/17 17717Gمزدوجافريجة

405/10/17إقليم: طاطااكردإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني 17 05/10/17إلتحاق بالزوجاولحوس حورية 15980Uمزدوجتمنارت

904/09/18إقليم: تارودانتم.م تحشمومتإقليم: تارودانتم.م تهل 17 نعمرشيد ابن الراس 04/09/18 17892Xمزدوجادا وكماض

204/09/18إقليم: تارودانتم.م الفردوسإقليم: تارودانتم.م إحلوشن 17 04/09/18بحوس م 17408

W

مزدوجازغارنيرس

704/09/18إقليم: تارودانتم.م ابن الفارضإقليم: تارودانتم.م صلح الدين اليوبي 17 نعمكمال ايت اموسى 04/09/18 17816Pمزدوجتالكجونت

104/09/18إقليم: تارودانتم.م الدخيلةإقليم: تارودانتم.م بويحي 17 نعمالباز  هشام 04/09/18 17559Kمزدوجالدير

104/09/18إقليم: تارودانتم.م الملثإقليم: تارودانتم.م سيروا 17 04/09/18عزيز ابيضار 18105Dمزدوجاساكي

إقليم: شتوكة آيت م.م  اليرموكإقليم: تارودانتم.م أكلكال

باها
904/09/18 17 04/09/18مريم أيت أحمد 05308U سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

404/09/18إقليم: تارودانتم.م تحشمومتإقليم: تارودانتم.م عمر ابن الخطاب 17 نعماسماء عراش 04/09/18 17892Xمزدوجادا وكماض

304/09/18إقليم: تارودانتم.م المهارةإقليم: تارودانتم.م ابن الفارض 17 نعمجمال الشاوي 04/09/18 17799

W

مزدوجلمهارة

304/09/18إقليم: تارودانتم.م تاركتإقليم: تارودانتم.م إرزي 17 04/09/18بصاك م 18063Hمزدوجتسوسفي

904/09/18إقليم: تارودانتم.م كطيوةإقليم: تارودانتم.م تهل 17 04/09/18الطيب البريان 17730

W

مزدوجبونرار

204/09/18إقليم: تارودانتم.م تهلإقليم: تارودانتم.م تحشمومت 17 نعمفاطمة البخاري 04/09/18 17885Pمزدوجادا وكماض

404/09/18إقليم: تارودانتم.م بيكودينإقليم: تارودانتم.م تكضيشت 17 04/09/18حسن اجريف 17471Pمزدوجبيكودين

404/09/18إقليم: تارودانتم.م عبد الكريم الخطابيإقليم: تارودانتم.م بويحي 17 نعمالمشبوك سفيان 04/09/18 17577Eمزدوجتدسي نيسدلن

504/09/18إقليم: تارودانتم.م تسدرمتإقليم: تارودانتم.م تهل 17 04/09/18مصطفى مستغفر 17917Zمزدوجتيسراس

804/09/18إقليم: تارودانتم.م اليرموكإقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيم 17 04/09/18م العصري 17734Aمزدوجسيدي أحمد أو عبد ا

504/09/18إقليم: تارودانتم.م كطيوةإقليم: تارودانتم.م السعديين 17 04/09/18عبد السلم الواحدي 17730

W

مزدوجبونرار

504/09/18إقليم: تارودانتم.م يعقوب المنصورإقليم: تارودانتم.م أماري 17 نعمبشرى هنشيري 04/09/18 17896Bمزدوجالفيض

إقليم: شتوكة آيت م.م  اليرموكإقليم: تارودانتم.م ادريس الول

باها
404/09/18 17 04/09/18فاطمة دليو 05308U سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

804/09/18إقليم: تارودانتم.م تازيوكتإقليم: تارودانتم.م تهل 17 04/09/18محي الدين بقفاوي 17922Eمزدوجتيسراس

704/09/18إقليم: تارودانتم.م شوقيإقليم: تارودانتم.م المصامدة 17 04/09/18موسى راس 17391Cمزدوجتتاوت

104/09/18إقليم: تارودانتم.م تامسولتإقليم: تارودانتم.م تنفاشت 17 04/09/18وردية الكوز 17675Lمزدوجتافراوتن

م.م البيروني مركزية اغير إقليم: تارودانتم.م العقيد العلم

موس

504/09/18إقليم: تيزنيت 17 04/09/18عائشة اسوخ 16963Mمزدوجأيت ايسافن

904/09/18إقليم: تارودانتم.م فلغوسإقليم: تارودانتم.م الوحدة المغاربية 17 04/09/18مولي مصطفى اعمر 17809Gمزدوجسيدي عبد ا أو سعيد

404/09/18إقليم: تارودانتم.م السعديينإقليم: تارودانتم.م الرشاد 17 04/09/18حسن جعفري 17723Nمزدوجبونرار
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

104/09/18إقليم: تارودانتم.م تيزكيإقليم: تارودانتم.م إحلوشن 17 04/09/18الرايس اسماعيل 18004Uمزدوجازرار

104/09/18إقليم: تارودانتم.م القاديسيةإقليم: تارودانتم.م ابن الفارض 17 04/09/18عبد الرحمان مرشيش 17822

W

مزدوجتالكجونت

404/09/18إقليم: تارودانتم.م الدارسةإقليم: تارودانتم.م الطلس الكبير 17 04/09/18عبد المجيد ايدير 17653Mمزدوجايمولس

104/09/18إقليم: تارودانتم.م تاركتإقليم: تارودانتم.م محند وسعدان 17 04/09/18عصام أيت منصور 18063Hمزدوجتسوسفي

504/09/18إقليم: تارودانتم.م المام البخاريإقليم: تارودانتم.م الموحدين 17 04/09/18سناء لهوت 17776

W

مزدوجتوغمرت

104/09/18إقليم: تارودانتم.م الدارسةإقليم: تارودانتم.م ادريس الول 17 04/09/18نادية كوبي 17653Mمزدوجايمولس

404/09/18إقليم: تارودانتم.م تهلإقليم: تارودانتم.م عمر ابن الخطاب 17 نعمالحبيب الفكروش 04/09/18 17885Pمزدوجادا وكماض

204/09/18إقليم: تارودانتم.م تهلإقليم: تارودانتم.م أماري 17 نعمعبد الرحيم أمحيل 04/09/18 17885Pمزدوجادا وكماض

204/09/18إقليم: تارودانتم.م تلمكانتإقليم: تارودانتم.م إفيد 17 04/09/18م كسوس 17485Eمزدوجتالمكانت

104/09/18إقليم: تارودانتم.م أفنسوإقليم: تارودانتم.م الطلس الكبير 17 نعمم كباس 04/09/18 17646Eمزدوجايمولس

604/09/18إقليم: تارودانتم.م سيدي وعزيزيإقليم: تارودانتم.م الجداول  تاركة 17 نعمبوشرى غويبة 04/09/18 17858Kمزدوجسيدي واعزيز

404/09/18إقليم: تارودانتم.م الدارسةإقليم: تارودانتم.م الطلس الكبير 17 04/09/18حسن العماوي 17653Mمزدوجايمولس

504/09/18إقليم: تارودانتم.م الجهادإقليم: تارودانتم.م الحاج عبد ا زاكور 17 04/09/18عبد الرزاق المسيليت 17333Pمزدوجتوفلعازت

304/09/18إقليم: تارودانتم.م تسافينإقليم: تارودانتم.م ايت السايح 17 04/09/18م باشا 17869Xمزدوجسيدي واعزيز

104/09/18إقليم: تيزنيتم.م م سالم مركزية تيزكيإقليم: تارودانتم.م عبد المومن 17 04/09/18العربي بكار 16964Nمزدوجأيت ايسافن

306/09/17إقليم: تارودانتم.م الركادةإقليم: تارودانتم.م اليرموك 16 نعمإلتحاق بالزوجحفيظة نجاح 06/09/17 17717Gمزدوجافريجة

م.م عبد ا بن ياسين-دو إقليم: تارودانتم.م 18 نونبر

تسليليـت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
206/09/17 16 06/09/17إلتحاق بالزوجةفتحي حسن 04931Jمزدوجاضمين

804/09/18إقليم: تارودانتم.م تاركتإقليم: تارودانتم. اللوز 16 04/09/18م ادابرايم 18063Hمزدوجتسوسفي
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

204/09/18إقليم: تارودانتم.م أضارإقليم: تارودانتم.م علي بن ابي طالب 16 04/09/18رشيد وكيل 17449Rمزدوجادار

102/09/16إقليم: وادي الذهبمدرسة وادي الشيافإقليم: تارودانتم.م الموحدين 15 04/09/18بنعل هشام 24625R)مزدوجالداخلة )البلدية

101/01/17إقليم: تارودانتم.م وامومنإقليم: تارودانتم.م الحاج عبد ا زاكور 15 04/09/18عمر الهاشمي 17959Vمزدوجأهل تفنوت

401/01/17إقليم: تارودانتم.م المنابهةإقليم: تارودانتم.م الوئام 15 04/09/18إلتحاق بالزوجالهشيم مريم 17779Zمزدوجإيكودار منابهة

406/09/17إقليم: تارودانتم.م الطالعةإقليم: تارودانتم.م القاديسية 15 06/09/17إلتحاق بالزوجزينب خليل 17781Bمزدوجإيكودار منابهة

406/09/17إقليم: تارودانتم.م المنابهةإقليم: تارودانتم.م ايت السايح 15 06/09/17إلتحاق بالزوجحنان الراعي 17779Zمزدوجإيكودار منابهة

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م تهلإقليم: تارودانتم.م ابن بطوطة 15 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد الله اعراب 17885Pمزدوجادا وكماض

م.م المهدي بن تومرت إقليم: تارودانتم.م معاد بن جبل

أرازان

706/09/17إقليم: تارودانت 15 06/09/17إلتحاق بالزوجةالشهب م 17766Kمزدوجارزان

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م المنابهةإقليم: تارودانتم.م ايت السايح 15 06/09/17إلتحاق بالزوجابتسام  مخليص 17779Zمزدوجإيكودار منابهة

إقليم: شتوكة آيت م.م امجاضإقليم: تارودانتم.م تكضيشت

باها
906/09/17 15 06/09/17إلتحاق بالزوجحنان توركي 05233Mمزدوجبلفاع

إقليم: شتوكة آيت م.م امجاضإقليم: تارودانتم.م شوقي

باها
606/09/17 15 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة أبرداز 05233Mمزدوجبلفاع

م.م عبد ا بن ياسين-دو إقليم: تارودانتم.م كطيوة

تسليليـت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
206/09/17 15 06/09/17إلتحاق بالزوجخديجة السلمي 04931Jمزدوجاضمين

125/12/17إقليم: طاطاالخريويعةإقليم: تارودانتم.م المام مسلم 15 25/12/17إلتحاق بالزوجحسناء سليماني 16069Rمزدوجالوكوم

623/12/17إقليم: طاطاالخريويعةإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 15 23/12/17إلتحاق بالزوجسهام ايت وسعيد 16069Rمزدوجالوكوم

إقليم: شتوكة آيت م.م 18 نونبرإقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالك

باها
906/09/17 15 06/09/17إلتحاق بالزوجةأحمد الشافعي 05197Yمزدوجامي مقورن

806/09/17إقليم: تارودانتم.م الجهادإقليم: تارودانتم.م تزي نتورتيت 14 06/09/17اهبول عبد المجيد 17333Pمزدوجتوفلعازت

إقليم: شتوكة آيت م.م الكميسإقليم: تارودانتم.م الزرقطوني

باها
806/09/17 14 06/09/17ابراهيم ايت لكرا 05345Jمزدوجتاركة نتوشكا

إقليم: شتوكة آيت م.م  أيت مزالإقليم: تارودانتم.م الرشاد

باها
606/09/17 14 06/09/17م الحمادي 05259Rمزدوجأيت مزال
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م.م  أيت مزالإقليم: تارودانتم.م توبقال

باها
206/09/17 14 06/09/17سعيد اهضار 05259Rمزدوجأيت مزال

606/09/17إقليم: تارودانتم.م بني مرينإقليم: تارودانتم.م اباكيزن 14 06/09/17بوجمعة      امرايت 17417Fمزدوجتيسفان

706/09/17إقليم: تارودانتم.م تسدرمتإقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان 14 06/09/17مراد ا يت حساين 17917Zمزدوجتيسراس

106/09/17إقليم: تارودانتم.م تاركة نميمونإقليم: تارودانتم.م تميشا 14 06/09/17فنزاوي جمال 18102Aمزدوجاساكي

206/09/17إقليم: تارودانتم.م امالوإقليم: تارودانتم.م سيدي بودالة 14 06/09/17ابتسام لمغيرس 18110Jمزدوجاساكي

606/09/17إقليم: تارودانتم.م اليرموكإقليم: تارودانتم.م 18 نونبر 14 06/09/17زهرة أعدي 17734Aمزدوجسيدي أحمد أو عبد ا

206/09/17إقليم: تارودانتم.م اليرموكإقليم: تارودانتم.م أضار 14 06/09/17ابراهيم  نايت  بهي 17734Aمزدوجسيدي أحمد أو عبد ا

306/09/17إقليم: تارودانتم.م امالوإقليم: تارودانتم.م أسكاون 14 06/09/17ندموسى نورالدين 18110Jمزدوجاساكي

506/09/17إقليم: تارودانتم.م تجكالتإقليم: تارودانتم.م الرشاد 14 06/09/17ياسين ايت بن عائشة 17854Fمزدوجتافنكولت

806/09/17إقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عبادإقليم: تارودانتم.م موسى بن نصير 14 06/09/17عبد الكريم اوخلي 17835Kمزدوجاوناين

106/09/17إقليم: تارودانتم.م يعقوب المنصورإقليم: تارودانتم.م م الشيخ 14 06/09/17إلتحاق بالزوجفردوس الحمداوي 17896Bمزدوجالفيض

406/09/17إقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفينإقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان 14 06/09/17توفل رضوان 17825Zمزدوجتيزي نتاست

306/09/17إقليم: تارودانتم.م تايسةإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 14 06/09/17لحسن ايد باها 17974Lمزدوجايكيدي

906/09/17إقليم: تارودانتم.م ابن الروميإقليم: تارودانتم.م اباكيزن 14 06/09/17علي بوالعزائم 18225Jمزدوجتوغمرت

406/09/17إقليم: تارودانتم.م محند وسعدانإقليم: تارودانتم.م ايت عيشت 14 06/09/17فيصل الطاهري 18059Dمزدوجتسوسفي

706/09/17إقليم: تارودانتم.م ادريس الولإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني 14 06/09/17لكثير رشيد 17643Bمزدوجايمولس

606/09/17إقليم: تارودانتم.م ادريس الولإقليم: تارودانتم.م البحتري 14 07/09/17عمر بوكطي 17643Bمزدوجايمولس

606/09/17إقليم: تارودانتم.م المام مسلمإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 14 06/09/17اشرف المتقي 17908Pمزدوجالفيض
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

606/09/17إقليم: تارودانتم.م العقيد العلمإقليم: تارودانتم.م الفراهيدي 14 06/09/17مصطفى بوعلم 17905Lمزدوجالفيض

206/09/17إقليم: تارودانتم.م الطالعةإقليم: تارودانتم.م سيروا 14 06/09/17إلتحاق بالزوجة طارق سفروري 17781Bمزدوجإيكودار منابهة

206/09/17إقليم: تارودانتم.م تيزي نتاستإقليم: تارودانتم.م خميس ايت يونس 14 06/09/17امرايت جميلة 17831Fمزدوجتيزي نتاست

806/09/17إقليم: تارودانتم.م أيت عثمانإقليم: تارودانتم.م عمرو ابن العاص 14 06/09/17محمود النواوي 18212Vمزدوجتوغمرت

106/09/17إقليم: تارودانتم.م عمرو ابن العاصإقليم: تارودانتم.م إكيسل 14 06/09/17أمال حرارة 18086Hمزدوجاسايس

706/09/17إقليم: تارودانتم.م تسدرمتإقليم: تارودانتم.م أسكاون 14 06/09/17اوبرحيم عبدالعالي 17917Zمزدوجتيسراس

306/09/17إقليم: تارودانتم.م ادريس الولإقليم: تارودانتم.م ادغيغ 14 06/09/17م اصبان 17643Bمزدوجايمولس

106/09/17إقليم: تارودانتم.م تجكالتإقليم: تارودانتم.م توريرت نزدي 14 06/09/17ابراهيم ايت احمد 17854Fمزدوجتافنكولت

206/09/17إقليم: تارودانتم.م الطالعةإقليم: تارودانتم.م الكندي 14 06/09/17إلتحاق بالزوجاسماء دكي 17781Bمزدوجإيكودار منابهة

506/09/17إقليم: تارودانتم.م الكنديإقليم: تارودانتم.م فلغوس 14 06/09/17عبد الغني هي 17913Vمزدوجالفيض

606/09/17إقليم: تارودانتم.م ابن بطوطةإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 14 06/09/17م أبراغ 17963Zمزدوجايكيدي

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م ادريس الولإقليم: تارودانتم.م خميس ايت يونس 14 06/09/17مليكة المصلي 17643Bمزدوجايمولس

206/09/17إقليم: تارودانتم.م تسافينإقليم: تارودانتم.م تنياكورتين 14 06/09/17زكرياء بكاري 17869Xمزدوجسيدي واعزيز

306/09/17إقليم: تارودانتم.م بني مرينإقليم: تارودانتم.م تزي نتورتيت 14 06/09/17السمللي احمد 17417Fمزدوجتيسفان

606/09/17إقليم: تارودانتم.م ادريس الولإقليم: تارودانتم.م إكيسل 14 06/09/17حنان بوطيب 17643Bمزدوجايمولس

306/09/17إقليم: تارودانتم.م الدارسةإقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان 14 06/09/17ايت سي ابويه بوجمعة 17653Mمزدوجايمولس

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م ايت بوزمانإقليم: تارودانتم.م الينبوع 14 06/09/17رضوان ايت بها 17902Hمزدوجالفيض

506/09/17إقليم: تارودانتم.م تيزي نتاستإقليم: تارودانتم.م ابن خلدون 14 06/09/17رشيد بياني 17831Fمزدوجتيزي نتاست
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

106/09/17إقليم: تارودانتم.م إرزيإقليم: تارودانتم.م توبقال 14 06/09/17م شاكر 18089Lمزدوجزكموزن

206/09/17إقليم: تارودانتم.م الزهورإقليم: تارودانتم.م تنياكورتين 14 06/09/17الحسن ايت الرئيس 17379Pمزدوجاملو

206/09/17إقليم: تارودانتم.م تاركة نميمونإقليم: تارودانتم.م الفراهيدي 14 06/09/17مصطفى ادبل 18102Aمزدوجاساكي

606/09/17إقليم: تارودانتم.م اليرموكإقليم: تارودانتم.م ابن العربي 14 06/09/17نافع بشرى 17734Aمزدوجسيدي أحمد أو عبد ا

806/09/17إقليم: تارودانتم.م أيت عثمانإقليم: تارودانتم.م تايسة 14 06/09/17أسماء لعريبي 18212Vمزدوجتوغمرت

806/09/17إقليم: تارودانتم.م الملثإقليم: تارودانتم.م علي بن ابي طالب 14 06/09/17انس العتيق 18105Dمزدوجاساكي

206/09/17إقليم: تارودانتم.م الزبير ابن العوامإقليم: تارودانتم.م أضار 14 06/09/17خالد السعيدي 17430Vمزدوجوالقاضي

عمالة: أكادير  إدا م.م تدرارت-تدرارتإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني

وتنان
1206/09/17 14 06/09/17حسن الريحاني 04945Zمزدوجتدرارت

306/09/17إقليم: تارودانتم.م الجاحظإقليم: تارودانتم.م ايت عيشت 14 06/09/17مصطفى لكاسي 17933Sمزدوجاوزيوة

506/09/17إقليم: تارودانتم.م ابن الروميإقليم: تارودانتم.م توبقال 14 06/09/17بوالعزايم م 18225Jمزدوجتوغمرت

506/09/17إقليم: تارودانتم.م ادريس الولإقليم: تارودانتم.م البحتري 14 06/09/17وليد الديح 17643Bمزدوجايمولس

806/09/17إقليم: تارودانتم.م الدارسةإقليم: تارودانتم.م ابي عنان المريني 14 06/09/17المناني عبد الرحمان 17653Mمزدوجايمولس

306/09/17إقليم: تارودانتم.م القاديسيةإقليم: تارودانتم.م ابن خلدون 14 06/09/17عبد الرحيم ايت عدي 17822

W

مزدوجتالكجونت

406/09/17إقليم: تارودانتم.م الدارسةإقليم: تارودانتم.م ابن بطوطة 14 06/09/17عادل بوزيدة 17653Mمزدوجايمولس

206/09/17إقليم: تارودانتم.م ايت السايحإقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عباد 14 06/09/17العسري فضمة 17860Mمزدوجسيدي واعزيز

306/09/17إقليم: تارودانتم.م القاديسيةإقليم: تارودانتم.م وامومن 14 06/09/17حسن البوزيدي 17822

W

مزدوجتالكجونت

606/09/17إقليم: تارودانتم.م تسافينإقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفين 14 06/09/17سميرة أيت عبد الرحمان 17869Xمزدوجسيدي واعزيز

106/09/17إقليم: تارودانتم.م الملثإقليم: تارودانتم.م النوار 14 06/09/17لحسن الحيان 18105Dمزدوجاساكي
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: أكادير  إدا م.م أسكنـس-أسكنسإقليم: تارودانتم.م تزي نتورتيت

وتنان
106/09/17 14 06/09/17القاضي م 04925Cمزدوجايموزار

206/09/17إقليم: تارودانتم.م إمغيضإقليم: تارودانتم.م سيروا 14 06/09/17رشيد مجدي 18055Zمزدوجسيدي احساين

406/09/17إقليم: تارودانتم.م تسدرمتإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني 14 06/09/17بوازكارن حسن 17917Zمزدوجتيسراس

106/09/17إقليم: تارودانتم.م جابر بن حيانإقليم: تارودانتم.م تاويالت 14 06/09/17اسماعيل ناجيب 17982Vمزدوجتاويالت

406/09/17إقليم: تارودانتم.م خميس ايت يونسإقليم: تارودانتم.م تيزكي 14 06/09/17عابد ابرايم 17377Mمزدوجاملو

906/09/17إقليم: تارودانتم.م الطالعةإقليم: تارودانتم.م تسدرمت 14 06/09/17إلتحاق بالزوجأرميتي وردة 17781Bمزدوجإيكودار منابهة

906/09/17إقليم: تارودانتم.م تسافينإقليم: تارودانتم.م ادغيغ 14 06/09/17عبد اللطيف بيشوا 17869Xمزدوجسيدي واعزيز

306/09/17إقليم: تارودانتم.م شوقيإقليم: تارودانتم.م تيزكي 14 06/09/17اكفيف م 17391Cمزدوجتتاوت

106/09/17إقليم: تارودانتم.م ايت السايحإقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عباد 14 06/09/17سعاد الفراني 17860Mمزدوجسيدي واعزيز

206/09/17إقليم: تارودانتم.م ادريس الولإقليم: تارودانتم.م تنياكورتين 14 06/09/17ادريس نايت موش 17643Bمزدوجايمولس

906/09/17إقليم: تارودانتم.م السعديينإقليم: تارودانتم.م ادريس الول 14 06/09/17فاطمة بن حمو 17723Nمزدوجبونرار

106/09/17إقليم: تارودانتم.م تاركة نميمونإقليم: تارودانتم.م سيروا 14 06/09/17م المنصوري 18102Aمزدوجاساكي

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م ايت السايحإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني 14 06/09/17أزكي حسن 17860Mمزدوجسيدي واعزيز

106/09/17إقليم: تارودانتم. المام الغزاليإقليم: تارودانتم.م تيزي نتاست 14 06/09/17إلتحاق بالزوجبنمبارك خديجة 17282Jمزدوجتافنكولت

506/09/17إقليم: تارودانتم.م ايت السايحإقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عباد 14 06/09/17نادية وكال 17860Mمزدوجسيدي واعزيز

606/09/17إقليم: تارودانتم.م اليرموكإقليم: تارودانتم.م بوكماخ 14 06/09/17طارق ارحال 17734Aمزدوجسيدي أحمد أو عبد ا

206/09/17إقليم: تارودانتم.م توبقالإقليم: تارودانتم.م المام الشافعي 14 06/09/17عبد الرحيم العسري 17947Gمزدوجتوبقال

506/09/17إقليم: تارودانتم.م عمار ابن ياسرإقليم: تارودانتم.م الكندي 14 نعمخديجة بوخرصان 06/09/17 17771Rمزدوجارزان
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م.م  الزاوإقليم: تارودانتم.م ابن الرومي

باها
706/09/17 14 06/09/17إلتحاق بالزوجامرينس ام العيد 05304Pمزدوجتسكدلت

706/09/17إقليم: تارودانتم.م اوريرإقليم: تارودانتم.م توبقال 14 06/09/17جعفري عبد العالي 17727Tمزدوجبونرار

206/09/17إقليم: تارودانتم.م يعقوب المنصورإقليم: تارودانتم.م تفنوت 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةيوسف غزوان 17896Bمزدوجالفيض

306/09/17إقليم: تارودانتم.م تسدرمتإقليم: تارودانتم.م موسى بن نصير 14 06/09/17عبد المجيد الزبلوح 17917Zمزدوجتيسراس

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م الجاحظإقليم: تارودانتم.م ابي عنان المريني 14 06/09/17الروسي خديجة 17933Sمزدوجاوزيوة

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م السعديينإقليم: تارودانتم.م ابن الرومي 14 06/09/17ابعقيل زبيدة 17723Nمزدوجبونرار

706/09/17إقليم: تارودانتم.م اليرموكإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 14 06/09/17ياسين الدقيق 17734Aمزدوجسيدي أحمد أو عبد ا

606/09/17إقليم: تارودانتم.م ادريس الولإقليم: تارودانتم.م الينبوع 14 06/09/17م بشور 17643Bمزدوجايمولس

406/09/17إقليم: تارودانتم.م واحليباإقليم: تارودانتم.م إمغيض 14 06/09/17خالد همودرح 17769Nمزدوجارزان

806/09/17إقليم: تارودانتم.م بني مرينإقليم: تارودانتم.م اباكيزن 14 06/09/17عماد وسو 17417Fمزدوجتيسفان

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م تكضيشتإقليم: تارودانتم.م سيروا 14 06/09/17السعيد البودي 17467Kمزدوجاركانة

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م كطيوةإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةيونس امنو 17730

W

مزدوجبونرار

106/09/17إقليم: تارودانتم.م تمرووتإقليم: تارودانتم.م الزهور 14 06/09/17إلتحاق بالزوجبوغال فاطمة 17669Eمزدوجتافراوتن

206/09/17إقليم: تارودانتم.م الجهادإقليم: تارودانتم.م وامومن 14 06/09/17هشام بوعيشة 17333Pمزدوجتوفلعازت

906/09/17إقليم: تارودانتم.م إرزيإقليم: تارودانتم.م بوكماخ 14 06/09/17عصام اغريسي 18089Lمزدوجزكموزن

806/09/17إقليم: تارودانتم.م أيت عثمانإقليم: تارودانتم.م موسى بن نصير 14 06/09/17راشق بوشعيب 18212Vمزدوجتوغمرت

206/09/17إقليم: تارودانتم.م الجهادإقليم: تارودانت م.م تمغاط 14 06/09/17م الطراش 17333Pمزدوجتوفلعازت

106/09/17إقليم: تارودانتم.م بيكودينإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 14 06/09/17جمال الشرفاوي 17471Pمزدوجبيكودين
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

606/09/17إقليم: تارودانتم.م اليرموكإقليم: تارودانتم.م توريرت نزدي 14 06/09/17عبد الصمد بوزيت 17734Aمزدوجسيدي أحمد أو عبد ا

906/09/17إقليم: تارودانتم.م الدارسةإقليم: تارودانتم.م توبقال 14 06/09/17زويقير العربي 17653Mمزدوجايمولس

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م الجهادإقليم: تارودانت م.م تمغاط 14 06/09/17ابراهيم إكيض 17333Pمزدوجتوفلعازت

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م الدارسةإقليم: تارودانتم.م الينبوع 14 06/09/17م الشبلي 17653Mمزدوجايمولس

906/09/17إقليم: تارودانتم.م إفيدإقليم: تارودانتم.م الينبوع 14 06/09/17كمال العواد 17459Bمزدوجاركانة

406/09/17إقليم: تارودانتم.م ادريس الولإقليم: تارودانتم.م أزكروز 14 06/09/17مصطفى عبد النعيم 17643Bمزدوجايمولس

106/09/17إقليم: تارودانتم.م عمرو ابن العاصإقليم: تارودانتم.م إكيسل 14 06/09/17وداد الدومالي 18086Hمزدوجاسايس

906/09/17إقليم: تارودانتم.م الطالعةإقليم: تارودانتم.م سيروا 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد ا باحمان 17781Bمزدوجإيكودار منابهة

206/09/17إقليم: تارودانتم.م تسافينإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 14 06/09/17علي الداحمان 17869Xمزدوجسيدي واعزيز

106/09/17إقليم: تارودانت         م.م يناير11إقليم: تارودانتم.م تلمكانت 14 06/09/17أسماء الوتر 17476Vمزدوجبيكودين

506/09/17إقليم: تارودانتم.م إفيدإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 14 06/09/17حسن امسكين 17459Bمزدوجاركانة

506/09/17إقليم: تارودانتم.م الدارسةإقليم: تارودانتم.م المام مسلم 14 06/09/17حبيبة الوادي 17653Mمزدوجايمولس

106/09/17إقليم: تارودانتالمدرسة الجماعاتية تكوكةإقليم: تارودانتم.م تدارت 14 06/09/17غزلن بوزوري 17871Zمزدوجتيكوكة

إقليم: شتوكة آيت م.م  فيفريإقليم: تارودانتم.م معاد بن جبل

باها
406/09/17 14 06/09/17مصطفى خاوة 05305Rمزدوجتسكدلت

206/09/17إقليم: تارودانتم.م الجهادإقليم: تارودانتم.م الينبوع 14 06/09/17رشيد بحبوس 17333Pمزدوجتوفلعازت

606/09/17إقليم: تارودانتم.م إكيسلإقليم: تارودانتم.م الزرقطوني 14 06/09/17عادل الجراري 17931Pمزدوجاوزيوة

106/09/17إقليم: تارودانتم.م بيكودينإقليم: تارودانتم.م تاويالت 14 06/09/17حسن لعبيدي 17471Pمزدوجبيكودين

م.م حليمة السعدية إقليم: تارودانتم.م امالو

-أكـرسـواك

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1006/09/17 14 06/09/17حفيظة بواطاس 04936Pمزدوجتدرارت
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

106/09/17إقليم: تارودانتالمدرسة الجماعاتية تكوكةإقليم: تارودانتم.م ابن خلدون 14 06/09/17فيصل شاعيب 17871Zمزدوجتيكوكة

إقليم: شتوكة آيت م.م المام البخاريإقليم: تارودانتم.م انفكن

باها
406/09/17 14 06/09/17إلتحاق بالزوجنعيمة الحلبي 05177Bمزدوجأيت عميرة

م.م ادريس الثاني مركزية إقليم: تارودانتم.م تونيرت

تاسريرت

1106/09/17إقليم: تيزنيت 14 06/09/17تهامي رزق 16863Dمزدوجتاسريرت

م.م احمد بن بوجمعة إقليم: تارودانت م.م تمغاط

مركزية تنكطوف

406/09/17إقليم: تيزنيت 14 06/09/17أحمد إداجنان 16939Lمزدوجاربعاء أيت أحمد

م.م المسيرة الخضراء إقليم: تارودانتم.م إمغيض

مركزية اداي

406/09/17إقليم: تيزنيت 14 06/09/17عبيبان عبدالرحمان 16901Vمزدوجاثنين أداي

عمالة: أكادير  إدا م.م تكزريــن-تكزرينإقليم: تارودانتم.م سيدي حمو الطالب

وتنان
206/09/17 14 06/09/17ولء عبده 05005Pمزدوجتامري

م.م بكار حسين بن حيسون إقليم: تارودانتم.م أضار

مركزية انامر اغشان

306/09/17إقليم: تيزنيت 14 06/09/17ابراهيم  اكراض 16895Nمزدوجأيت وافقا

عمالة: أكادير  إدا م.م أنسيــس-أنسيسإقليم: تارودانتم.م المنظر الجميل

وتنان
1106/09/17 14 06/09/17عبد الرحمان جوهار 04949Dمزدوجتقي

1006/09/17إقليم: تارودانتالمدرسة الجماعاتية تكوكةإقليم: تارودانتم.م توبقال 14 06/09/17ناصر عبد الكريم 17871Zمزدوجتيكوكة

م.م المتنبي مركزية ايت إقليم: تارودانتم.م ابن بطوطة

وديرن

806/09/17إقليم: تيزنيت 14 06/09/17العربي بو العسل 16940Mمزدوجاربعاء أيت أحمد

406/09/17إقليم: تارودانتم.م تاركة نميمونإقليم: تارودانتم.م بوكماخ 14 06/09/17ابراهيم ايت عوايس 18102Aمزدوجاساكي

106/09/17إقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفينإقليم: تارودانتم.م توبقال 14 06/09/17ادريس سيحما 17825Zمزدوجتيزي نتاست

إقليم: شتوكة آيت م.م  أولبنإقليم: تارودانتم.م البحتري

باها
1106/09/17 14 06/09/17عثمان ابيضار 05358Yمزدوجأو كنز

106/09/17إقليم: تارودانتم.م تسافينإقليم: تارودانتم.م المتنبي 14 06/09/17عبد الناصر بوزاويت 17869Xمزدوجسيدي واعزيز

عمالة: أكادير  إدا م.م الركان-جـيـــتـكـلإقليم: تارودانتم.م البحتري

وتنان
406/09/17 14 06/09/17عادل ليبو 04998Gمزدوجتامري

306/09/17إقليم: تارودانتم.م انمرإقليم: تارودانتم.م الزبير ابن العوام 14 06/09/17رشيدة طريز 17367Bمزدوجسيدي بوعل

إقليم: شتوكة آيت م.م   الواحةإقليم: تارودانتم.م تميشا

باها
506/09/17 14 06/09/17المختار أمجوض 05350Pمزدوجأو كنز

إقليم: شتوكة آيت م.م  م بن براهيم الشيخإقليم: تارودانتم.م تكنزة

باها
506/09/17 14 06/09/17م فائق 05271Dمزدوجهللة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: أكادير  إدا م.م تكزريــن-تكزرينإقليم: تارودانتم.م ابن بطوطة

وتنان
306/09/17 14 06/09/17عبد اللطيف فائز 05005Pمزدوجتامري

عمالة: أكادير  إدا م.م تكزريــن-تكزرينإقليم: تارودانتم.م الدوساون

وتنان
206/09/17 14 06/09/17عبد اللطيف العيادي 05005Pمزدوجتامري

م.م احمد باحنيني مركزية إقليم: تارودانتم.م الرشاد

تاغزوت

1106/09/17إقليم: تيزنيت 14 06/09/17 م البوهالي 16936Hمزدوجاربعاء أيت أحمد

م.م المتنبي مركزية ايت إقليم: تارودانتم.م أضار

وديرن

406/09/17إقليم: تيزنيت 14 06/09/17البشير  العزاوي 16940Mمزدوجاربعاء أيت أحمد

إقليم: شتوكة آيت م.م  البوشواريينإقليم: تارودانتم.م الرشاد

باها
906/09/17 14 06/09/17عبد الحق الكويس 05339Cمزدوجتاركة نتوشكا

306/09/17إقليم: تارودانتم.م الطالعةإقليم: تارودانتم.م تدارت 14 06/09/17إلتحاق بالزوجسكينة هوري 17781Bمزدوجإيكودار منابهة

إقليم: شتوكة آيت م.م   الواحةإقليم: تارودانتم.م تكنزة

باها
1106/09/17 14 06/09/17عبد العزيز لفروات 05350Pمزدوجأو كنز

م.م عبد ا ابن ياسين إقليم: تارودانتم.م توبقال

مركزية اداوسملل

706/09/17إقليم: تيزنيت 14 06/09/17برطيط عبد الرحيم 16952Aمزدوجتيزغران

عمالة: أكادير  إدا م.م أكـرض-أكرضإقليم: تارودانتم.م الينبوع

وتنان
206/09/17 14 06/09/17ابراهيم عفيف 19738Dمزدوجاقصري

إقليم: شتوكة آيت م.م   الواحةإقليم: تارودانتم.م الزهور

باها
1206/09/17 14 06/09/17زرداك فاطمة 05350Pمزدوجأو كنز

م.م المسيرة الخضراء إقليم: تارودانتم.م الفردوس

مركزية اداي

406/09/17إقليم: تيزنيت 14 06/09/17ابراهيم  مسكيني 16901Vمزدوجاثنين أداي

506/09/17إقليم: تارودانتم.م بويحيإقليم: تارودانتم.م القاديسية 14 نعمسميرة بوزمور 06/09/17 17550Aمزدوجالدير

206/09/17إقليم: تيزنيتم.م للاسماء مركزية تيغميإقليم: تارودانتم.م الجاحظ 14 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم الشكير 16921Sمزدوجتيغمي

إقليم: شتوكة آيت م.م الكميسإقليم: تارودانتم.م بوكماخ

باها
806/09/17 14 06/09/17عبد الغني فرم 05345Jمزدوجتاركة نتوشكا

406/09/17إقليم: تارودانتم.م تكضيشتإقليم: تارودانتم.م توريرت نزدي 14 06/09/17عبد ا امنكس 17467Kمزدوجاركانة

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت اعزاإقليم: تارودانتم.م أسكاون

باها
506/09/17 14 06/09/17معدور مصطفى 05311X سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م اكمضان تكوشتإقليم: تارودانتم.م وامومن

باها
806/09/17 14 06/09/17عبد الكريم لشكر 05321Hمزدوجتزي نتكوشت

م.م ادريس الثاني مركزية إقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان

تاسريرت

106/09/17إقليم: تيزنيت 14 06/09/17موزون احمد 16863Dمزدوجتاسريرت
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: أكادير  إدا م.م الركان-جـيـــتـكـلإقليم: تارودانتم.م ابن خلدون

وتنان
206/09/17 14 06/09/17عادل حميدوش 04998Gمزدوجتامري

م.م المسيرة الخضراء إقليم: تارودانتم.م موسى بن نصير

مركزية اداي

306/09/17إقليم: تيزنيت 14 06/09/17رشيد غياتي 16901Vمزدوجاثنين أداي

م.م بكار حسين بن حيسون إقليم: تارودانتم.م توريرت نزدي

مركزية انامر اغشان

806/09/17إقليم: تيزنيت 14 06/09/17فهد اشاور 16895Nمزدوجأيت وافقا

إقليم: شتوكة آيت م.م  أيت مزالإقليم: تارودانتم.م تنياكورتين

باها
406/09/17 14 06/09/17حسن وملوك 05259Rمزدوجأيت مزال

إقليم: شتوكة آيت م.م  تهمنيإقليم: تارودانتم.م تاويالت

باها
706/09/17 14 06/09/17عبدا معكي 05365Fمزدوجتنالت

إقليم: شتوكة آيت م.م  أبي ذر الغفاريإقليم: تارودانتم.م تيزكي

باها
506/09/17 14 06/09/17اسامة قريدة 05272Eمزدوجهللة

إقليم: شتوكة آيت م.م  تسكدلتإقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان

باها
706/09/17 14 06/09/17الحسين ايت ملوك 05298Hمزدوجتسكدلت

إقليم: شتوكة آيت م.م   الواحةإقليم: تارودانتم.م تاويالت

باها
1006/09/17 14 06/09/17عبداللطيف النواجي 05350Pمزدوجأو كنز

إقليم: شتوكة آيت م.م   الواحةإقليم: تارودانتم.م الينبوع

باها
106/09/17 14 06/09/17يوسف بلمعلم 05350Pمزدوجأو كنز

إقليم: شتوكة آيت م.م  أولبنإقليم: تارودانتم.م تناراشت

باها
1106/09/17 14 06/09/17سعيد   قرشل 05358Yمزدوجأو كنز

إقليم: شتوكة آيت م.م  البوشواريينإقليم: تارودانتم.م الينبوع

باها
506/09/17 14 06/09/17مصطفى المكرع 05339Cمزدوجتاركة نتوشكا

106/09/17إقليم: تارودانتم.م إبن سيناإقليم: تارودانتم.م معاد بن جبل 14 06/09/17السعدية الطاهري 17346Dمزدوجتومليلين

106/09/17إقليم: تيزنيتم.م العبدري مركزية اكيليزإقليم: تارودانتم.م تميشا 14 06/09/17عبد ا شوقي 16893Lمزدوجأيت وافقا

عمالة: أكادير  إدا م.م أنسيــس-أنسيسإقليم: تارودانتم.م اباكيزن

وتنان
106/09/17 14 06/09/17صلح الدين الدريسي 04949Dمزدوجتقي

م.م ادريس الثاني مركزية إقليم: تارودانتم.م تميشا

تاسريرت

406/09/17إقليم: تيزنيت 14 06/09/17أحمد شحوريم 16863Dمزدوجتاسريرت

عمالة: أكادير  إدا م.م الركان-جـيـــتـكـلإقليم: تارودانتم.م توبقال

وتنان
306/09/17 14 06/09/17سعيد مجوض 04998Gمزدوجتامري

إقليم: شتوكة آيت م.م الدارسةإقليم: تارودانتم.م تنياكورتين

باها
706/09/17 14 06/09/17عماد انزاق 05322Jمزدوجتزي نتكوشت

306/09/17إقليم: تارودانتم.م تاركة نميمونإقليم: تارودانتم.م ابن خلدون 14 06/09/17لحسن السليماني 18102Aمزدوجاساكي
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م تاركتإقليم: تارودانتم.م ايت عيشت 14 06/09/17عبد المجيد اد سعيد 18063Hمزدوجتسوسفي

م.م المتنبي مركزية ايت إقليم: تارودانتم.م تكنزة

وديرن

1106/09/17إقليم: تيزنيت 14 06/09/17عبد ا اداحميد 16940Mمزدوجاربعاء أيت أحمد

206/09/17إقليم: تارودانت         م.م يناير11إقليم: تارودانتم.م المنظر الجميل 14 06/09/17رشيد عبران 17476Vمزدوجبيكودين

عمالة: أكادير  إدا م.م الركان-جـيـــتـكـلإقليم: تارودانتم.م علي بن ابي طالب

وتنان
206/09/17 14 06/09/17ابراهيم اوقدر 04998Gمزدوجتامري

م.م المختار السوسي إقليم: تارودانتم.م اباكيزن

مركزية ايت وافقا

106/09/17إقليم: تيزنيت 14 06/09/17بوجمعة  اكضيش 16888Fمزدوجأيت وافقا

م.م المختار السوسي إقليم: تارودانتم.م الزهور

مركزية ايت وافقا

906/09/17إقليم: تيزنيت 14 06/09/17ابوني ياسين 16888Fمزدوجأيت وافقا

إقليم: شتوكة آيت  م.م أنبدور تكاديرتإقليم: تارودانتم.م الرشاد

باها
1006/09/17 14 06/09/17ابراهيم لشكور 05273Fمزدوجهللة

عمالة: أكادير  إدا م.م الركان-جـيـــتـكـلإقليم: تارودانتم.م بوكماخ

وتنان
306/09/17 14 06/09/17م زكرياء وردي 04998Gمزدوجتامري

406/09/17إقليم: تارودانتم.م طلحة بن الزبيرإقليم: تارودانتم.م تناراشت 14 06/09/17زكرياء   فكراوي 18067Mمزدوجتسوسفي

إقليم: شتوكة آيت م.م  اليرموكإقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان

باها
106/09/17 14 06/09/17م اوالطالب 05308U سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م  حد تركاإقليم: تارودانتم.م تونيرت

باها
606/09/17 14 06/09/17إدمولود مولود 05340Dمزدوجتاركة نتوشكا

م.م بكار حسين بن حيسون إقليم: تارودانتم.م علي بن ابي طالب

مركزية انامر اغشان

606/09/17إقليم: تيزنيت 14 06/09/17م عزيز 16895Nمزدوجأيت وافقا

506/09/17إقليم: تارودانتم.م إمغيضإقليم: تارودانتم.م علي بن ابي طالب 14 06/09/17الحور سفيان 18055Zمزدوجسيدي احساين

إقليم: شتوكة آيت م.م الكميسإقليم: تارودانتم.م المنظر الجميل

باها
1006/09/17 14 06/09/17عمر الدهبي 05345Jمزدوجتاركة نتوشكا

م.م المختار السوسي إقليم: تارودانتم.م تاويالت

مركزية ايت وافقا

606/09/17إقليم: تيزنيت 14 06/09/17طارق ادم 16888Fمزدوجأيت وافقا

عمالة: أكادير  إدا  م.م النهضة-ارسإقليم: تارودانت م.م تمغاط

وتنان
106/09/17 14 06/09/17هشام غريب 04941Vمزدوجتدرارت

م.م السعديين مركزية إقليم: تارودانتم.م تونيرت

تيواضو

1006/09/17إقليم: تيزنيت 14 06/09/17إد الشليح الحسين 16875Sمزدوجأفل  اغير

م.م ادريس الثاني مركزية إقليم: تارودانتم.م أزكروز

تاسريرت

506/09/17إقليم: تيزنيت 14 06/09/17لحسن ايت تمزرت 16863Dمزدوجتاسريرت
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م.م المسيرة الخضراء إقليم: تارودانتم.م الزهور

مركزية اداي

906/09/17إقليم: تيزنيت 14 06/09/17ابو علي خديجة 16901Vمزدوجاثنين أداي

506/09/17إقليم: تيزنيتم.م العبدري مركزية اكيليزإقليم: تارودانتم.م تكموت 14 06/09/17مينة ادبا 16893Lمزدوجأيت وافقا

عمالة: أكادير  إدا م.م الركان-جـيـــتـكـلإقليم: تارودانتم.م البحتري

وتنان
206/09/17 14 06/09/17م أقزدام 04998Gمزدوجتامري

إقليم: شتوكة آيت م.م  أولبنإقليم: تارودانتم.م تيزكي

باها
1106/09/17 14 06/09/17بوداد مصطفى 05358Yمزدوجأو كنز

عمالة: أكادير  إدا م.م مولي زيدان-اد بوعباإقليم: تارودانتم.م تنياكورتين

وتنان
206/09/17 14 06/09/17ابراهيم الراجي 04981Nمزدوجامسوان

إقليم: شتوكة آيت م.م  أيت مزالإقليم: تارودانتم.م وامومن

باها
506/09/17 14 06/09/17جمال الهبري 05259Rمزدوجأيت مزال

إقليم: شتوكة آيت م.م  الطلس الصغيرإقليم: تارودانتم.م موسى بن نصير

باها
106/09/17 14 06/09/17احمد بدوش 05362Cمزدوجتنالت

إقليم: شتوكة آيت م.م الدارسةإقليم: تارودانتم.م تكنزة

باها
1106/09/17 14 06/09/17حسن صبار 05322Jمزدوجتزي نتكوشت

م.م سد عبد إقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان

المومن-تـسـكـينـت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
206/09/17 14 06/09/17الحوميدي عبدا 04957Mمزدوجتقي

إقليم: شتوكة آيت م.م  تسكدلتإقليم: تارودانتم.م الرشاد

باها
306/09/17 14 06/09/17عبد الرحمان عواد 05298Hمزدوجتسكدلت

106/09/17إقليم: تارودانتم.م بيكودينإقليم: تارودانتم.م الفراهيدي 14 06/09/17موسى بنحسين 17471Pمزدوجبيكودين

م.م احمد باحنيني مركزية إقليم: تارودانتم.م الرشاد

تاغزوت

106/09/17إقليم: تيزنيت 14 06/09/17م قفيح 16936Hمزدوجاربعاء أيت أحمد

106/09/17إقليم: تيزنيتم.م الوحدة مركزية دوتيزيإقليم: تارودانتم.م البوصيري 14 06/09/17اوسرغين عبد ا 16955Dمزدوجتيزغران

عمالة: أكادير  إدا م.م تكزريــن-تكزرينإقليم: تارودانتم.م ابن بطوطة

وتنان
206/09/17 14 06/09/17صلح حداوي 05005Pمزدوجتامري

إقليم: شتوكة آيت م.م  أبي ذر الغفاريإقليم: تارودانتم.م اباكيزن

باها
1006/09/17 14 06/09/17مصطفى المنصوري 05272Eمزدوجهللة

406/09/17إقليم: تارودانتم.م إفيدإقليم: تارودانتم.م المنظر الجميل 14 06/09/17م زميرلي 17459Bمزدوجاركانة

إقليم: شتوكة آيت م.م  أيت مزالإقليم: تارودانت م.م تمغاط

باها
106/09/17 14 06/09/17يوسف زروال 05259Rمزدوجأيت مزال

606/09/17إقليم: طاطااسموكنإقليم: تارودانتم.م المتنبي 14 09/09/17رشيد بن دريويش 15986Aمزدوجتمنارت
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م.م سد عبد إقليم: تارودانتم.م الفراهيدي

المومن-تـسـكـينـت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
206/09/17 14 06/09/17أيوب الشافعي 04957Mمزدوجتقي

م.م علل ابن عبد ا إقليم: تارودانتم.م تكنزة

مركزية تلوكاس

506/09/17إقليم: تيزنيت 14 06/09/17أحمد زنضي 16934Fمزدوجاربعاء أيت أحمد

306/09/17إقليم: تيزنيتم.م العبدري مركزية اكيليزإقليم: تارودانتم.م طارق ابن زياد 14 06/09/17أبراغ عبد السلم 16893Lمزدوجأيت وافقا

406/09/17إقليم: طاطاالعينإقليم: تارودانتم.م ابن خلدون 14 06/09/17مصطفى ادعمي 16039Hمزدوجاكينان

306/09/17إقليم: طاطااسموكنإقليم: تارودانتم.م ابن خلدون 14 06/09/17عبد الوهاب اقديم 15986Aمزدوجتمنارت

306/09/17إقليم: طاطاالعينإقليم: تارودانتم.م ابن خلدون 14 06/09/17العروسي اد بوهرور 16039Hمزدوجاكينان

806/09/17إقليم: طاطام/م ابي عنان المرينيإقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالك 14 06/09/17مولي المهدي ناجيب 16027Vمزدوجايسافن

عمالة: أكادير  إدا م.م سيدي سعيد أتنان-أزيــارإقليم: تارودانتم.م أضار

وتنان
1105/10/17 14 05/10/17زكرياء   شاكي 04909Kمزدوجازيار

عمالة: أكادير  إدا م.م تدرارت-تدرارتإقليم: تارودانتم.م القاديسية

وتنان
425/12/17 14 25/12/17رضوان بليدا 04945Zمزدوجتدرارت

إقليم: شتوكة آيت م.م  الطلس الصغيرإقليم: تارودانتم.م الرشاد

باها
106/09/17 14 06/09/17البشير بقف 05362Cمزدوجتنالت

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م القاديسيةإقليم: تارودانتم.م تيزكي 14 06/09/17عبد المالك حومادين 17822

W

مزدوجتالكجونت

106/09/17إقليم: تارودانتم.م الملثإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني 14 06/09/17إدوكريم لحسن 18105Dمزدوجاساكي

806/09/17إقليم: تارودانتم.م الجولنإقليم: تارودانتم.م الينبوع 14 06/09/17مصطفى ايت اشو 17338Vمزدوجتابية

706/09/17إقليم: تارودانتم.م الطالعةإقليم: تارودانتم.م النوار 14 06/09/17إلتحاق بالزوجةعادل أمنصور 17781Bمزدوجإيكودار منابهة

606/09/17إقليم: تارودانتم.م الجاحظإقليم: تارودانتم.م اكدير ملول 14 06/09/17عبد الهادي لعرج 17933Sمزدوجاوزيوة

إقليم: شتوكة آيت م.م  م بن براهيم الشيخإقليم: تارودانتم.م بوكماخ

باها
1106/09/17 14 06/09/17المهدي  البودي 05271Dمزدوجهللة

عمالة: أكادير  إدا م.م تكزريــن-تكزرينإقليم: تارودانت م.م تمغاط

وتنان
106/09/17 14 06/09/17م عليوسي 05005Pمزدوجتامري

عمالة: أكادير  إدا م.م أكـرض-أكرضإقليم: تارودانتم.م تزي نتورتيت

وتنان
306/09/17 14 06/09/17اشققار ياسين 19738Dمزدوجاقصري
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عمالة: أكادير  إدا م.م أسكنـس-أسكنسإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني

وتنان
206/09/17 14 06/09/17أتفردين حسن 04925Cمزدوجايموزار

م.م المسيرة الخضراء إقليم: تارودانتم.م بوكماخ

مركزية اداي

306/09/17إقليم: تيزنيت 14 06/09/17بنجيم م 16901Vمزدوجاثنين أداي

عمالة: أكادير  إدا م.م طارق بن زياد-لــوضـاإقليم: تارودانتم.م اباكيزن

وتنان
506/09/17 14 06/09/17نور الدين وتركين 04920Xمزدوجايموزار

102/09/15إقليم: تارودانتم.م إبن الهيثمإقليم: تارودانتم.م واحليبا 13 نعمعبد العليم ايت سليمان 04/09/18 17755Yمزدوجأولد عيسى

525/12/17إقليم: تارودانتم.م ابن بطوطةإقليم: تارودانتم.م ادريس الول 12 25/12/17برهوش جميلة 17963Zمزدوجايكيدي

404/09/18إقليم: تارودانتم.م القاضي عياضإقليم: تارودانتم.م عبد الكريم الخطابي 10 نعمإلتحاق بالزوجةعبد السلم الحمري 04/09/18 17533Gمزدوجسيدي أحمد أو عمرو

304/09/18إقليم: تارودانتم.م الشريف الدريسيإقليم: تارودانتم.م تنفاشت 10 نعمإلتحاق بالزوجنعيمة العلوي 04/09/18 17596Aمزدوجالكدية البيضاء

104/09/18إقليم: تارودانتم.م إبن النفيسإقليم: تارودانتم.م عبد الكريم الخطابي 9 نعمإلتحاق بالزوجةحسن بوكوس 04/09/18 17614Vمزدوجلمهادي

1004/09/18إقليم: تارودانتم.م جعفر الصادقإقليم: تارودانتم.م م العالم 9 نعمإلتحاق بالزوجفاطمة أيت حمو 04/09/18 17658Tمزدوجأيت مخلوف

104/09/18إقليم: تارودانتم.م المهارةإقليم: تارودانتم.م تهل 9 نعمإلتحاق بالزوجةساعيد الشرقي 04/09/18 17799

W

مزدوجلمهارة

604/09/18إقليم: تارودانتم.م صلح الدين اليوبيإقليم: تارودانتم.م عبد الكريم الخطابي 9 نعمإلتحاق بالزوجفاطمة عسلي 04/09/18 17591Vمزدوجالكدية البيضاء

304/09/18إقليم: تارودانتم.م المامونإقليم: تارودانتم.م الوحدة المغاربية 8 نعمإلتحاق بالزوجماجدة الشويخ 05/09/18 17561Mمزدوجأهل الرمل

904/09/18إقليم: تارودانتم.م أبي موسى الشعريإقليم: تارودانتم.م إبن حزم 8 نعمإلتحاق بالزوجفاطمة ايت وزغور 04/09/18 17582Kمزدوجتدسي نيسدلن

904/09/18إقليم: تارودانتم.م تين اكناونإقليم: تارودانتم.م أماري 8 04/09/18إلتحاق بالزوجمونيا طاهي 17897Cمزدوجالفيض

مدرسة المزرعة بنين إقليم: تارودانتم.م أبي موسى الشعري

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
902/09/15 7 04/09/18عبد الواحد بوسبيبط 01529L مرس السلطان

)المقاطعة(

مزدوج

1002/09/15إقليم: تارودانتم.م المهارةإقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيم 7 نعمم دياني 04/09/18 17799

W

مزدوجلمهارة

401/01/17إقليم: تارودانتم.م م العالمإقليم: تارودانتم.م جعفر الصادق 7 نعمم آيت الحيان 04/09/18 17687Zمزدوجلمنيزلة

204/09/18إقليم: تارودانتم.م محند وسعدانإقليم: تارودانتم.م بوكماخ 7 04/09/18عبد ا زاكي 18059Dمزدوجتسوسفي
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404/09/18إقليم: تارودانتم.م تدارتإقليم: تارودانتم.م الحاج عبد ا زاكور 7 04/09/18عبد الرحيم المكطع 17876Eمزدوجتيكوكة

104/09/18إقليم: تارودانتم.م إبن النفيسإقليم: تارودانتم.م المختار السوسي 7 نعمحياة برغوت 04/09/18 17614Vمزدوجلمهادي

204/09/18إقليم: تارودانتم.م أسكاونإقليم: تارودانتم.م إرزي 7 04/09/18ندايدار خديجة 17990Dمزدوجاسكاون

104/09/18إقليم: تارودانتم.م توبقالإقليم: تارودانتم.م وامومن 7 04/09/18أيوب نجمي 17947Gمزدوجتوبقال

204/09/18إقليم: تارودانتم.م ايت بوزمانإقليم: تارودانتم.م موسى بن نصير 7 04/09/18عماد الزريتي 17902Hمزدوجالفيض

104/09/18إقليم: تارودانتم.م العقيد العلمإقليم: تارودانتم.م الدوساون 7 04/09/18عمر امشتاق 17905Lمزدوجالفيض

204/09/18إقليم: تارودانتم.م أعرابنإقليم: تارودانتم.م أسكاون 7 04/09/18م الخناتي 17976Nمزدوجتاويالت

104/09/18إقليم: تارودانتم.م توبقالإقليم: تارودانتم.م تزي نتورتيت 7 04/09/18أخدو م 17947Gمزدوجتوبقال

804/09/18إقليم: تارودانتم.م الجولنإقليم: تارودانتم.م الحاج عبد ا زاكور 7 04/09/18م اكليز 17338Vمزدوجتابية

204/09/18إقليم: تارودانتم.م الينبوعإقليم: تارودانتم.م ادغيغ 7 04/09/18م حسين 17992Fمزدوجاسكاون

704/09/18إقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفينإقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان 7 04/09/18م كريش 17825Zمزدوجتيزي نتاست

1004/09/18إقليم: تارودانتم.م المام مسلمإقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفين 7 04/09/18خديجة افلح 17908Pمزدوجالفيض

404/09/18إقليم: تارودانتم.م الرزاكنةإقليم: تارودانتم.م المهارة 7 نعمحنان التناني 04/09/18 17761Eمزدوجاكلي

404/09/18إقليم: تارودانتم.م الرزاكنةإقليم: تارودانتم.م المهارة 7 نعمحسناء رحوحي 04/09/18 17761Eمزدوجاكلي

504/09/18إقليم: تارودانتم.م تمرووتإقليم: تارودانتم.م ايت موسى 7 نعماميمة البدوي 04/09/18 17669Eمزدوجتافراوتن

404/09/18إقليم: تارودانتم.م إكيدارإقليم: تارودانتم.م ابي المهاجر 7 نعمم دوبللي 04/09/18 17802Zمزدوجلمهارة

304/09/18إقليم: تارودانتم.م تحشمومتإقليم: تارودانتم.م أيت صالح 7 نعمم اكنطور 04/09/18 17892Xمزدوجادا وكماض

804/09/18إقليم: تارودانتم.م وامومنإقليم: تارودانتم.م المتنبي 7 04/09/18عمر الذهبي 17959Vمزدوجأهل تفنوت
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104/09/18إقليم: تارودانتم.م الزهورإقليم: تارودانتم.م خميس ايت يونس 7 04/09/18عادل زراري 17379Pمزدوجاملو

304/09/18إقليم: تارودانتم.م إكيسلإقليم: تارودانتم.م وامومن 7 04/09/18رضوان دحمان 17931Pمزدوجاوزيوة

404/09/18إقليم: تارودانتم.م المعريإقليم: تارودانتم.م صلح الدين اليوبي 7 نعمحسن حمدة 04/09/18 17592

W

مزدوجالكدية البيضاء

804/09/18إقليم: تارودانتم.م طارق ابن زيادإقليم: تارودانتم.م صلح الدين اليوبي 7 نعماليزيد الداحمان 04/09/18 18051Vمزدوجسيدي احساين

704/09/18إقليم: تارودانتم.م اليرموكإقليم: تارودانتم.م الجهاد 7 نعمأيت حمو الحبيب 04/09/18 17734Aمزدوجسيدي أحمد أو عبد ا

204/09/18إقليم: تارودانتم.م واحليباإقليم: تارودانتم.م الركادة 7 نعمأيوب الزياتي 04/09/18 17769Nمزدوجارزان

504/09/18إقليم: تارودانتم.م المهارةإقليم: تارودانتم.م القاضي عياض 7 نعمنادية إينوي 04/09/18 17799

W

مزدوجلمهارة

904/09/18إقليم: تارودانتم.م الجولنإقليم: تارودانتم.م الحاج عبد ا زاكور 7 04/09/18نور الدين امروان 17338Vمزدوجتابية

504/09/18إقليم: تارودانتم.م إبن سيناإقليم: تارودانتم.م المعري 7 04/09/18مراد  عباد 17346Dمزدوجتومليلين

304/09/18إقليم: تارودانتم.م اكدير ملولإقليم: تارودانتم.م الطلس الصغير 7 04/09/18مبارك اعليولل 18014Eمزدوجاكادير ملول

204/09/18إقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزانيإقليم: تارودانتم.م ابن خلدون 7 04/09/18إدبوفكر لحسن 18029

W

مزدوجاكادير ملول

804/09/18إقليم: تارودانتم.م عقبة بن نافعإقليم: تارودانتم.م إبن الهيثم 7 نعمعبد الله امزال 04/09/18 17786Gمزدوجادا وكيلل

604/09/18إقليم: تارودانتم.م المام مسلمإقليم: تارودانتم.م المنظر الجميل 7 04/09/18عبد الرحيم الكيش 17908Pمزدوجالفيض

204/09/18إقليم: تارودانتم.م الينبوعإقليم: تارودانتم.م ادغيغ 7 04/09/18عبالرحيم كروم 17992Fمزدوجاسكاون

304/09/18إقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفينإقليم: تارودانتم.م اباكيزن 7 04/09/18هشماوي صلح الدين 17825Zمزدوجتيزي نتاست

504/09/18إقليم: تارودانتم.م ابي المهاجرإقليم: تارودانتم.م الشريف الدريسي 7 نعملمية حمادة 04/09/18 17751Uمزدوجأولد عيسى

704/09/18إقليم: تارودانتم.م سيدي بودالةإقليم: تارودانتم.م أيت عثمان 7 04/09/18نادية وباشا 17429Uمزدوجوالقاضي

404/09/18إقليم: تارودانتم.م السعديينإقليم: تارودانتم.م كطيوة 7 نعمنهى البركة 04/09/18 17723Nمزدوجبونرار
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804/09/18إقليم: تارودانتم.م الجولنإقليم: تارودانتم.م ابن خلدون 7 04/09/18حسن هبول 17338Vمزدوجتابية

804/09/18إقليم: تارودانتم.م العقيد العلمإقليم: تارودانتم.م تازيوكت 7 04/09/18حليمة ايت العالم 17905Lمزدوجالفيض

904/09/18إقليم: تارودانتم.م إرزيإقليم: تارودانتم.م يعقوب المنصور 7 04/09/18نزهة الحوات 18089Lمزدوجزكموزن

404/09/18إقليم: تارودانتم.م الجهادإقليم: تارودانتم.م الشريف الدريسي 7 نعمنعيمة دوسكي 04/09/18 17333Pمزدوجتوفلعازت

204/09/18إقليم: تارودانتم.م صلح الدين اليوبيإقليم: تارودانتم.م المعري 7 نعمهند بحيد 04/09/18 17591Vمزدوجالكدية البيضاء

عمالة: أكادير  إدا م.م أسكنـس-أسكنسإقليم: تارودانتم.م أعرابن

وتنان
1104/09/18 7 04/09/18العربي العيادي 04925Cمزدوجايموزار

404/09/18إقليم: تارودانتم.م إكيسلإقليم: تارودانتم.م ابن عباد 7 04/09/18انس تريبة 17931Pمزدوجاوزيوة

504/09/18إقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عبادإقليم: تارودانتم.م أزكروز 7 04/09/18حسن باسي 17835Kمزدوجاوناين

104/09/18إقليم: تارودانتم.م ايت موسىإقليم: تارودانتم.م الركادة 7 نعمخالد افاغرو 04/09/18 17743Kمزدوجأيت ايكاس

604/09/18إقليم: تارودانتم.م إميضرإقليم: تارودانتم.م تنياكورتين 7 04/09/18سعيد الباز 17920Cمزدوجتيسراس

604/09/18إقليم: تارودانتم.م إحلوشنإقليم: تارودانتم.م محند وسعدان 7 04/09/18أغزاف عبد الرحمان 18041Jمزدوجتيزكزاوين

704/09/18إقليم: تارودانتم.م العقيد العلمإقليم: تارودانتم.م علي بن ابي طالب 7 04/09/18م بوعيشة 17905Lمزدوجالفيض

104/09/18إقليم: تارودانتم.م الشريف الدريسيإقليم: تارودانتم.م صلح الدين اليوبي 7 نعميوسف الماوي 04/09/18 17596Aمزدوجالكدية البيضاء

304/09/18إقليم: تارودانتم.م عمر ابن الخطابإقليم: تارودانتم.م صلح الدين اليوبي 7 نعمحسناء البركي 04/09/18 17877F)مزدوجأولوز )البلدية

304/09/18إقليم: تارودانتم.م إميضرإقليم: تارودانتم.م أسكاون 7 04/09/18العربي أكيوض 17920Cمزدوجتيسراس

104/09/18إقليم: تارودانتم.م بحيرة افنيإقليم: تارودانتم.م اكدير ملول 7 04/09/18م زايد 17942Bمزدوجتوبقال

204/09/18إقليم: تارودانتم.م معاد بن جبلإقليم: تارودانتم.م إبن سينا 7 04/09/18م اد مبارك 17347Eمزدوجتومليلين

204/09/18إقليم: تارودانتم.م سيدي حمو الطالبإقليم: تارودانتم.م النوار 7 05/09/18م إبورك 17971Hمزدوجايكيدي

832



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

704/09/18إقليم: تارودانتم.م خميس ايت يونسإقليم: تارودانتم.م أضار 7 04/09/18م معيط 17377Mمزدوجاملو

804/09/18إقليم: تارودانتم.م ايت عيشتإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني 7 04/09/18الكريني عيسى 18071Sمزدوجاسايس

204/09/18إقليم: تارودانتم.م إرزيإقليم: تارودانتم.م عمرو ابن العاص 7 04/09/18عمر ايت اكرض 18089Lمزدوجزكموزن

504/09/18إقليم: تارودانتم.م تسدرمتإقليم: تارودانتم.م إكيسل 7 04/09/18عبد الرحيم أبو العيد 17917Zمزدوجتيسراس

504/09/18إقليم: تارودانتم.م الجهادإقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفين 7 04/09/18حسن كربيح 17333Pمزدوجتوفلعازت

904/09/18إقليم: تارودانتم.م بحيرة افنيإقليم: تارودانتم.م الزهور 7 04/09/18زمهرير بوبكر 17942Bمزدوجتوبقال

504/09/18إقليم: تارودانتم.م إكيدارإقليم: تارودانتم.م الرزاكنة 7 نعمايوب منصور 04/09/18 17802Zمزدوجلمهارة

804/09/18إقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفينإقليم: تارودانتم.م القاديسية 7 04/09/18حفيظة هموش 17825Zمزدوجتيزي نتاست

1004/09/18إقليم: تارودانتم.م اليرموكإقليم: تارودانتم.م ايت موسى 7 نعملل غزلن فؤادي 04/09/18 17734Aمزدوجسيدي أحمد أو عبد ا

504/09/18إقليم: تارودانتم.م الزهورإقليم: تارودانتم.م ابي عنان المريني 7 04/09/18اشليخة ابراهيم 17379Pمزدوجاملو

304/09/18إقليم: تارودانتم.م ابن زيدونإقليم: تارودانتم.م تامسولت 7 نعمفاطمة تناسة 04/09/18 17672Hمزدوجتافراوتن

304/09/18إقليم: تارودانتم.م ابن حنبلإقليم: تارودانتم.م اباكيزن 7 04/09/18الكجون عبد الجليل 17372Gمزدوجسيدي بوعل

204/09/18إقليم: تارودانتم.م الجداول  تاركةإقليم: تارودانتم.م المهارة 7 نعمبيروك عبد الصمد 04/09/18 17850Bمزدوجتافنكولت

604/09/18إقليم: تارودانتم.م عمرو ابن العاصإقليم: تارودانتم.م تاركت 7 04/09/18عبد الرحمان ايت الحسن 18086Hمزدوجاسايس

عمالة: أكادير  إدا م.م أسكنـس-أسكنسإقليم: تارودانتم.م الجهاد

وتنان
804/09/18 7 04/09/18الباز م 04925Cمزدوجايموزار

204/09/18إقليم: تارودانتم.م الزرقطونيإقليم: تارودانتم.م وامومن 7 04/09/18م ايت سيدي عبد ا 18093Rمزدوجزكموزن

304/09/18إقليم: تارودانتم.م خميس ايت يونسإقليم: تارودانتم.م بني مرين 7 04/09/18م بنحسين 17377Mمزدوجاملو

104/09/18إقليم: تارودانتم.م سيرواإقليم: تارودانتم.م عمرو ابن العاص 7 04/09/18وليد علي 18075

W

مزدوجاسايس
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804/09/18إقليم: تارودانتم.م الينبوعإقليم: تارودانتم.م المام مسلم 7 04/09/18فاطمة ندير 17992Fمزدوجاسكاون

904/09/18إقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عبادإقليم: تارودانتم.م الحفايا 7 04/09/18لطيفة بوفوس 17835Kمزدوجاوناين

504/09/18إقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عبادإقليم: تارودانتم.م اباكيزن 7 04/09/18الدباغي ابراهيم 17835Kمزدوجاوناين

1004/09/18إقليم: تارودانتم.م الزهورإقليم: تارودانتم.م اباكيزن 7 04/09/18ابو عزة الحسين 17379Pمزدوجاملو

604/09/18إقليم: تارودانتم.م ابن بطوطةإقليم: تارودانتم.م عمرو ابن العاص 7 04/09/18عائشة الصرغيني 17963Zمزدوجايكيدي

إقليم: شتوكة آيت م.م حسان بن ثابتإقليم: تارودانتم.م تاركة نميمون

باها
304/09/18 7 04/09/18إلتحاق بالزوجاجوطاط فتيحة 05193Uمزدوجامي مقورن

1004/09/18إقليم: تارودانتم.م توبقالإقليم: تارودانتم.م تجكالت 7 04/09/18اتويجر كوثر 17947Gمزدوجتوبقال

104/09/18إقليم: تارودانتم.م أسكاونإقليم: تارودانتم.م ادغيغ 7 04/09/18ابراهيم أتلغ 17990Dمزدوجاسكاون

104/09/18إقليم: تارودانتم.م إبن الهيثمإقليم: تارودانتم.م ابي المهاجر 7 نعمالطيب أسبولي 04/09/18 17755Yمزدوجأولد عيسى

704/09/18إقليم: تارودانتم.م إكيسلإقليم: تارودانتم.م ادغيغ 7 04/09/18أيوب أيت مولي 17931Pمزدوجاوزيوة

204/09/18إقليم: تارودانتم.م أفنسوإقليم: تارودانتم.م الواد الواعر 7 نعمايوب دحان 04/09/18 17646Eمزدوجايمولس

504/09/18إقليم: تارودانتم.م تكضيشتإقليم: تارودانتم.م تونيرت 7 04/09/18هلل المتوكل 17467Kمزدوجاركانة

1004/09/18إقليم: تارودانتم.م ابن العربيإقليم: تارودانتم.م الزهور 7 04/09/18الشاوي ياسين 18216Zمزدوجتوغمرت

204/09/18إقليم: تارودانتم.م تدارتإقليم: تارودانتم.م المام الشافعي 7 04/09/18يوسف المخيخ 17876Eمزدوجتيكوكة

504/09/18إقليم: تارودانتم.م عبد الكريم الخطابيإقليم: تارودانتم.م إبن الخطيب 7 نعمالمير ايمان 04/09/18 17577Eمزدوجتدسي نيسدلن

504/09/18إقليم: تارودانتم.م إبن الخطيبإقليم: تارودانتم.م المختار السوسي 7 نعمحنان أيت الحسين 04/09/18 17566Tمزدوجأهل الرمل

904/09/18إقليم: تارودانتم.م محند وسعدانإقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالك 7 04/09/18زينة أيت بي 18059Dمزدوجتسوسفي

904/09/18إقليم: تارودانتم.م أبي موسى الشعريإقليم: تارودانتم.م القاضي عياض 7 نعمحياة جمال 04/09/18 17582Kمزدوجتدسي نيسدلن
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404/09/18إقليم: تارودانتم.م القاديسيةإقليم: تارودانتم.م بويحي 7 نعمالبوجناب جليلة 04/09/18 17822

W

مزدوجتالكجونت

104/09/18إقليم: تارودانتم.م توبقالإقليم: تارودانتم.م ابي المهاجر 7 04/09/18يوسف أمسفوان 17947Gمزدوجتوبقال

1004/09/18إقليم: تارودانتم.م الفاقإقليم: تارودانتم.م عبد الكريم الخطابي 7 نعمإلتحاق بالزوجةاكيوض نور الدين 04/09/18 17570Xمزدوجاصادص

804/09/18إقليم: تارودانتم.م الزهورإقليم: تارودانتم.م وامومن 7 04/09/18مصطفى فقيري 17379Pمزدوجاملو

404/09/18إقليم: تارودانتم.م كطيوةإقليم: تارودانتم.م الفاق 7 نعمم الشناق 04/09/18 17730

W

مزدوجبونرار

304/09/18إقليم: تارودانتم.م م الشيخإقليم: تارودانتم.م الترمدي 7 04/09/18م الداودي 17413Bمزدوجتيسفان

304/09/18إقليم: تارودانتم.م تايسةإقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان 7 04/09/18عبد الرحيم يحيا 17974Lمزدوجايكيدي

604/09/18إقليم: تارودانتم.م ايت عيشتإقليم: تارودانتم.م سيروا 7 04/09/18عبد الرحيم اغران 18071Sمزدوجاسايس

704/09/18إقليم: تارودانتم.م إبن حزمإقليم: تارودانتم.م المامون 7 نعمعبد ا أيت الحسن الحاج 04/09/18 17692Eمزدوجلمنيزلة

304/09/18إقليم: تارودانتم.م إكيسلإقليم: تارودانتم.م وامومن 7 04/09/18عبد ا ايت الحاج 17931Pمزدوجاوزيوة

304/09/18إقليم: تارودانتم.م إرزيإقليم: تارودانتم.م عمرو ابن العاص 7 04/09/18عبدالله بنعمر 18089Lمزدوجزكموزن

204/09/18إقليم: تارودانتم.م إرزيإقليم: تارودانتم.م الزرقطوني 7 04/09/18السعدية الوجاني 18089Lمزدوجزكموزن

804/09/18إقليم: تارودانتم.م إرزيإقليم: تارودانتم.م محند وسعدان 7 04/09/18فاطمة الزهراء أكزار 18089Lمزدوجزكموزن

804/09/18إقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالكإقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عباد 7 04/09/18فطومة بوغروم 17844Vمزدوجاوناين

704/09/18إقليم: تارودانتم.م الكنديإقليم: تارودانتم.م عمار ابن ياسر 7 نعمغلم لطيفة 04/09/18 17913Vمزدوجالفيض

204/09/18إقليم: تارودانتم.م المعريإقليم: تارودانتم.م القاضي عياض 7 نعممليكة والدى 04/09/18 17592

W

مزدوجالكدية البيضاء

704/09/18إقليم: تارودانتم.م المام مسلمإقليم: تارودانتم.م اولد مسافر 7 04/09/18رشيدة النفاع 17908Pمزدوجالفيض

304/09/18إقليم: تارودانتم.م تايسةإقليم: تارودانتم.م إكيسل 7 04/09/18حسناء بيبي 17974Lمزدوجايكيدي
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الختيار
إنتقال
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ت.التعيين 
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جماعة التعيين

204/09/18إقليم: تارودانتم.م العقيد العلمإقليم: تارودانتم.م تزي نتورتيت 7 04/09/18ايت الجران مروان 17905Lمزدوجالفيض

304/09/18إقليم: تارودانتم.م فلغوسإقليم: تارودانتم.م المتنبي 7 04/09/18م إكيدر 17809Gمزدوجسيدي عبد ا أو سعيد

104/09/18إقليم: تارودانتم.م ايت بوزمانإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني 7 04/09/18م ادريوش 17902Hمزدوجالفيض

704/09/18إقليم: تارودانتم.م الزهورإقليم: تارودانتم.م تناراشت 7 04/09/18م لويران 17379Pمزدوجاملو

804/09/18إقليم: تارودانتم.م فلغوسإقليم: تارودانتم.م الينبوع 7 04/09/18عزيز الدرموك 17809Gمزدوجسيدي عبد ا أو سعيد

104/09/18إقليم: تارودانتم.م أفنسوإقليم: تارودانتم.م المامون 7 نعممحسن لطفي 04/09/18 17646Eمزدوجايمولس

804/09/18إقليم: تارودانتم.م الزهورإقليم: تارودانتم.م إشكاجن 7 04/09/18م وعل 17379Pمزدوجاملو

104/09/18إقليم: تارودانتم.م الجولنإقليم: تارودانتم.م أضار 7 04/09/18مصطفى امغوز 17338Vمزدوجتابية

104/09/18إقليم: تارودانتم.م الزبير ابن العوامإقليم: تارودانتم.م م الشيخ 7 04/09/18مصطفى سلماني 17430Vمزدوجوالقاضي

304/09/18إقليم: تارودانتم.م فلغوسإقليم: تارودانتم.م الحاج عبد ا زاكور 7 04/09/18لكثيري هشام 17809Gمزدوجسيدي عبد ا أو سعيد

404/09/18إقليم: تارودانتم.م سيدي بودالةإقليم: تارودانتم.م الطلس الصغير 7 04/09/18يوسف ايت بل 17429Uمزدوجوالقاضي

404/09/18إقليم: تارودانتم.م تنفاشتإقليم: تارودانتم.م الجهاد 7 نعمالبدوي يونس 04/09/18 17649Hمزدوجايمولس

104/09/18إقليم: تارودانتم.م أسكاونإقليم: تارودانتم.م إرزي 7 04/09/18نجاة أعبو 17990Dمزدوجاسكاون

504/09/18إقليم: تارودانتم.م ابن الفارضإقليم: تارودانتم.م إكيدار 7 نعموفاء لنزالي 04/09/18 17816Pمزدوجتالكجونت

204/09/18إقليم: تارودانتم.م إميضرإقليم: تارودانتم.م المتنبي 7 04/09/18زكرياء العسري 17920Cمزدوجتيسراس

604/09/18إقليم: تارودانتم.م ايت السايحإقليم: تارودانتم.م الزلقة 7 نعممريم الحاجي 04/09/18 17860Mمزدوجسيدي واعزيز

104/09/18إقليم: تارودانتم.م المنظر الجميلإقليم: تارودانتم.م الزرقطوني 7 04/09/18فاطمة الزهراء الكلوش 17503Zمزدوجاميلمايس

804/09/18إقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالكإقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عباد 7 04/09/18امال الهشماوي 17844Vمزدوجاوناين
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104/09/18إقليم: تارودانتم.م انمرإقليم: تارودانتم.م ابن حنبل 7 04/09/18جهاد أوخرطا 17367Bمزدوجسيدي بوعل

404/09/18إقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عبادإقليم: تارودانتم.م الجهاد 7 04/09/18الكطابي سعيدة 17835Kمزدوجاوناين

304/09/18إقليم: تارودانتم.م ابن زيدونإقليم: تارودانتم.م تامسولت 7 نعمالسعدية الماسي 04/09/18 17672Hمزدوجتافراوتن

204/09/18إقليم: تارودانتم.م أبي موسى الشعريإقليم: تارودانتم.م المختار السوسي 7 نعمريحانة شوقي 04/09/18 17582Kمزدوجتدسي نيسدلن

604/09/18إقليم: تارودانتم.م ابن بطوطةإقليم: تارودانتم.م إكيسل 7 04/09/18رشيدة الجبوري 17963Zمزدوجايكيدي

504/09/18إقليم: تارودانتم.م عبد الكريم الخطابيإقليم: تارودانتم.م إبن الخطيب 7 نعملعسيري يوسف 04/09/18 17577Eمزدوجتدسي نيسدلن

104/09/18إقليم: تارودانتم.م الفردوسإقليم: تارودانتم.م موسى بن نصير 7 04/09/18يوسف أزكون 17408

W

مزدوجازغارنيرس

504/09/18إقليم: تارودانتم.م المام مسلمإقليم: تارودانتم.م تناراشت 7 04/09/18نور الدين الكويخ 17908Pمزدوجالفيض

804/09/18إقليم: تارودانتم.م النوارإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني 7 04/09/18مزوز مصطفى 17965Bمزدوجايكيدي

704/09/18إقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفينإقليم: تارودانتم.م أعرابن 7 04/09/18م الصالحي 17825Zمزدوجتيزي نتاست

104/09/18إقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالكإقليم: تارودانتم.م تنياكورتين 7 04/09/18م بنووحمان 17844Vمزدوجاوناين

504/09/18إقليم: تارودانتم.م إكيسلإقليم: تارودانتم.م وامومن 7 04/09/18عبد ا اعبور 17931Pمزدوجاوزيوة

904/09/18إقليم: تارودانتم.م انمرإقليم: تارودانتم.م صلح الدين اليوبي 7 04/09/18صارة بوحسين 17367Bمزدوجسيدي بوعل

604/09/18إقليم: تارودانتم.م اليرموكإقليم: تارودانتم.م المعري 7 نعمفاطمة الزهراء  الدعداع 04/09/18 17734Aمزدوجسيدي أحمد أو عبد ا

504/09/18إقليم: تارودانتم.م ايت بوزمانإقليم: تارودانتم.م البحراني 7 04/09/18فاطمة الهبولي 17902Hمزدوجالفيض

704/09/18إقليم: تارودانتم.م وادي سوسإقليم: تارودانتم.م أبن تيمية 7 نعمفاطمة عبابو 04/09/18 17544Uمزدوجسيدي موسى الحمري

204/09/18إقليم: تارودانتم.م المتنبيإقليم: تارودانتم.م النبعاث 7 04/09/18عبد الرحمان الدريسي 17956Sمزدوجأهل تفنوت

504/09/18إقليم: تارودانتم.م الزهورإقليم: تارودانتم.م ابي عنان المريني 7 04/09/18اجغور عبد الغني 17379Pمزدوجاملو
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404/09/18إقليم: تارودانتم.م خميس ايت يونسإقليم: تارودانتم.م وادي سوس 7 04/09/18الحميد عبد ا 17377Mمزدوجاملو

104/09/18إقليم: تارودانتالمدرسة الجماعاتية تكوكةإقليم: تارودانتم.م الوحدة المغاربية 7 04/09/18م الياسيني 17871Zمزدوجتيكوكة

804/09/18إقليم: تارودانتم.م تدارتإقليم: تارودانتم.م إبن الهيثم 7 04/09/18م بوتزكارن 17876Eمزدوجتيكوكة

104/09/18إقليم: تارودانتم.م بني مرينإقليم: تارودانتم.م اولد مسافر 7 04/09/18بوقدا اسماء 17417Fمزدوجتيسفان

104/09/18إقليم: تارودانتم.م عمار ابن ياسرإقليم: تارودانتم.م ابي المهاجر 7 نعمحسناء الرزوكي 04/09/18 17771Rمزدوجارزان

404/09/18إقليم: تارودانتم.م محند وسعدانإقليم: تارودانتم.م طارق ابن زياد 7 04/09/18عزيزة غلب 18059Dمزدوجتسوسفي

704/09/18إقليم: تارودانتم.م المنظر الجميلإقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفين 7 04/09/18فاطمة اخرموش 17503Zمزدوجاميلمايس

904/09/18إقليم: تارودانتم.م المام مسلمإقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفين 7 04/09/18لبنى سي 17908Pمزدوجالفيض

404/09/18إقليم: تارودانتم.م الغديرإقليم: تارودانتم.م القاضي عياض 7 نعممريم فلودي 04/09/18 17748Rمزدوجأيت ايكاس

704/09/18إقليم: تارودانتم.م المام مسلمإقليم: تارودانتم.م سيدي بودالة 7 04/09/18نهيلة هشماوي 17908Pمزدوجالفيض

204/09/18إقليم: تارودانتم.م تامسولتإقليم: تارودانتم.م ابن زيدون 7 نعمهاجر بويعليتن 04/09/18 17675Lمزدوجتافراوتن

504/09/18إقليم: تارودانتم.م تاركة نميمونإقليم: تارودانتم.م طلحة بن الزبير 7 04/09/18لطيفة امزي 18102Aمزدوجاساكي

904/09/18إقليم: تارودانتم.م الطلس الكبيرإقليم: تارودانتم.م ابن زيدون 7 نعمليلى الحتحوت 04/09/18 17666Bمزدوجتافراوتن

504/09/18إقليم: تارودانتم.م امالوإقليم: تارودانتم.م تازولت 7 04/09/18إبراهيم لحرش 18110Jمزدوجاساكي

1004/09/18إقليم: تارودانتم.م تجكالتإقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاري 7 04/09/18ام ايت بل 17854Fمزدوجتافنكولت

904/09/18إقليم: تارودانتم.م البحتريإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني 7 04/09/18ادريس رمزي 17939Yمزدوجتوبقال

804/09/18إقليم: تارودانتم.م ابن الفارضإقليم: تارودانتم.م النهضة 7 نعمرضوان لحياوي 04/09/18 17816Pمزدوجتالكجونت

604/09/18إقليم: تارودانتم.م المام مسلمإقليم: تارودانتم.م الطلس الصغير 7 04/09/18م بسلم 17908Pمزدوجالفيض
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جماعة التعيين

204/09/18إقليم: تارودانتم.م أبي موسى الشعريإقليم: تارودانتم.م صلح الدين اليوبي 7 نعمصفاء كوريبة 04/09/18 17582Kمزدوجتدسي نيسدلن

804/09/18إقليم: تارودانتم.م اولد احمدإقليم: تارودانتم.م حمان الفطواكي 7 نعمهند الشمللي 04/09/18 17714Dمزدوجافريجة

104/09/18إقليم: تارودانتم.م الطلس الكبيرإقليم: تارودانتم.م عبد ا بن مسعود 7 نعمحنان هنداوي 04/09/18 17666Bمزدوجتافراوتن

904/09/18إقليم: تارودانتم.م تازيوكتإقليم: تارودانتم.م الشريف الدريسي 7 04/09/18ايوب مهيرم 17922Eمزدوجتيسراس

904/09/18إقليم: تارودانتم.م الزرقطونيإقليم: تارودانتم.م النوار 7 05/09/18عمر الصالحي 18093Rمزدوجزكموزن

404/09/18إقليم: تارودانتم.م محند وسعدانإقليم: تارودانتم.م المنابهة 7 04/09/18م نايت سدي اعلي 18059Dمزدوجتسوسفي

1004/09/18إقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عبادإقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالك 7 04/09/18كرندي حسناء 17835Kمزدوجاوناين

804/09/18إقليم: تارودانتم.م اليرموكإقليم: تارودانتم.م إبن الهيثم 7 نعمخديجة نجاح 04/09/18 17734Aمزدوجسيدي أحمد أو عبد ا

404/09/18إقليم: تارودانتم.م عمر ابن الخطابإقليم: تارودانتم.م تحشمومت 7 نعمفاطمة العود 04/09/18 17877F)مزدوجأولوز )البلدية

م.م المهدي بن تومرت إقليم: تارودانتم.م إبن الهيثم

أرازان

204/09/18إقليم: تارودانت 7 نعمنعيمة المهدي 04/09/18 17766Kمزدوجارزان

504/09/18إقليم: تارودانتم.م إمغيضإقليم: تارودانتم.م 18 نونبر 7 04/09/18اسماعيل اجماع 18055Zمزدوجسيدي احساين

104/09/18إقليم: تارودانتم.م المتنبيإقليم: تارودانتم.م وامومن 7 04/09/18م افقيرن 17956Sمزدوجأهل تفنوت

604/09/18إقليم: تارودانتم.م عبد المومنإقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاري 7 نعمرشيدة أيت مبارك 04/09/18 17618Zمزدوجإد او مومن

104/09/18إقليم: تارودانتم.م انمرإقليم: تارودانتم.م ابن حنبل 7 04/09/18فاتحة أبو معيز 17367Bمزدوجسيدي بوعل

104/09/18إقليم: تارودانتم.م ابن بطوطةإقليم: تارودانتم.م وامومن 7 04/09/18أسامة باعضيل 17963Zمزدوجايكيدي

904/09/18إقليم: تارودانتم.م ابن بطوطةإقليم: تارودانتم.م المهارة 7 04/09/18العربي ايت التومي 17963Zمزدوجايكيدي

704/09/18إقليم: تارودانتم.م القاديسيةإقليم: تارودانتم.م المهارة 7 نعمسعيد المخيخ 04/09/18 17822

W

مزدوجتالكجونت

104/09/18إقليم: تارودانتم.م صلح الدين اليوبيإقليم: تارودانتم.م المعري 7 نعمخديجة احميدان 04/09/18 17591Vمزدوجالكدية البيضاء
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204/09/18إقليم: تارودانتم.م صلح الدين اليوبيإقليم: تارودانتم.م الحفايا 7 نعمرجاء ايت السي 04/09/18 17591Vمزدوجالكدية البيضاء

904/09/18إقليم: تارودانتم.م بويحيإقليم: تارودانتم.م الحفايا 7 نعمزينب بلحو 04/09/18 17550Aمزدوجالدير

904/09/18إقليم: تارودانتم.م النبعاثإقليم: تارودانتم.م عمر ابن الخطاب 7 نعمفتيحة ايهرو 04/09/18 17927Kمزدوجاوزيوة

904/09/18إقليم: تارودانتم.م م العالمإقليم: تارودانتم.م المعري 7 نعملبنى الماسي 04/09/18 17687Zمزدوجلمنيزلة

904/09/18إقليم: تارودانتم.م المهارةإقليم: تارودانتم.م السراحنة 7 نعملل مينة  كاكور 04/09/18 17799

W

مزدوجلمهارة

م.م المهدي بن تومرت 

أرازان

104/09/18إقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيمإقليم: تارودانت 7 نعمالزهرة الكراب 04/09/18 17804Bمزدوجلمهارة

404/09/18إقليم: تارودانتم.م ايت السايحإقليم: تارودانتم.م الطالعة 7 نعمبوكوطي خديجة 04/09/18 17860Mمزدوجسيدي واعزيز

404/09/18إقليم: تارودانتم.م طارق ابن زيادإقليم: تارودانتم.م محند وسعدان 7 04/09/18رجاء لقرع 18051Vمزدوجسيدي احساين

604/09/18إقليم: تارودانتم.م الجهادإقليم: تارودانتم.م اليرموك 7 نعمزينب كاحيم 04/09/18 17333Pمزدوجتوفلعازت

904/09/18إقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفينإقليم: تارودانتم.م البحراني 7 04/09/18اشتوكي فاطمة 17825Zمزدوجتيزي نتاست

204/09/18إقليم: تارودانتم.م ايت السايحإقليم: تارودانتم.م سيدي وعزيزي 7 نعمفاطمة بنمالك 04/09/18 17860Mمزدوجسيدي واعزيز

104/09/18إقليم: تارودانتم.م النبعاثإقليم: تارودانتم.م المصامدة 7 04/09/18إلتحاق بالزوجطلحاوي لبنى 17927Kمزدوجاوزيوة

104/09/18إقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاريإقليم: تارودانتم.م القاضي عياض 7 نعمليلى لقدور 04/09/18 17547Xمزدوجسيدي موسى الحمري

704/09/18إقليم: تارودانتم.م فلغوسإقليم: تارودانتم.م ابي المهاجر 7 04/09/18مريم مؤيد 17809Gمزدوجسيدي عبد ا أو سعيد

904/09/18إقليم: تارودانتم.م تامسولتإقليم: تارودانتم.م الطلس الكبير 7 نعمعبد الحكيم سليماني 04/09/18 17675Lمزدوجتافراوتن

604/09/18إقليم: تارودانتم.م الزرقطونيإقليم: تارودانتم.م الحاج عبد ا زاكور 7 04/09/18عبد الوهاب ازفايت 18093Rمزدوجزكموزن

904/09/18إقليم: تارودانتم.م إكيسلإقليم: تارودانتم.م النوار 7 05/09/18عبد المجيد نايت مبارك 17931Pمزدوجاوزيوة

إقليم: شتوكة آيت م.م اكمضان تكوشتإقليم: تارودانتم.م تكموت

باها
104/09/18 7 04/09/18إلتحاق بالزوجةعز الدين الشويخ 05321Hمزدوجتزي نتكوشت
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204/09/18إقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيمإقليم: تارودانتم.م التعاونيات 7 نعمسكينة الحمراوي 04/09/18 17804Bمزدوجلمهارة

1004/09/18إقليم: تارودانتم.م تلمكانتإقليم: تارودانتم.م اليرموك 7 04/09/18غزلن أيت رحا 17485Eمزدوجتالمكانت

304/09/18إقليم: تارودانتم.م إمغيضإقليم: تارودانتم.م النعيمة 7 04/09/18ايت بن الشيخ ياسين 18055Zمزدوجسيدي احساين

304/09/18إقليم: تارودانتم.م فلغوسإقليم: تارودانتم.م المنظر الجميل 7 04/09/18حسن لعبوس 17809Gمزدوجسيدي عبد ا أو سعيد

م.م احمد باحنيني مركزية إقليم: تارودانتم.م ادغيغ

تاغزوت

304/09/18إقليم: تيزنيت 7 04/09/18هشام إدابريك 16936Hمزدوجاربعاء أيت أحمد

404/09/18إقليم: تارودانتم.م ابن الروميإقليم: تارودانتم.م الينبوع 7 04/09/18م الثقي 18225Jمزدوجتوغمرت

904/09/18إقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفينإقليم: تارودانتم.م أزكروز 7 04/09/18م بربيش 17825Zمزدوجتيزي نتاست

1004/09/18إقليم: تارودانتم.م ابن العربيإقليم: تارودانتم.م عمار ابن ياسر 7 04/09/18م بوقدير 18216Zمزدوجتوغمرت

504/09/18إقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالكإقليم: تارودانتم.م إرزي 7 04/09/18أيت همو سعيد 17844Vمزدوجاوناين

104/09/18إقليم: تارودانتم.م ابن بطوطةإقليم: تارودانتم.م النوار 7 05/09/18خالد زكي 17963Zمزدوجايكيدي

604/09/18إقليم: تارودانتم.م ابن العربيإقليم: تارودانتم.م أزكروز 7 04/09/18حمزة امزيلن 18216Zمزدوجتوغمرت

204/09/18إقليم: تارودانتم.م خميس ايت يونسإقليم: تارودانتم.م بوكماخ 7 04/09/18جمال ايت دوش 17377Mمزدوجاملو

304/09/18إقليم: تارودانتم.م الغديرإقليم: تارودانتم.م ابن عباد 7 نعماكجيم  زينب 04/09/18 17748Rمزدوجأيت ايكاس

904/09/18إقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفينإقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عباد 7 04/09/18دنيا المهدي 17825Zمزدوجتيزي نتاست

804/09/18إقليم: تارودانتم.م الزلقةإقليم: تارودانتم.م ايت السايح 7 نعمأسماء الرزوكي 04/09/18 17791Mمزدوجادا وكيلل

304/09/18إقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفينإقليم: تارودانتم.م المام الشافعي 7 04/09/18م آيت السيد 17825Zمزدوجتيزي نتاست

804/09/18إقليم: تارودانتم.م تكموتإقليم: تارودانتم.م تنياكورتين 7 04/09/18عبد ا أكشتاح 17325Fمزدوجسيدي امزال

604/09/18إقليم: تارودانتم.م ايت عيشتإقليم: تارودانتم.م المام الشافعي 7 04/09/18عبد الصمد سعيد 18071Sمزدوجاسايس
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204/09/18إقليم: تارودانتم.م تازيوكتإقليم: تارودانتم.م تميشا 7 04/09/18اوشح حسن 17922Eمزدوجتيسراس

104/09/18إقليم: تارودانتم.م أسكاونإقليم: تارودانتم.م ادغيغ 7 04/09/18سعيد ادوعراب 17990Dمزدوجاسكاون

804/09/18إقليم: تارودانتم.م الزهورإقليم: تارودانتم.م وامومن 7 04/09/18حسن بورعام 17379Pمزدوجاملو

104/09/18إقليم: تارودانتم.م الزرقطونيإقليم: تارودانتم.م إرزي 7 04/09/18موفيد فاطمة 18093Rمزدوجزكموزن

504/09/18إقليم: تارودانتم.م تازيوكتإقليم: تارودانتم. اللوز 6 04/09/18كمال ايت البشا 17922Eمزدوجتيسراس

904/09/18إقليم: تارودانتم.م أعرابنإقليم: تارودانتم. اللوز 6 04/09/18ابراهيم البوزاري 17976Nمزدوجتاويالت

704/09/18إقليم: تارودانتم.م تازيوكتإقليم: تارودانتم. اللوز 6 04/09/18حسن اخزام 17922Eمزدوجتيسراس

604/09/18إقليم: تارودانتم.م النبعاثإقليم: تارودانتم. اللوز 6 نعماميمة مزواري 04/09/18 17927Kمزدوجاوزيوة

عمالة: إنزكان ايت م إبن الفارضإقليم: طاطاايت هارون

ملول
206/09/00 153 02/11/00أقدمية 16 سنةايت بنعيم ابراهيم 26362D الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

706/09/00إقليم: ميدلتكروانإقليم: طاطاتمدولت 149 06/09/01أقدمية 16 سنةحميد الشابل 11848Cمزدوجأيت ازدك

104/09/02إقليم: طاطاالواحاتإقليم: طاطادرعة 137 05/09/03أقدمية 16 سنةبجبرا م حسن 15997Mمزدوجاديس

1016/09/99إقليم: تارودانتم.م أبن تيميةإقليم: طاطافم زكيد 122 19/09/00أقدمية 16 سنةربو حميد 17521Uمزدوجاسن

المدرسة البتدائية القاضي إقليم: طاطادرعة

عياض

106/09/00إقليم: طانطان 117 03/09/09اكجدول الحسن 15373J)مزدوجطانطان )البلدية

المدرسة البتدائية صلح إقليم: طاطااكادير الجديد

الدين اليوبي

106/09/01إقليم: العيون 103 03/10/07أقدمية 12 سنةهشام الراشيدي 26039C)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية أسامة بن إقليم: طاطاالنخيل

زيد

1006/09/00إقليم: العيون 98 20/09/11م علي توابي 25878C)مزدوجالعيون )البلدية

104/09/02إقليم: وادي الذهبمدرسة النهضةإقليم: طاطاتورسولت 94 22/09/11عدو م 27131P)مزدوجالداخلة )البلدية

المدرسة البتدائية معركة إقليم: طاطاالقلعة

تافودارت

606/09/01إقليم: العيون 76 05/09/11ابراهيم رسموكي 24875M)مزدوجالمرسى )البلدية

المدرسة البتدائية خالد بن إقليم: طاطاتغمرت

الوليد

302/10/09إقليم: طانطان 75 02/10/09أحوضيك إجو 15368D)مزدوجطانطان )البلدية
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902/09/10إقليم: كلميمفرعية تسكنانإقليم: طاطاتمدولت 64 05/09/11إلتحاق بالزوجزينة بلمسيل 10641Rمزدوجلقصابي تاكوست

مجموعة مدارس أبي السباع إقليم: طاطاايت وابلي

المركزية

1002/09/10عمالة: مراكش 63 20/09/11إلتحاق بالزوجغزلن أيت لكناني 02532Bمزدوجالوداية

302/09/10إقليم: تارودانتم.م الرضىإقليم: طاطام/م سيدي عبد ا بن مبارك 63 21/09/11إلتحاق بالزوجخديجة الصافي 17708Xمزدوجسيدي بورجا

305/09/11إقليم: طاطااكردإقليم: طاطاالقصبة 61 03/09/13نفيسة عيساوي 15980Uمزدوجتمنارت

105/09/08إقليم: النواصرم. الشريف الدريسيإقليم: طاطاالواحات 57 04/09/18سميرة بن لوكار 26705Bمزدوجاولد عزوز

عمالة: إنزكان ايت م أبي ذر الغفاريإقليم: طاطاتاكموت

ملول
805/09/11 51 03/09/13إلتحاق بالزوجةأعرام بوبكر 05082Yمزدوجتمسية

1005/09/11إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية العبورإقليم: طاطاالعتيق 51 03/09/13جليلى عبد الناصر 15365A)مزدوجطانطان )البلدية

304/09/12إقليم: كلميمم م احمد المنصور الذهبيإقليم: طاطااكرد 47 02/09/15كوثر مائيد 10595Rمزدوجاداي

المدرسة الجماعاتية إفران إقليم: طاطاالقصبة

الطلس الصغير

907/09/05إقليم: كلميم 45 02/09/16إلتحاق بالزوجمريم بنوى 27134Tمزدوجافران أطلس الصغير

503/09/13عمالة: الرباطعبد الهادي بوطالبإقليم: طاطام/م ابي عنان المريني 43 03/09/13إلتحاق بالزوجارحماني خديجة 01035Z)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

205/09/11إقليم: كلميمم.م تيسلنإقليم: طاطااغير اغناين 42 02/09/14دامر م 10584Dمزدوجتمولي

402/09/10إقليم: كلميمم م الفقيه م بن احمدإقليم: طاطاايت علي 38 06/09/17ادمو عبد الرحيم 10572Rمزدوجافران أطلس الصغير

مدرسة المزرعة بنين إقليم: طاطافم زكيد

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
205/09/11 36 06/09/17مريم نجحاوي 01529L مرس السلطان

)المقاطعة(

مزدوج

802/09/14إقليم: طاطاالفائجةإقليم: طاطااكينان 35 02/09/14مليكة بن لوكار 16077Zمزدوجتيسينت

1002/09/14إقليم: طاطاايت عليإقليم: طاطاتزكي 35 02/09/16  ابراهيم ابلوشي 15981Vمزدوجتمنارت

404/09/12إقليم: كلميمم م الفقيه م بن احمدإقليم: طاطاتوزونين 34 06/09/17ابها  جليلة 10572Rمزدوجافران أطلس الصغير

404/09/12إقليم: كلميمم م الفقيه م بن احمدإقليم: طاطااغير اغناين 32 06/09/17لوخي عثمان 10572Rمزدوجافران أطلس الصغير

101/01/17إقليم: طاطا    اقا ايغانإقليم: طاطاالزاوية 31 01/01/17عبد ا ايتحساين 16046Rمزدوجاقا ايغان
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إقليم: شتوكة آيت م.ج تسكدلتإقليم: طاطاتاكموت

باها
328/01/17 31 28/01/17ابتسام مالكي 05291Aمزدوجتسكدلت

إقليم: شتوكة آيت م.م  ابن رشدإقليم: طاطاايت وابلي

باها
928/01/17 31 28/01/17سميرة جراري 05315B سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م مكتارإقليم: طاطاايت وابلي

باها
728/01/17 31 28/01/17سميرة انجار 05316C سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

عمالة: أكادير  إدا م.م تماسنين-إضـورانإقليم: طاطاالزاوية

وتنان
128/01/17 31 28/01/17فاطمة أشهبون 20204Kمزدوجتامري

عمالة: أكادير  إدا م.م المنار-التامـريإقليم: طاطاتوزونين

وتنان
928/01/17 31 28/01/17نادية أمرابط 04986Uمزدوجتامري

إقليم: شتوكة آيت م.م  البحتريإقليم: طاطام/م سيدي عبد ا بن مبارك

باها
228/01/17 31 28/01/17النجاح مريم 05314A سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

203/09/13إقليم: طاطاالقصبةإقليم: طاطااسموكن 30 06/09/17ألفة أكناوا 15983Xمزدوجتمنارت

م.م الشهيد الحسين بن إقليم: طاطاالعتيق

علي-سيدي بلقاسم

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
328/01/17 30 28/01/17منال الحيس 04975Gمزدوجامسوان

م.م الضياء مركزية سيدي إقليم: طاطاتيزا

علي بوزيد

402/09/15إقليم: سيدي افني 28 02/09/15م فوكال 16815Bمزدوجتيوغزة

802/09/15إقليم: كلميمم م الشاطئ البيضإقليم: طاطاتيزا 28 02/09/15النعمة لكدالي 05683Bمزدوجالشاطئ البيض

المدرسة البتدائية خالد بن إقليم: طاطاتليت

الوليد

102/09/15إقليم: طانطان 28 02/09/15أوبيلني عبد الرحمان 15368D)مزدوجطانطان )البلدية

م.م سد عبد إقليم: طاطااكادير الجديد

المومن-تـسـكـينـت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
128/01/17 28 06/09/17م بنزكري 04957Mمزدوجتقي

205/09/11إقليم: كلميمم م تينزرتإقليم: طاطاالقصبة 26 06/09/17اولمصطاف عبدا 10589Jمزدوجتغجيجت

102/09/14إقليم: طاطاتغمرتإقليم: طاطام/م ابي عنان المريني 25 04/09/18ابراهيم امرو 16026Uمزدوجتيزغت

528/01/17إقليم: طاطاتورسولتإقليم: طاطام/م سيدي عبد ا بن مبارك 25 28/01/17إلتحاق بالزوجالبنوحي فاطمة 15994Jمزدوجأم الكردان

204/09/12إقليم: طاطاالعتيقإقليم: طاطاام الكردان 24 06/09/17ابوبكر البخاري 16075Xمزدوجتيسينت

102/09/14إقليم: طاطاالقصبةإقليم: طاطاايت علي 24 06/09/17ابراهيم ادريس 15983Xمزدوجتمنارت

706/09/17إقليم: طاطاايت وابليإقليم: طاطااسمليل 24 06/09/17مولود أمزيغ 15970Hمزدوجأيت وابلي

844



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

406/09/17إقليم: طاطاايت وابليإقليم: طاطاالسميرة 24 06/09/17لمياء إداوم 15970Hمزدوجأيت وابلي

706/09/17إقليم: طاطااولد عليإقليم: طاطاانتلى انكارف 24 06/09/17عبد الصمد حرحار 16047Sمزدوجاقا ايغان

506/09/17إقليم: طاطااغير اغناينإقليم: طاطااولد علي 24 06/09/17فاطمة أوعل 15982

W

مزدوجتمنارت

1006/09/17إقليم: طاطاتاكموتإقليم: طاطاالسميرة 24 06/09/17هاجر اليوسفي 16010Bمزدوجتكموت

206/09/17إقليم: طاطااكادير الجديدإقليم: طاطااكينان 24 06/09/17رشيدة ايت الحاج 16013Eمزدوجتكموت

106/09/17إقليم: طاطاتنزيضةإقليم: طاطاتليت 24 06/09/17عبد الناصر بوالكتاف 16084Gمزدوجتيسينت

106/09/17إقليم: طاطاالعتيقإقليم: طاطاالعين 24 06/09/17عبد العالي صديقي 16075Xمزدوجتيسينت

306/09/17إقليم: طاطاالكصورإقليم: طاطاالعين 24 06/09/17مولي م الدريسي 16051

W

مزدوجاقا ايغان

906/09/17إقليم: طاطاتاكموتإقليم: طاطاالعين 24 06/09/17عمر الكوض 16010Bمزدوجتكموت

106/09/17إقليم: طاطاايت هارونإقليم: طاطاتيزا 24 06/09/17عبدا أزهار 16021Nمزدوجتيزغت

706/09/17إقليم: طاطااغير اغناينإقليم: طاطاانتلى انكارف 24 06/09/17لبنى حميد 15982

W

مزدوجتمنارت

106/09/17إقليم: طاطاايت عليإقليم: طاطاتليت 24 06/09/17اد صالح مبارك 15981Vمزدوجتمنارت

106/09/17إقليم: طاطاالوكومإقليم: طاطاالخريويعة 24 06/09/17سكينة واحي 16064Kمزدوجالوكوم

106/09/17إقليم: طاطاايت وابليإقليم: طاطااليغ 24 06/09/17خالد  دوش 15970Hمزدوجأيت وابلي

106/09/17إقليم: طاطاايت ويرانإقليم: طاطاانسولة 24 06/09/17البشير صديقي 16083Fمزدوجتيسينت

506/09/17إقليم: طاطاتاكموتإقليم: طاطاانتلى انكارف 24 06/09/17م بن لوكار 16010Bمزدوجتكموت

206/09/17إقليم: طاطاالزاويةإقليم: طاطاالوكوم 24 06/09/17اوبل عبد السلم 16080Cمزدوجتيسينت

106/09/17إقليم: طاطاتاكموتإقليم: طاطاتيزا 24 06/09/17م ايت حسين 16010Bمزدوجتكموت
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806/09/17إقليم: طاطاتاكموتإقليم: طاطاتزكي 24 06/09/17أم الخير بجديد 16010Bمزدوجتكموت

602/09/15إقليم: طاطااغير اغناينإقليم: طاطاتوزونين 22 نعمعبد العزيز الباب 06/09/17 15982

W

مزدوجتمنارت

706/09/17إقليم: طاطاايت وابليإقليم: طاطاايت ياسين 22 06/09/17شهرزاد الوعزيزي 15970Hمزدوجأيت وابلي

عمالة: أكادير  إدا م.م عين أفرى-عين أفرىإقليم: طاطاايت وابلي

وتنان
528/01/17 21 06/09/17لحسن عفيف 04977Jمزدوجامسوان

1028/01/17إقليم: طاطاارفالنإقليم: طاطاالعين 21 28/01/17محند الهيف 16037Fمزدوجاكينان

عمالة مقاطعة الحي الزوهرة الحداويإقليم: طاطاايت هارون

الحسني
1102/09/14 20 06/09/17  الحسين ايت لحسن أ همو 25765E الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م تفريتإقليم: طاطااولد علي

باها
228/01/17 20 28/01/17جمال العنيكري 05294Dمزدوجتسكدلت

إقليم: شتوكة آيت م.م تفريتإقليم: طاطااولد علي

باها
228/01/17 20 28/01/17م كادي 05294Dمزدوجتسكدلت

إقليم: شتوكة آيت م.م إمي مقورنإقليم: طاطاتمدولت

باها
804/09/12 19 04/09/18إلتحاق بالزوجةايت  المدني  م 05202Dمزدوجامي مقورن

928/01/17إقليم: طاطادرعةإقليم: طاطااكادير الجديد 19 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء مفتاحي 15999Pمزدوجاديس

عمالة: أكادير  إدا م.م مولي زيدان-اد بوعباإقليم: طاطاامي اكادير

وتنان
328/01/17 18 06/09/17العربي بن الطالب 04981Nمزدوجامسوان

عمالة: أكادير  إدا م.م تيـديلـي-تيديليإقليم: طاطاايت وابلي

وتنان
928/01/17 18 06/09/17بلحيسن عبد القادر 04914Rمزدوجايموزار

906/09/17إقليم: طاطاتورسولتإقليم: طاطا    اقا ايغان 17 06/09/17إلتحاق بالزوجمينة اوعمي 15994Jمزدوجأم الكردان

706/09/17إقليم: طاطادرعةإقليم: طاطاالزاوية 17 06/09/17إلتحاق بالزوجنعيمة إدالروا 15999Pمزدوجاديس

304/09/18إقليم: طاطااولد عليإقليم: طاطاالعين 17 04/09/18رشيدة بكرش 16047Sمزدوجاقا ايغان

1004/09/18إقليم: طاطاايت وابليإقليم: طاطاتوزونين 17 نعممصطفى بوشيت 04/09/18 15970Hمزدوجأيت وابلي

504/09/18إقليم: طاطاالزاويةإقليم: طاطاتنزيضة 17 04/09/18البشير ملوكي 16080Cمزدوجتيسينت

104/09/18إقليم: طاطاتيزاإقليم: طاطاامتزكين 17 04/09/18عمر واليل 16033Bمزدوجايسافن
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404/09/18إقليم: طاطااولد عليإقليم: طاطااقا ايكرن 17 04/09/18عبد الصمد ويدير 16047Sمزدوجاقا ايغان

304/09/18إقليم: طاطاتوزونينإقليم: طاطاايت وابلي 17 نعمعمر بوزيت 04/09/18 15978Sمزدوجتيزونين

606/09/17إقليم: طاطاتوزونينإقليم: طاطام/م ابي عنان المريني 16 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة أحنصال 15978Sمزدوجتيزونين

604/09/18إقليم: طاطاامي اكاديرإقليم: طاطااغير اغناين 16 نعمصالح أوبوعزة 04/09/18 15962Z)مزدوجفم الحصن )البلدية

106/09/17إقليم: طاطااولد عليإقليم: طاطاتيزا 15 06/09/17إلتحاق بالزوجةم  ندعبو 16047Sمزدوجاقا ايغان

106/09/17إقليم: طاطاالقصبةإقليم: طاطاايت ياسين 15 06/09/17إلتحاق بالزوجهدى الواخدي 15983Xمزدوجتمنارت

إقليم: شتوكة آيت م.م  فيفريإقليم: طاطاايت ياسين

باها
906/09/17 14 06/09/17م فاروق 05305Rمزدوجتسكدلت

عمالة: أكادير  إدا م.م تكزريــن-تكزرينإقليم: طاطاايت ويران

وتنان
506/09/17 14 06/09/17فاطمة الزهراء هودي 05005Pمزدوجتامري

عمالة: أكادير  إدا م.م أنسري - اسدرامإقليم: طاطاامتزكين

وتنان
106/09/17 14 06/09/17م الحياني 19726Rمزدوجازيار

106/09/17إقليم: طاطاامتزكينإقليم: طاطاتيزا 14 06/09/17م ابوداوود 16058Dمزدوجأتليت

106/09/17إقليم: طاطاالوكومإقليم: طاطاالخريويعة 14 06/09/17مريم الجباني 16064Kمزدوجالوكوم

606/09/17إقليم: تارودانتم.م إمغيضإقليم: طاطاالوكوم 14 06/09/17مصطفى بولهريس 18055Zمزدوجسيدي احساين

806/09/17إقليم: طاطااكينانإقليم: طاطاارفالن 14 06/09/17رشيدة هناج 16035Dمزدوجاكينان

706/09/17إقليم: طاطام/م ابي عنان المرينيإقليم: طاطاانتلى انكارف 14 06/09/17لحسن الغالي 16027Vمزدوجايسافن

106/09/17إقليم: طاطاارفالنإقليم: طاطاامتزكين 14 06/09/17رشيد الدودي 16037Fمزدوجاكينان

عمالة: أكادير  إدا م.م أنسري - اسدرامإقليم: طاطااليغ

وتنان
106/09/17 14 06/09/17يونس الفيظي 19726Rمزدوجازيار

عمالة: أكادير  إدا م.م أكـرض-أكرضإقليم: طاطااليغ

وتنان
206/09/17 14 06/09/17عمر اوبنهمو 19738Dمزدوجاقصري

106/09/17إقليم: طاطاالوكومإقليم: طاطاالخريويعة 14 06/09/17بن موسي فاطمة الزهراء 16064Kمزدوجالوكوم
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106/09/17إقليم: طاطام/م ابي عنان المرينيإقليم: طاطاامتزكين 14 06/09/17رشيد مامز 16027Vمزدوجايسافن

206/09/17إقليم: طاطام/م ابي عنان المرينيإقليم: طاطاانسولة 14 06/09/17عبد الرحيم الجيد 16027Vمزدوجايسافن

عمالة: أكادير  إدا م.م طارق بن زياد-لــوضـاإقليم: طاطاامتزكين

وتنان
106/09/17 14 06/09/17م ابو بكر 04920Xمزدوجايموزار

406/09/17إقليم: طاطاتزكيإقليم: طاطام/م ابي عنان المريني 14 نعممريم وحماني 06/09/17 16016Hمزدوجتيزغت

406/09/17إقليم: طاطاتزكيإقليم: طاطاتيزا 14 06/09/17لحسن معلوم 16016Hمزدوجتيزغت

عمالة: أكادير  إدا م.م تكزريــن-تكزرينإقليم: طاطااليغ

وتنان
106/09/17 14 06/09/17جعفر  علوي 05005Pمزدوجتامري

706/09/17إقليم: طاطا    اقا ايغانإقليم: طاطااولد علي 14 نعمعائشة أوملوكي 06/09/17 16046Rمزدوجاقا ايغان

206/09/17إقليم: طاطاتليتإقليم: طاطاانسولة 14 06/09/17أيت مخلوف فاضمة 16056Bمزدوجأتليت

906/09/17إقليم: طاطاايت هارونإقليم: طاطااسمليل 14 06/09/17م يونس 16021Nمزدوجتيزغت

906/09/17إقليم: طاطااسموكنإقليم: طاطاالوكوم 14 06/09/17عبد اللطيف أموش 15986Aمزدوجتمنارت

506/09/17إقليم: طاطااسموكنإقليم: طاطاامتزكين 14 06/09/17ابراهيم بتبغ 15986Aمزدوجتمنارت

106/09/17إقليم: طاطاانتلى انكارفإقليم: طاطاالوكوم 14 06/09/17طارق أحلل 16019Lمزدوجتيزغت

206/09/17إقليم: طاطام/م ابي عنان المرينيإقليم: طاطااسمليل 14 06/09/17عبد ا الغالي 16027Vمزدوجايسافن

506/09/17إقليم: تارودانتم.م ابن حنبلإقليم: طاطاالوكوم 14 06/09/17الحوس يوسف 17372Gمزدوجسيدي بوعل

806/09/17إقليم: طاطاايت ياسينإقليم: طاطاانتلى انكارف 14 06/09/17عثمان أوبل 16006Xمزدوجتيكزمرت

506/09/17إقليم: طاطااكينانإقليم: طاطاانسولة 14 06/09/17لحسن ايت علي 16035Dمزدوجاكينان

إقليم: شتوكة آيت م.م  أيت مزالإقليم: طاطااليغ

باها
406/09/17 14 06/09/17عبد المودن 05259Rمزدوجأيت مزال

206/09/17إقليم: طاطاالخريويعةإقليم: طاطاالوكوم 14 06/09/17فائزة عبد الدائم 16069Rمزدوجالوكوم
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عمالة: أكادير  إدا م.م تكزريــن-تكزرينإقليم: طاطااليغ

وتنان
106/09/17 14 06/09/17احمد  اعلو 05005Pمزدوجتامري

804/09/18إقليم: طاطاام الكردانإقليم: طاطاايت وابلي 9 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة اوجبور 15991Fمزدوجأم الكردان

904/09/18إقليم: طاطاام الكردانإقليم: طاطام/م سيدي عبد ا بن مبارك 9 04/09/18إلتحاق بالزوجالسعدية مزوغ 15991Fمزدوجأم الكردان

إقليم: شتوكة آيت م.م حسان بن ثابتإقليم: طاطاالفائجة

باها
704/09/18 8 04/09/18إلتحاق بالزوجخولة ايت أوبحو 05193Uمزدوجامي مقورن

304/09/18إقليم: طاطاالعينإقليم: طاطااليغ 7 04/09/18عبد الرزاق ابوحمد 16039Hمزدوجاكينان

104/09/18إقليم: طاطاانتلى انكارفإقليم: طاطاامتزكين 7 04/09/18بلقاسم أفقير 16019Lمزدوجتيزغت

204/09/18إقليم: طاطااسمليلإقليم: طاطاالخريويعة 7 04/09/18عبد الكريم ايت احمد اعلي 16073Vمزدوجالوكوم

804/09/18إقليم: تارودانتم.م اكدير ملولإقليم: طاطااسمليل 7 04/09/18م  ايت مبارك 18014Eمزدوجاكادير ملول

204/09/18إقليم: طاطااولد عليإقليم: طاطا    اقا ايغان 7 نعمعظم سعيد ابراهيم 04/09/18 16047Sمزدوجاقا ايغان

204/09/18إقليم: طاطاالعينإقليم: طاطااسمليل 7 04/09/18الغالي   لتوتي 16039Hمزدوجاكينان

عمالة: أكادير  إدا م.م تيـديلـي-تيديليإقليم: طاطاانسولة

وتنان
604/09/18 7 04/09/18اسماعيل ونلخير 04914Rمزدوجايموزار

204/09/18إقليم: طاطام/م ابي عنان المرينيإقليم: طاطاتزكي 7 نعمحفيظة أبلعيد 04/09/18 16027Vمزدوجايسافن

1004/09/18إقليم: طاطاالعينإقليم: طاطاارفالن 7 04/09/18نعيمة أقبلي 16039Hمزدوجاكينان

404/09/18إقليم: طاطاتوزونينإقليم: طاطاايت وابلي 7 نعمنعيمة اومري 04/09/18 15978Sمزدوجتيزونين

204/09/18إقليم: طاطاانسولةإقليم: طاطااسمليل 7 04/09/18رضوان   ايت بن لحسن 16060Fمزدوجأتليت

404/09/18إقليم: طاطاالعينإقليم: طاطاتليت 7 04/09/18عبد العالي بوالكتاف 16039Hمزدوجاكينان

704/09/18إقليم: طاطاتيزاإقليم: طاطاانسولة 7 04/09/18خالد فريزيز 16033Bمزدوجايسافن

304/09/18إقليم: طاطاتيزاإقليم: طاطااسمليل 7 04/09/18عبدا  ابالي 16033Bمزدوجايسافن
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1004/09/18إقليم: طاطاتيزاإقليم: طاطاانتلى انكارف 7 04/09/18الحسين بجديد 16033Bمزدوجايسافن

104/09/18إقليم: طاطاايت وابليإقليم: طاطاامي اكادير 7 نعماسبابو خديجة 04/09/18 15970Hمزدوجأيت وابلي

704/09/18إقليم: طاطاتيزاإقليم: طاطاالخريويعة 7 04/09/18مبارك أوعل 16033Bمزدوجايسافن

704/09/18إقليم: طاطاايت وابليإقليم: طاطاتوزونين 7 نعمتوفيق بوخريص 04/09/18 15970Hمزدوجأيت وابلي

304/09/18إقليم: تارودانتم.م الدوساونإقليم: طاطاانتلى انكارف 7 04/09/18م بولمان 17453Vمزدوجادار

204/09/18إقليم: طاطاتوزونينإقليم: طاطاايت وابلي 7 نعممليكة نوحي 04/09/18 15978Sمزدوجتيزونين

604/09/18إقليم: طاطاالوكومإقليم: طاطالمحاميد 7 04/09/18خديجة لخفيف 16064Kمزدوجالوكوم

1104/09/18إقليم: تيزنيتم.ج تهالة مركز تهالةإقليم: طاطا    اقا ايغان 7 04/09/18تشاكو هشام 16881Yالمازيغيةايريغ  نتاهلة

م.م مولي يوسف مركزية 

المعدر الكبير

م.م النصر مركزية ايت إقليم: تيزنيت

امريبط

104/11/78إقليم: تيزنيت 213 نعمأقدمية 16 سنةعلي أمومن 16/09/96 17126Pمزدوجالمعدر الكبير

عمالة: أكادير  إدا م. سكينـة بنت الحسيـنإقليم: تيزنيتم.م للاسماء مركزية تيغمي

وتنان
216/09/96 177 16/09/96أقدمية 16 سنةبلبصير إحي 04815H)مزدوجاكادير )البلدية

م.م ابو حسون السمللي 

مركزية تافراوت ايت داود

عمالة: أكادير  إدا م. ابـن سيـناإقليم: تيزنيت

وتنان
616/09/96 173 16/09/97أقدمية 16 سنةعبد الرحمان أبوري 04813F)مزدوجاكادير )البلدية

م.م سيدي بوعبدلي مركزية 

سيدي بوعبدلي

عمالة: إنزكان ايت م صلح الدين اليوبيإقليم: تيزنيت

ملول
716/09/96 169 16/09/98أقدمية 16 سنةالحسين          المعتصم 05061A)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.2 مارسإقليم: تيزنيتم.م للاسماء مركزية تيغمي

وتنان
516/09/98 165 16/09/98أقدمية 16 سنةنوال الموحد 04844P)مزدوجاكادير )البلدية

م.ج سيدي عيسى مركزية 

ازربي

عمالة: إنزكان ايت م المرابطينإقليم: تيزنيت

ملول
216/09/99 157 16/09/99أقدمية 16 سنةنعيمة اوبيدار 05034

W

مزدوجانزكان )البلدية(

م.م سيدي بوعبدلي مركزية 

سيدي بوعبدلي

716/09/97عمالة: مراكشمدرسة الترميديإقليم: تيزنيت 155 06/09/01أقدمية 16 سنةم لمخزني 20642L)مزدوجالمنارة )المقاطعة

م.م الهدى مركزية امي 

اوكني

عمالة: إنزكان ايت العندليبإقليم: تيزنيت

ملول
116/09/99 155 06/09/00أقدمية 16 سنةهنون م 19137A)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. عمـر بن عبـد العـزيــزإقليم: تيزنيتم.م للاسماء مركزية تيغمي

وتنان
716/09/99 155 06/09/00أقدمية 16 سنةالحيان الحسين 20604V)مزدوجاكادير )البلدية

م.م المسيرة الخضراء 

مركزية اداي

عمالة: إنزكان ايت م الدارسةإقليم: تيزنيت

ملول
106/09/00 153 06/09/00أقدمية 16 سنةأبدرار م 05055U الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج
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م.م 6 نونبر مركزية 

تيفرميت

عمالة: إنزكان ايت م النهضةإقليم: تيزنيت

ملول
506/09/00 149 06/09/01أقدمية 16 سنةاحمد ابودى 05049M الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

م.م احمد بن بوجمعة 

مركزية تنكطوف

عمالة: إنزكان ايت م الزلقةإقليم: تيزنيت

ملول
106/09/01 147 06/09/01أقدمية 16 سنةالسعودي الحسنية 05030S)مزدوجانزكان )البلدية

م.م التقدم مركزية تلتاء 

اداكوكمار

عمالة: إنزكان ايت م العرفانإقليم: تيزنيت

ملول
206/09/00 146 06/09/00إلتحاق بالزوجلطيفة عفيف 05036Y)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. م الخويبــيإقليم: تيزنيتم.م الكرم مركزية اغمور

وتنان
806/09/00 145 04/09/02أقدمية 16 سنةم وعراب 19148M)مزدوجاكادير )البلدية

م.م احمد بن بوجمعة 

مركزية تنكطوف

عمالة: إنزكان ايت م البحتريإقليم: تيزنيت

ملول
304/09/02 141 04/09/02أقدمية 16 سنةلطفي م 20605

W

مزدوجانزكان )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت م النخيلإقليم: تيزنيتم.م الوحدة مركزية دوتيزي

ملول
206/09/01 137 06/09/01إلتحاق بالزوجامنة ونعيم 05044G)مزدوجانزكان )البلدية

116/09/93إقليم: تيزنيتم. اليعقوبيإقليم: تيزنيتم. بئر انزران 130 نعمأقدمية 16 سنةادحجي لطيفة 22/09/97 16707J)مزدوجتزنيت )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م البساتينإقليم: تيزنيتم. العرفان

ملول
416/09/97 122 نعمأقدمية 16 سنةبواعمر مريم 06/09/02 05064D)مزدوجأيت ملول )البلدية

م.م الحسين بن بيروك بن 

عبل مركزية دار الربعاء

عمالة: إنزكان ايت م الوفاقإقليم: تيزنيت

ملول
904/09/02 119 07/09/05إلتحاق بالزوجةالمودن نورالدين 20000N)مزدوجالقليعة )البلدية

م.م الحسين بن بيروك بن 

عبل مركزية دار الربعاء

516/09/97إقليم: الرحامنةالنواجي المركزيةإقليم: تيزنيت 117 07/09/05أقدمية 12 سنةحميد   القريش 09101Sمزدوجالجبيلت

م.م النصر مركزية ايت 

امريبط

م.م مولي يوسف مركزية إقليم: تيزنيت

المعدر الكبير

106/09/00إقليم: تيزنيت 109 نعمالزبا السعدية 28/11/11 17117Eمزدوجالمعدر الكبير

104/09/02إقليم: تيزنيتم. بئر انزرانإقليم: تيزنيتم. اليعقوبي 108 نعمأقدمية 12 سنةإدبهي فاطمة 04/11/06 16700B)مزدوجتزنيت )البلدية

607/09/04إقليم: كلميمم م مولي أحمد الدرقاويإقليم: تيزنيتم.م الوحدة مركزية دوتيزي 95 02/09/09البزيغ سعيد 10558Aمزدوجتكانت

905/09/07إقليم: تيزنيتم.م للاسماء مركزية تيغميإقليم: تيزنيتم.ج تهالة مركز تهالة 67 14/02/12حوما منى 16921Sمزدوجتيغمي

116/09/88إقليم: وادي الذهبمدرسة وادي الشيافإقليم: تيزنيتم.م العبدري مركزية اكيليز 31 02/09/16عبد ا عموش 24625R)مزدوجالداخلة )البلدية

م.م الحسن الثاني مركزية 

تكنسة

م/م عقبة بن نافع مركزية إقليم: تيزنيت

أولد سمان

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
216/09/97 24 نعمعبد المجيد اكريهيم 06/09/17 05090Gمزدوجاولد دحو

م.م منصور ابراهيم بن بلعيد 

مركزية اولد النومر

مجموعة مدارس سيدي إقليم: تيزنيت

اعزا مركزية فوزارت

106/09/00إقليم: سيدي افني 24 نعمافولكي رشيد 06/09/17 17076Kمزدوجسبت النابور

116/09/94إقليم: تيزنيتم. لل مريمإقليم: تيزنيتم. المستقبل 22 نعمم اداغراي 06/09/17 16698Z)مزدوجتزنيت )البلدية
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116/09/92إقليم: تيزنيتم. المستقبلإقليم: تيزنيتم. لل مريم 22 نعمبوبريك الحسن 06/09/17 21362U)مزدوجتزنيت )البلدية

م.م المختار السوسي 

مركزية ايت وافقا

م.م البيروني مركزية اغير إقليم: تيزنيت

موس

506/09/11إقليم: تيزنيت 17 04/09/18لطيفة بضار 16963Mمزدوجأيت ايسافن

م.م 6 نونبر مركزية 

تيفرميت

م.م احمد شوقي مركزية إقليم: تيزنيت

تكترت

704/09/18إقليم: تيزنيت 17 نعمم الراجي 04/09/18 16973Yمزدوجإد او كوكمار

م.م بكار حسين بن حيسون 

مركزية انامر اغشان

م.م المختار السوسي إقليم: تيزنيت

مركزية ايت وافقا

904/09/18إقليم: تيزنيت 17 04/09/18رشيد فارس 16888Fمزدوجأيت وافقا

م.م احمد بن بوجمعة 

مركزية تنكطوف

704/09/18إقليم: تيزنيتم.م النور مركزية تيدليإقليم: تيزنيت 7 04/09/18ايوب امغار 16958Gمزدوجتيزغران

إقليم: شتوكة آيت م.م  ابن رشدإقليم: تيزنيتم.م الوحدة مركزية دوتيزي

باها
104/09/18 7 04/09/18إلتحاق بالزوجةبني مولود توفيق 05315B سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

م.م بكار حسين بن حيسون 

مركزية انامر اغشان

804/09/18إقليم: تيزنيتم.م الزهور مركزية انمسإقليم: تيزنيت 7 04/09/18حفيظة شعباني 16946Uمزدوجاربعاء أيت أحمد

م.م احمد شوقي مركزية 

تكترت

م.م التقدم مركزية تلتاء إقليم: تيزنيت

اداكوكمار

104/09/18إقليم: تيزنيت 7 نعمأسرار م 04/09/18 16977Cمزدوجإد او كوكمار

م.م المتنبي مركزية ايت إقليم: تيزنيتم.م الزهور مركزية انمس

وديرن

604/09/18إقليم: تيزنيت 7 04/09/18م بنسعيد 16940Mمزدوجاربعاء أيت أحمد

م.م الحضيكي مركزية افل 

اغير

804/09/18إقليم: تيزنيتم.م النور مركزية تيدليإقليم: تيزنيت 7 04/09/18الحسين الداك 16958Gمزدوجتيزغران

م.م التقدم مركزية تلتاء 

اداكوكمار

م.م 6 نونبر مركزية إقليم: تيزنيت

تيفرميت

904/09/18إقليم: تيزنيت 7 نعماحمد سهيل 04/09/18 16970Vمزدوجإد او كوكمار

804/09/18إقليم: تيزنيتم.م الوحدة مركزية دوتيزيإقليم: تيزنيتم.م الزهور مركزية انمس 7 04/09/18عبد ا امغار 16955Dمزدوجتيزغران

م.م الحضيكي مركزية افل 

اغير

م.م ادريس الثاني مركزية إقليم: تيزنيت

تاسريرت

704/09/18إقليم: تيزنيت 7 04/09/18كريم الشعب 16863Dمزدوجتاسريرت

104/09/18إقليم: تيزنيتم.م الوحدة مركزية دوتيزيإقليم: تيزنيتم.م الزهور مركزية انمس 7 04/09/18علي لحكاك 16955Dمزدوجتيزغران

604/09/18إقليم: تيزنيتم.م الوحدة مركزية دوتيزيإقليم: تيزنيتم.م الزهور مركزية انمس 7 04/09/18يوسف اصوباي 16955Dمزدوجتيزغران

604/09/18إقليم: تيزنيتم.م الوحدة مركزية دوتيزيإقليم: تيزنيتم.م الزهور مركزية انمس 7 04/09/18م هموش 16955Dمزدوجتيزغران

104/09/18إقليم: تيزنيتم.م الوحدة مركزية دوتيزيإقليم: تيزنيتم.م الزهور مركزية انمس 7 04/09/18نور الدين الخظري 16955Dمزدوجتيزغران

م.م الحضيكي مركزية افل 

اغير

404/09/18إقليم: تيزنيتم.م النور مركزية تيدليإقليم: تيزنيت 7 04/09/18جمال أيت مالك 16958Gمزدوجتيزغران
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م.م الحضيكي مركزية افل 

اغير

م.م عبد ا ابن ياسين إقليم: تيزنيت

مركزية اداوسملل

1004/09/18إقليم: تيزنيت 7 04/09/18الحسان جاعا 16952Aمزدوجتيزغران

116/09/99إقليم: تيزنيتم. العين الزرقاءإقليم: تيزنيتم.ج تهالة مركز تهالة 26 02/09/15إلتحاق بالزوجةسعيد الراطب 16703E)المازيغيةتزنيت )البلدية

المدرسة البتدائية عبدا بن إقليم: تيزنيتم.م اللوز مركزية  تفراضن

ياسين

102/09/14إقليم: كلميم 7 04/09/18علي ابركان 10537C)المازيغيةكلميم )البلدية

م.م 6 نونبر مركزية 

تيفرميت

402/09/16إقليم: بنسليمانمدرسة الفارابيإقليم: تيزنيت 7 04/09/18حفيظ بوخماج 07719P)المازيغيةبنسليمان )البلدية

م.ج تارسواط مركزية 

تارسواط

601/09/15إقليم: اليوسفيةمدرسة المهدي بنونةإقليم: تيزنيت 6 04/09/18سعيد بونعناع 13583N)المازيغيةالشماعية )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

كلميم - واد نون10

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

10

المدرسة البتدائية طارق ابن 

زياد

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: أسا - الزاك

الخضراء

106/09/01إقليم: العيون 135 06/09/02أقدمية 16 سنةبوغدا فاطمة 06439Y)مزدوجالعيون )البلدية

706/09/00إقليم: كلميمم م فاصكإقليم: أسا - الزاكالمدرسة البتدائية 19 ماي 118 06/09/01أقدمية 16 سنةبورارن عبد الخالق 10616Nمزدوجفاصك

المدرسة البتدائية عمر ابن 

الخطاب

م/م المسيرة الخضراء إقليم: أسا - الزاك

مركزية اخربان

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
406/09/01 117 06/09/01أقدمية 16 سنةحنيني فاطمة 05087Dمزدوجتمسية

204/09/02إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية ابن سيناإقليم: أسا - الزاكالمدرسة البتدائية 19 ماي 112 04/09/02أقدمية 16 سنةالغالي سعيد 15378P)مزدوجطانطان )البلدية

المدرسة البتدائية م 

السادس

 المدرسة البتدائية المير إقليم: أسا - الزاك

مولي عبد ا

504/09/02إقليم: طانطان 84 04/09/13لغافي حسن 15376M)مزدوجطانطان )البلدية

المدرسة البتدائية طارق ابن 

زياد

114/09/01إقليم: العيونالمدرسة البتدائية أم البنينإقليم: أسا - الزاك 81 02/09/09إلهام خرصة 06447G)مزدوجالعيون )البلدية

مجموعة مدارس المجد 

البتدائية

مجموعة مدارس 23 نونبر إقليم: أسا - الزاك

مركزية فم كيزي

902/09/10إقليم: سيدي افني 59 02/09/13امباركة أخيار 16743Yمزدوجامي نفاست

المدرسة البتدائية يوسف إقليم: أسا - الزاكالمدرسة البتدائية 19 ماي

بن تاشفين

504/09/02إقليم: طانطان 56 02/09/16المين ركيبي 15370F)مزدوجطانطان )البلدية

المدرسة البتدائية يوسف إقليم: أسا - الزاكالمدرسة البتدائية الفتح

بن تاشفين

605/09/08إقليم: طانطان 56 02/09/14محجوبة العماري 15370F)مزدوجطانطان )البلدية

مجموعة مدارس المجد 

البتدائية

المدرسة البتدائية حفصة إقليم: أسا - الزاك

بنت عمر

302/09/09إقليم: طانطان 45 02/09/14دريمزة افقير 15367C)مزدوجطانطان )البلدية

مجموعة مدارس المجد 

البتدائية

المدرسة البتدائية م إقليم: أسا - الزاك

السادس

207/09/05إقليم: أسا - الزاك 35 02/09/14اغرابو احميد 25763C)مزدوجأسا )البلدية

مجموعة مدارس ابن عقول 

البتدائية

إقليم: شتوكة آيت م.م  اليرموكإقليم: أسا - الزاك

باها
601/01/17 31 02/01/17وفاء بوهديد 05308U سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

مجموعة مدارس لحمادة 

البتدائية

المدرسة البتدائية حفصة إقليم: أسا - الزاك

بنت عمر

102/09/16إقليم: طانطان 31 02/09/16الداودي عزيزة 15367C)مزدوجطانطان )البلدية

مجموعة مدارس لحمادة 

البتدائية

602/09/16إقليم: كلميمم م واوملوكتإقليم: أسا - الزاك 31 02/09/16العتيقي سهام 10597Tمزدوجاداي

مجموعة مدارس عوينة 

ايتوسى البتدائية

مجموعة مدارس 23 نونبر إقليم: أسا - الزاك

مركزية فم كيزي

902/09/16إقليم: سيدي افني 31 02/09/16مفيدة الفقير 16743Yمزدوجامي نفاست

مجموعة مدارس عوينة 

ايتوسى البتدائية

710/01/17إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية الموحدينإقليم: أسا - الزاك 31 10/01/17حسناء دوابي 25228

W

مزدوجطانطان )البلدية(

مجموعة مدارس عوينة 

تركز البتدائية

106/09/17إقليم: أسا - الزاكالمدرسة البتدائية مركالةإقليم: أسا - الزاك 24 06/09/17هشام زديدات 06835D)مزدوجأسا )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

كلميم - واد نون10

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مجموعة مدارس ابن عقول 

البتدائية

المدرسة البتدائية م إقليم: أسا - الزاك

السادس

106/09/17إقليم: أسا - الزاك 24 06/09/17سكينة زعواط 25763C)مزدوجأسا )البلدية

مجموعة مدارس المجد 

البتدائية

102/09/16إقليم: أسا - الزاكالمدرسة البتدائية مركالةإقليم: أسا - الزاك 21 02/09/16زهرة أبريق 06835D)مزدوجأسا )البلدية

مجموعة مدارس عوينة 

تركز البتدائية

102/09/16عمالة: طنجة - أصيلسيدي قاسمإقليم: أسا - الزاك 21 02/09/16إلتحاق بالزوجالعباسي غيزلن 26908X)مزدوجكزناية )البلدية

مجموعة مدارس ابن عقول 

البتدائية

601/01/17إقليم: كلميمم م العينإقليم: أسا - الزاك 21 02/01/17إلتحاق بالزوجامال فكناشي 10602Yمزدوجافركات

مجموعة مدارس لحمادة 

البتدائية

مجموعة مدارس ابن عقول إقليم: أسا - الزاك

البتدائية

102/09/16إقليم: أسا - الزاك 21 02/09/16جلباخ خديجة 06837F)مزدوجالزاك )البلدية

306/09/17إقليم: أسا - الزاكالمدرسة البتدائية 19 مايإقليم: أسا - الزاكالمدرسة البتدائية مركالة 20 04/09/18فاطمة بركوكس 06831Z)مزدوجأسا )البلدية

مجموعة مدارس ابن عقول 

البتدائية

509/01/17إقليم: طانطانمدرسة لل سلمى البتدائيةإقليم: أسا - الزاك 18 06/09/17البشير اوحميدا 27108P)مزدوجالوطية )البلدية

مجموعة مدارس عوينة 

ايتوسى البتدائية

104/09/18إقليم: أسا - الزاكالمدرسة البتدائية 19 مايإقليم: أسا - الزاك 17 04/09/18نعيمة علل 06831Z)مزدوجأسا )البلدية

مجموعة مدارس 3 مارس إقليم: أسا - الزاكالمدرسة البتدائية الفتح

البتدائية

104/09/18إقليم: أسا - الزاك 16 04/09/18مريم جمجي 06832A)مزدوجأسا )البلدية

مجموعة مدارس 3 مارس 

البتدائية

مجموعة مدارس عوينة إقليم: أسا - الزاك

ايتوسى البتدائية

104/09/18إقليم: أسا - الزاك 16 04/09/18بومحار نجاة 06842Lمزدوجعوينة يغمان

مجموعة مدارس 3 مارس 

البتدائية

المدرسة البتدائية طارق ابن إقليم: أسا - الزاك

زياد

304/09/18إقليم: أسا - الزاك 16 04/09/18مريم خواجا 06834C)مزدوجأسا )البلدية

مجموعة مدارس عوينة 

تركز البتدائية

مجموعة مدارس المجد إقليم: أسا - الزاك

البتدائية

106/09/17إقليم: أسا - الزاك 14 06/09/17الحرشي رشيدة 26283Tمزدوجعوينة يغمان

مجموعة مدارس عوينة 

تركز البتدائية

106/09/17إقليم: أسا - الزاكالمدرسة البتدائية مركالةإقليم: أسا - الزاك 14 06/09/17عمار هبادي 06835D)مزدوجأسا )البلدية

مجموعة مدارس عوينة 

تركز البتدائية

مجموعة مدارس 3 مارس إقليم: أسا - الزاك

البتدائية

606/09/17إقليم: أسا - الزاك 14 06/09/17عائشة حمادي 06832A)مزدوجأسا )البلدية

مجموعة مدارس ابن عقول 

البتدائية

1006/09/17إقليم: أسا - الزاكالمدرسة البتدائية 19 مايإقليم: أسا - الزاك 14 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم حبتي 06831Z)مزدوجأسا )البلدية

المدرسة البتدائية طارق ابن إقليم: أسا - الزاكالمدرسة البتدائية مركالة

زياد

106/09/17إقليم: أسا - الزاك 14 06/09/17عبد الدايم فاطمة 06834C)مزدوجأسا )البلدية

المدرسة البتدائية م 

السادس

117/09/84إقليم: السمارةفرعية الوادإقليم: أسا - الزاك 12 06/09/17مولي الحسن تللول 21112Xمزدوجسيدي أحمد العروسي

مجموعة مدارس ابن عقول 

البتدائية

204/09/18إقليم: أسا - الزاكالمدرسة البتدائية الفتحإقليم: أسا - الزاك 7 04/09/18ابراهيم بيرمان 26179E)مزدوجالزاك )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

كلميم - واد نون10

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مجموعة مدارس ابن عقول 

البتدائية

مجموعة مدارس عوينة إقليم: أسا - الزاك

تركز البتدائية

104/09/18إقليم: أسا - الزاك 7 04/09/18على آياه 06839Hمزدوجعوينة لهنا

مجموعة مدارس عوينة 

تركز البتدائية

704/09/18إقليم: كلميمم م مولي أحمد الدرقاويإقليم: أسا - الزاك 7 04/09/18إلتحاق بالزوجنعيمة اعرايش 10558Aمزدوجتكانت

مجموعة مدارس لحمادة 

البتدائية

104/09/18إقليم: كلميمم م ادموسىإقليم: أسا - الزاك 7 04/09/18حيروش عياد 10588Hمزدوجتغجيجت

مجموعة مدارس لحمادة 

البتدائية

مجموعة مدارس 3 مارس إقليم: أسا - الزاك

البتدائية

304/09/18إقليم: أسا - الزاك 7 04/09/18مزين نكية 06832A)مزدوجأسا )البلدية

مجموعة مدارس عوينة 

تركز البتدائية

المدرسة البتدائية عمر ابن إقليم: أسا - الزاك

الخطاب

804/09/18إقليم: أسا - الزاك 7 04/09/18احشوش حفيظة 06833B)مزدوجالزاك )البلدية

مجموعة مدارس 3 مارس 

البتدائية

404/09/18إقليم: كلميمم م ابراهيم الدرويشإقليم: أسا - الزاك 7 04/09/18رشيد الوقيني 10590Kمزدوجامتدي

المدرسة البتدائية عمر ابن 

الخطاب

مجموعة مدارس ابن عقول إقليم: أسا - الزاك

البتدائية

103/09/13إقليم: أسا - الزاك 6 04/09/18شيا خليلي 06837F)مزدوجالزاك )البلدية

مجموعة مدارس ابن عقول 

البتدائية

1102/09/15إقليم: تيزنيتم. م الخامسإقليم: أسا - الزاك 28 02/09/15بوبكر العدناني 16709L)المازيغيةتافراوت )البلدية

المدرسة البتدائية مولي 

اسماعيل

المدرسة البتدائية حي إقليم: أسا - الزاك

الرجاء في ا

202/09/16إقليم: كلميم 18 02/09/16دروش عبد اللطيف 10549R)المازيغيةكلميم )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسيإقليم: كلميمم م ابن طفيل

ملول
116/09/94 177 16/09/97أقدمية 16 سنةبن حدوش م 05071L)مزدوجالقليعة )البلدية

106/09/00إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية جبل بانيإقليم: كلميمم م ابراهيم الدرويش 153 06/09/00أقدمية 16 سنةحبيب خطاري 10555Xمزدوجتغجيجت

المدرسة البندائية حي 

المسيرة

116/09/91إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الملإقليم: كلميم 152 16/09/97أقدمية 16 سنةصديق عبد الرحمان 27133S)مزدوجبويز كارن )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م علل بن عبد اإقليم: كلميمم م ابن طفيل

ملول
816/09/99 151 06/09/01أقدمية 16 سنةبرحمة امان 05054T الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

106/09/00إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الداخلةإقليم: كلميمم م 23 نونبر 149 10/09/01أقدمية 16 سنةم باحرتي 10540F)مزدوجكلميم )البلدية

106/09/00إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية للعائشةإقليم: كلميمم م الفقيه م بن احمد 149 10/09/01أقدمية 16 سنةالناصر عتيقة 10547N)مزدوجكلميم )البلدية

106/09/00إقليم: كلميمم م تيمولي اوفلإقليم: كلميمم م ابن طفيل 149 06/09/01أقدمية 16 سنةبوستة علي 10582Bمزدوجتمولي

106/09/00إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الفتحإقليم: كلميمم م تركاواسي 149 06/09/01أقدمية 16 سنةامبارك الرغاي 27132R)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: كلميمم م الفقيه م بن احمد

الزرقطوني

106/09/00إقليم: كلميم 149 10/09/01أقدمية 16 سنةلهلل كريم 10543J)مزدوجكلميم )البلدية
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106/09/01إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الملإقليم: كلميمم م الفقيه م بن احمد 147 06/09/01أقدمية 16 سنةالفضي رضوان 27133S)مزدوجبويز كارن )البلدية

406/09/01إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الهدىإقليم: كلميمم م مولي أحمد الدرقاوي 147 06/09/01أقدمية 16 سنةعالي متوكل 19699L)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية ربوة إقليم: كلميمم م لبيار

الصهريج

106/09/01إقليم: كلميم 147 06/09/01أقدمية 16 سنةاكوبي عبد ا 10548P)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: كلميمم م مولي أحمد الدرقاوي

2

506/09/01إقليم: كلميم 147 06/09/01أقدمية 16 سنةمصطفى زحل 10550S)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: كلميمم م مولي أحمد الدرقاوي

الزرقطوني

406/09/01إقليم: كلميم 143 20/09/02أقدمية 16 سنةاستين موسى 10543J)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة الجماعاتية إفران إقليم: كلميمم م اغبالو

الطلس الصغير

106/09/01إقليم: كلميم 143 20/09/02أقدمية 16 سنةتاغولت انمير البشير 27134Tمزدوجافران أطلس الصغير

المدرسة البتدائية المدني 

الخصاصي

116/09/95إقليم: العيونالمدرسة البتدائية المرابطينإقليم: كلميم 140 16/09/95أقدمية 16 سنةشبو مبارك 06437

W

مزدوجالعيون )البلدية(

216/09/98إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الفتحإقليم: كلميمم م عمرو السريري 139 16/09/02أقدمية 16 سنةالديه احمد 27132R)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية المدني إقليم: كلميمم م مولي أحمد الدرقاوي

الخصاصي

206/09/01إقليم: كلميم 139 06/09/03أقدمية 16 سنةاحمد بن حيدا 10552U)مزدوجبويز كارن )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: كلميمم م العين

الزرقطوني

106/09/01إقليم: كلميم 139 06/09/01إلتحاق بالزوجةبكرزام موراد 10543J)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية احمد إقليم: كلميمم م دوبيان

الحنصالي

606/09/01إقليم: كلميم 139 16/09/03أقدمية 16 سنةالقاسمي جواد 24385E)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية عمر إقليم: كلميمم م عمر بن عبد العزيز

الخيام

106/09/01إقليم: العيون 139 16/09/03أقدمية 16 سنةحجاجي طارق 22133G)مزدوجالعيون )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م النخيلإقليم: كلميمم م ابن طفيل

ملول
206/09/01 139 16/09/03أقدمية 16 سنةابن المهدي م 05044G)مزدوجانزكان )البلدية

406/09/01إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية للعائشةإقليم: كلميمم م عمرو السريري 139 05/09/03أقدمية 16 سنةسعيد  مخروكي 10547N)مزدوجكلميم )البلدية

406/09/01إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية لمتونةإقليم: كلميمم م دوبيان 139 16/09/03أقدمية 16 سنةصافي    ربيع 10539E)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية احمد إقليم: كلميمم م تركاواسي

الحنصالي

606/09/01إقليم: كلميم 138 06/09/01إلتحاق بالزوجةالحسن بريكا 24385E)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية المدني إقليم: كلميمم م مولي أحمد الدرقاوي

الخصاصي

404/09/02إقليم: كلميم 137 06/09/03أقدمية 16 سنةرشيد بروا 10552U)مزدوجبويز كارن )البلدية

504/09/02إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية لمتونةإقليم: كلميمم م الفقيه م بن احمد 137 16/09/03أقدمية 16 سنةمسلم لطيفة 10539E)مزدوجكلميم )البلدية

857



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

كلميم - واد نون10

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية المدني إقليم: كلميمم م تينزرت

الخصاصي

504/09/02إقليم: كلميم 135 16/09/03أقدمية 16 سنةبنحسي عبد ا 10552U)مزدوجبويز كارن )البلدية

104/09/02إقليم: طرفايةم/م علل بن عبد اإقليم: كلميمم م الشاطئ البيض 135 04/09/03أقدمية 16 سنةاحمد  السياد 06452Mمزدوجاخفنير

316/09/96إقليم: الجديدةم/م سيدي احميدةإقليم: كلميمالمدرسة البتدائية القدس 128 16/09/00أقدمية 16 سنةنعيمي رشيد 08144Bمزدوجسيدي علي بن حمدوش

704/09/02إقليم: كلميمم م مولي أحمد الدرقاويإقليم: كلميمم م ادموسى 125 15/09/03أقدمية 16 سنةابو شرب عزيز 10558Aمزدوجتكانت

المدرسة البتدائية المسيرة 

2

م/م المسيرة الخضراء إقليم: كلميم

مركزية اخربان

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
1116/09/98 116 06/09/01أقدمية 16 سنةبكيش آمنة 05087Dمزدوجتمسية

1016/09/99إقليم: الجديدةم/م الشروقةإقليم: كلميمفرعية تسكنان 113 25/09/05أقدمية 12 سنةهشام ربيعي 08264Gمزدوجأولد عيسى

216/09/99إقليم: كلميمم م الشيخ المدني الناصريإقليم: كلميمم م ابراهيم الدرويش 87 04/09/11الطاهر داكي 10568Lمزدوجافران أطلس الصغير

116/09/99إقليم: كلميمم م مولي أحمد الدرقاويإقليم: كلميمم م لبيار 87 05/09/11مخلوفي براهيم 10558Aمزدوجتكانت

204/09/02إقليم: كلميمم م المام علي بن ابي طالبإقليم: كلميمم م واوملوكت 66 03/09/13إلتحاق بالزوجةانتزكى امحند 10649Zمزدوجاباينو

606/09/06إقليم: كلميمم م تكاوستإقليم: كلميمم م فاصك 62 04/09/13إلتحاق بالزوجمنة الخير بكريش 10640Pمزدوجلقصابي تاكوست

202/09/10إقليم: كلميمم م عمر بن عبد العزيزإقليم: كلميمم م تيمولي اوفل 62 05/09/11إلتحاق بالزوجالكي فاضمة 10643Tمزدوجلقصابي تاكوست

105/09/03إقليم: كلميمم م احمد المنصور الذهبيإقليم: كلميمم م تيمولي اوفل 57 02/09/16مرابط علي 10595Rمزدوجاداي

202/09/10إقليم: كلميمم م المام علي بن ابي طالبإقليم: كلميمم م الشيخ المدني الناصري 57 02/09/12إلتحاق بالزوجنجاة    وسيد 10649Zمزدوجاباينو

402/09/10إقليم: كلميمم م 23 نونبرإقليم: كلميمم م حمادي المرابطي 54 04/09/12إلتحاق بالزوجفاتحة  مصلوحي 10647Xمزدوجتلوين اساكا

105/09/08عمالة: طنجة - أصيلالجبيلةإقليم: كلميمم م فاصك 44 03/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء لكحل 15215M طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

602/09/10إقليم: كلميمم م الشاطئ البيضإقليم: كلميمم م حمادي المرابطي 44 02/09/16ساليم فتيحة 05683Bمزدوجالشاطئ البيض

402/09/09إقليم: كلميمم م دوبيانإقليم: كلميمم م ادموسى 41 02/09/15إلتحاق بالزوجبوشرة اولحوس 10613Kمزدوجاسرير

805/09/11إقليم: كلميمم م فاصكإقليم: كلميمم م ابن طفيل 34 06/09/17إلتحاق بالزوجعدى مينة 10616Nمزدوجفاصك
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603/09/13إقليم: كلميمم م مولي أحمد الدرقاويإقليم: كلميمم م تركمايت 31 18/10/15إلتحاق بالزوجفاضمة كيزول 10558Aمزدوجتكانت

210/01/17إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية الموحدينإقليم: كلميمم م راس امليل 31 10/01/17الموكف البوحمادي 25228

W

مزدوجطانطان )البلدية(

المدرسة البتدائية حفصة إقليم: كلميمم م تكلث

بنت عمر

110/01/17إقليم: طانطان 28 06/09/17جميلة الزادي 15367C)مزدوجطانطان )البلدية

110/01/17إقليم: كلميمم م حمادي المرابطيإقليم: كلميمم م حاسي الكاح 28 06/09/17صالح مسيعي 10601Xمزدوجافركات

510/01/17إقليم: كلميمم م تركاواسيإقليم: كلميمم م احمد المنصور الذهبي 23 06/09/17إلتحاق بالزوجسارة بهي 10637Lمزدوجتاركا وساي

510/01/17إقليم: كلميمم م تركاواسيإقليم: كلميمم م احمد المنصور الذهبي 20 06/09/17إلتحاق بالزوجسميرة مخليص 10637Lمزدوجتاركا وساي

710/01/17إقليم: كلميمم م مولي أحمد الدرقاويإقليم: كلميمم م احمد المنصور الذهبي 20 06/09/17إلتحاق بالزوجنزهة الكلب 10558Aمزدوجتكانت

203/03/17إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية المرابطينإقليم: كلميمم م الشاطئ البيض 19 05/09/17إلتحاق بالزوجمليكة مجدوبي 25444F)مزدوجطانطان )البلدية

801/01/17إقليم: كلميمم م عمرو السريريإقليم: كلميمم م تيدالت 18 06/09/17إلتحاق بالزوجسكينة اليحياوي 10606Cمزدوجاسرير

810/01/17إقليم: طانطانمدرسة لل سلمى البتدائيةإقليم: كلميمم م ابراهيم الدرويش 18 06/09/17بيسوكال محماد 27108P)مزدوجالوطية )البلدية

310/01/17إقليم: كلميمم م تيدالتإقليم: كلميمم م ابراهيم الدرويش 18 06/09/17إلتحاق بالزوجربيعة الشابي 10619Sمزدوجفاصك

مجموعة مدارس القاضي إقليم: كلميمم م راس امليل

عياض مركزية اربعاء ايت 

610/04/17إقليم: سيدي افني 18 06/09/17عبدا بوغزديس 16789Yمزدوجاربعاء أيت عبد ا

702/09/14إقليم: كلميمم م ابراهيم الدرويشإقليم: كلميمم م تركمايت 17 04/09/18ابراهيم جديد 10590Kمزدوجامتدي

803/09/18إقليم: كلميمم م حمادي المرابطيإقليم: كلميمم م حاسي الكاح 7 04/09/18الدريوش رغية 10601Xمزدوجافركات

مجموعة مدارس الجبل 

الخضر مركزية مستي

عمالة: إنزكان ايت م خالد بن الوليدإقليم: سيدي افني

ملول
516/09/96 169 16/09/98أقدمية 16 سنة عبد العليم امين 23788F الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

مجموعة مدارس 21 غشت 

مركزية اداي

عمالة: إنزكان ايت  م 18نونبرإقليم: سيدي افني

ملول
116/09/99 159 16/09/99أقدمية 16 سنةعثمان حبيبو 05057

W

الدشيرة الجهادية 

)البلدية(

مزدوج

مجموعة مدارس 21 غشت 

مركزية اداي

المدرسة البتدائية عمر إقليم: سيدي افني

الخيام

1016/09/99إقليم: سيدي افني 159 16/09/99أقدمية 16 سنةم اشنيض 16826Nمزدوجمير لفت

مجموعة مدارس 21 غشت 

مركزية اداي

المدرسة البتدائية إقليم: سيدي افني

المسيرةالخضراء

216/09/98إقليم: كلميم 155 16/09/98أقدمية 16 سنةم وشن 10538D)مزدوجكلميم )البلدية
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بالمؤسسة
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مجموعة مدارس 23 نونبر 

مركزية فم كيزي

606/09/00إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الفتحإقليم: سيدي افني 153 06/09/00أقدمية 16 سنةادريس بهوش 27132R)مزدوجكلميم )البلدية

مجموعة مدارس ابن باجة 

مركزية ادناصر

106/09/00إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية 3 مارسإقليم: سيدي افني 153 06/09/00أقدمية 16 سنةفاطمة الزهرة الـدارعي 10542H)مزدوجكلميم )البلدية

مجموعة مدارس ابن باجة 

مركزية ادناصر

206/09/00إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الملإقليم: سيدي افني 153 06/09/00أقدمية 16 سنةفاطمة كرموس 27133S)مزدوجبويز كارن )البلدية

م.م العرعار مركزية 

تيورضوين

المدرسة البندائية حي إقليم: سيدي افني

المسيرة

106/09/00إقليم: كلميم 153 06/09/00أقدمية 16 سنةالوزاني عبد العزيز 03394N)مزدوجبويز كارن )البلدية

مجموعة مدارس الطاهر 

الفراني مركزية تغلولو

عمالة: إنزكان ايت م الدارسةإقليم: سيدي افني

ملول
1016/09/99 151 03/09/01أقدمية 16 سنةعاصم مجدة 05055U الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

مجموعة مدارس عقبة بن 

نافع مركزية تهرموشت

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: سيدي افني

2

106/09/01إقليم: كلميم 147 06/09/01أقدمية 16 سنةكبروان خالد 10550S)مزدوجكلميم )البلدية

مجموعة مدارس عقبة بن 

نافع مركزية تهرموشت

106/09/01إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الهدىإقليم: سيدي افني 147 06/09/01أقدمية 16 سنةسيداتي بوشرى 19699L)مزدوجكلميم )البلدية

م.م  وادي المخازن مركزية 

ادبركة

المدرسة البتدائية عمر إقليم: سيدي افني

الخيام

806/09/00إقليم: سيدي افني 145 04/09/02أقدمية 16 سنةالطاهر ابعقيل 16826Nمزدوجمير لفت

م.م  م بن الحسين مركزية 

اسك

إقليم: شتوكة آيت م. ابن بطوطةإقليم: سيدي افني

باها
706/09/00 145 04/09/02أقدمية 16 سنةعبد السلم اغلسن 21201Uمزدوجبلفاع

مجموعة مدارس الشهداء 

مركزية اصبويا

المدرسة البتدائية ربوة إقليم: سيدي افني

الصهريج

106/09/00إقليم: كلميم 141 06/09/02أقدمية 16 سنةالعلوي عبد الرحمان 10548P)مزدوجكلميم )البلدية

مجموعة مدارس علي 

الدرقاوي مركزية تيلوى

م.م سيدي بوعبدلي مركزية إقليم: سيدي افني

سيدي بوعبدلي

104/09/02إقليم: تيزنيت 141 04/09/02أقدمية 16 سنةوبولمان بدرالدين 17148Nمزدوجسيدي بوعبد اللي

مجموعة مدارس الشهداء 

مركزية اصبويا

المدرسة البتدائية ربوة إقليم: سيدي افني

الصهريج

104/09/02إقليم: كلميم 141 04/09/02أقدمية 16 سنةالباد نور الدين 10548P)مزدوجكلميم )البلدية

مجموعة مدارس القادسية 

مركزية امي اكني

المدرسة البتدائية احمد إقليم: سيدي افني

الحنصالي

106/09/01إقليم: كلميم 139 06/09/03أقدمية 16 سنةرشيد هرباز 24385E)مزدوجكلميم )البلدية

مجموعة مدارس المقريزي 

مركزية انفك

عمالة: إنزكان ايت م وادي الذهبإقليم: سيدي افني

ملول
206/09/01 137 06/09/01أقدمية 16 سنةأشتشي م 05039B)مزدوجانزكان )البلدية

مجموعة مدارس الرازي 

مركزية اوكرز

عمالة: إنزكان ايت م النخيلإقليم: سيدي افني

ملول
404/09/02 135 20/09/03أقدمية 16 سنةأفارس م 05044G)مزدوجانزكان )البلدية

مجموعة مدارس ابن زهر 

مركزية تهنكاك

م/م الرشاد مركزية تمسية إقليم: سيدي افني

المركز

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
503/09/03 133 03/09/03أقدمية 16 سنةغزلن باركي 05081Xمزدوجتمسية

م.م العرعار مركزية 

تيورضوين

المدرسة البتدائية المدني إقليم: سيدي افني

الخصاصي

203/09/03إقليم: كلميم 133 03/09/03أقدمية 16 سنةالحسين الدوان 10552U)مزدوجبويز كارن )البلدية

مجموعة مدارس المعري 

مركزية تغيرت

عمالة: إنزكان ايت م/م الليمون مركزية بوزوكإقليم: سيدي افني

ملول
605/09/03 133 05/09/03أقدمية 16 سنةسعاد مغيطي 05083Zمزدوجتمسية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة
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المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مجموعة مدارس ابن زهر 

مركزية تهنكاك

106/09/01إقليم: كلميمم م ابن طفيلإقليم: سيدي افني 125 23/09/03أقدمية 16 سنةعلي بوالعلم 10576Vمزدوجافران أطلس الصغير

مجموعة مدارس سيدي 

اعزا مركزية فوزارت

م.م منصور ابراهيم بن بلعيد إقليم: سيدي افني

مركزية اولد النومر

106/09/01إقليم: تيزنيت 120 نعمإلتحاق بالزوجادكوجن فاطمة 24/12/06 17123Lمزدوجالمعدر الكبير

م.م المقاومة مركزية 

تنغلست

407/09/05إقليم: كلميمم م ابن طفيلإقليم: سيدي افني 93 02/09/09سعيدة بكاو 10576Vمزدوجافران أطلس الصغير

م.م الناشئة مركزية امي 

اوكني

م/م المسيرة الخضراء إقليم: سيدي افني

مركزية اخربان

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
406/09/01 76 06/09/17إلتحاق بالزوجةبوبكر شوقي 05087Dمزدوجتمسية

مجموعة مدارس اد 

المحفوض مركزية اد 

116/09/99إقليم: كلميمم م ابن طفيلإقليم: سيدي افني 64 02/09/15احمد    بوكدم 10576Vمزدوجافران أطلس الصغير

مجموعة مدارس أبو بكر 

الصديق مركزية تكنزة

705/09/08إقليم: كلميمم م مولي أحمد الدرقاويإقليم: سيدي افني 63 02/09/13زينبة اوناصر 10558Aمزدوجتكانت

مجموعة مدارس المقريزي 

مركزية انفك

102/09/10إقليم: كلميمم م المام البخاريإقليم: سيدي افني 53 02/09/14عبد ا نعيمو 10587Gمزدوجتغجيجت

مجموعة مدارس علي 

الدرقاوي مركزية تيلوى

 المدرسة البتدائية الشريف إقليم: سيدي افني

الدريسي

105/09/11إقليم: طانطان 51 02/09/14 اتبان يحي 15369E)مزدوجطانطان )البلدية

مجموعة مدارس المعري 

مركزية تغيرت

مجموعة مدارس النسيم إقليم: سيدي افني

مركزية امي نفاست

502/09/10إقليم: سيدي افني 48 07/09/15خالد اليماني 16748Dمزدوجامي نفاست

مجموعة مدارس الجبل 

الخضر مركزية مستي

المدرسة البتدائية يوسف إقليم: سيدي افني

بن تاشفين

105/09/08إقليم: طانطان 42 06/09/17الكنين البتول 15370F)مزدوجطانطان )البلدية

مجموعة مدارس العلويين 

مركزية تشبنيت ايت كرمون

102/09/10عمالة: الميةمولي رشيدإقليم: سيدي افني 37 02/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة خطاب 07726Xمزدوجبني يخلف

مجموعة مدارس أبي الحسن 

اللغي مركزية اكادير ايزري

802/09/16إقليم: كلميمم م الفقيه م بن احمدإقليم: سيدي افني 31 02/09/16مريم هزام 10572Rمزدوجافران أطلس الصغير

مجموعة مدارس أبو بكر 

الصديق مركزية تكنزة

مجموعة مدارس الجبل إقليم: سيدي افني

الخضر مركزية مستي

102/09/16إقليم: سيدي افني 31 02/09/16زربة مريم 16718

W

مزدوجمستي

مجموعة مدارس الغزالي 

مركزية كاور

المدرسة البتدائية يوسف إقليم: سيدي افني

بن تاشفين

312/01/17إقليم: طانطان 31 12/01/17ابراهيم جبلخير 15370F)مزدوجطانطان )البلدية

مجموعة مدارس القاضي 

عياض مركزية اربعاء ايت 

المدرسة البتدائية القاضي إقليم: سيدي افني

عياض

912/01/17إقليم: طانطان 31 12/01/17الزيني سهام 15373J)مزدوجطانطان )البلدية

مجموعة مدارس أمغار 

سعيد مركزية السماهرة

المدرسة البتدائية بئر إقليم: سيدي افني

أنزران

112/01/17إقليم: طانطان 31 12/01/17¨جميلة المصلي 15371G)مزدوجطانطان )البلدية

مجموعة مدارس ابن باجة 

مركزية ادناصر

المدرسة البتدائية العهد إقليم: سيدي افني

الجديد

112/01/17إقليم: طانطان 30 12/01/17يوسف العلوي 26844C)مزدوجطانطان )البلدية

مجموعة مدارس المعري 

مركزية تغيرت

912/01/17إقليم: كلميمم م واوملوكتإقليم: سيدي افني 30 12/01/17وفاء بن حمو 10597Tمزدوجاداي
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مجموعة مدارس 23 نونبر 

مركزية فم كيزي

م.م الناشئة مركزية امي إقليم: سيدي افني

اوكني

612/01/17إقليم: سيدي افني 28 06/09/17رمضان الحيحي 16801Lمزدوجتيوغزة

مجموعة مدارس المل 

مركزية النابور

م.م الناشئة مركزية امي إقليم: سيدي افني

اوكني

402/09/14إقليم: سيدي افني 27 06/09/17إلتحاق بالزوجادهمو فاطمة 16801Lمزدوجتيوغزة

م.م المعتمد بن عباد مركزية 

ايت اعزا

1002/09/14إقليم: طانطانمدرسة لل سلمى البتدائيةإقليم: سيدي افني 24 06/09/17عزيز حكيم 27108P)مزدوجالوطية )البلدية

مجموعة مدارس أبو بكر 

الصديق مركزية تكنزة

مجموعة مدارس الجبل إقليم: سيدي افني

الخضر مركزية مستي

606/09/17إقليم: سيدي افني 24 06/09/17صفاء الدمناتي 16718

W

مزدوجمستي

مجموعة مدارس أبو بكر 

الصديق مركزية تكنزة

م.م  وادي المخازن مركزية إقليم: سيدي افني

ادبركة

506/09/17إقليم: سيدي افني 24 06/09/17نعيمة خاجي 16772Eمزدوجتنكرفا

مجموعة مدارس أبو بكر 

الصديق مركزية تكنزة

مجموعة مدارس الزهراوي إقليم: سيدي افني

مركزية الحفارات ايت ايوب

106/09/17إقليم: سيدي افني 24 06/09/17لحسن العواد 16764

W

مزدوجاثنين املو

مجموعة مدارس الرازي 

مركزية اوكرز

مجموعة مدارس القادسية إقليم: سيدي افني

مركزية امي اكني

106/09/17إقليم: سيدي افني 24 06/09/17عابد  ادهمو 16758Pمزدوجاثنين املو

مجموعة مدارس أبو بكر 

الصديق مركزية تكنزة

مجموعة مدارس الجبل إقليم: سيدي افني

الخضر مركزية مستي

606/09/17إقليم: سيدي افني 24 06/09/17عبد ا البوكرفاوي 16718

W

مزدوجمستي

مجموعة مدارس أبي الحسن 

اللغي مركزية اكادير ايزري

م.م الناشئة مركزية امي إقليم: سيدي افني

اوكني

806/09/17إقليم: سيدي افني 24 06/09/17عبد الرحمان ادبلقاسم 16801Lمزدوجتيوغزة

مجموعة مدارس أبي الحسن 

اللغي مركزية اكادير ايزري

م.م  م بن الحسين مركزية إقليم: سيدي افني

اسك

206/09/17إقليم: سيدي افني 24 06/09/17عبد الكريم أوباها 16821Hمزدوجتيوغزة

مجموعة مدارس علي 

الدرقاوي مركزية تيلوى

106/09/17إقليم: طانطانمدرسة لل سلمى البتدائيةإقليم: سيدي افني 24 06/09/17هشام فهمي 27108P)مزدوجالوطية )البلدية

مجموعة مدارس الرازي 

مركزية اوكرز

مجموعة مدارس الحنصالي إقليم: سيدي افني

مركزية اكورين ايت علي

606/09/17إقليم: سيدي افني 24 06/09/17اعشاري م 16999Bمزدوجسيدي مبارك

مجموعة مدارس تجاجت 

مركزية تجاجت

م.م الناشئة مركزية امي إقليم: سيدي افني

اوكني

106/09/17إقليم: سيدي افني 24 06/09/17م أحزان 16801Lمزدوجتيوغزة

مجموعة مدارس علي 

الدرقاوي مركزية تيلوى

مجموعة مدارس الندلس إقليم: سيدي افني

مركزية احندارن

425/09/17إقليم: سيدي افني 24 25/09/17سلمى جللي 16722Aمزدوجمستي

مجموعة مدارس أبي الحسن 

اللغي مركزية اكادير ايزري

مجموعة مدارس علي إقليم: سيدي افني

الدرقاوي مركزية تيلوى

106/09/17إقليم: سيدي افني 24 06/09/17صابور الحسن 17097Hمزدوجانفك

المدرسة البتدائية معركة إقليم: سيدي افنيالمدرسة البتدائية ابن طفيل

تافودارت

205/09/07إقليم: العيون 22 06/09/17بنعزوز للة مريم 24875M)مزدوجالمرسى )البلدية

م.م العرعار مركزية 

تيورضوين

المدرسة البتدائية عمر إقليم: سيدي افني

الخيام

102/09/16إقليم: سيدي افني 22 02/09/16إلتحاق بالزوجنعيمة أيت الطالب 16826Nمزدوجمير لفت

مجموعة مدارس أبي الحسن 

اللغي مركزية اكادير ايزري

502/09/16إقليم: كلميمم م مولي أحمد الدرقاويإقليم: سيدي افني 21 02/09/16إلتحاق بالزوجمريم بو الضاهر 10558Aمزدوجتكانت
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مجموعة مدارس الغزالي 

مركزية كاور

عمالة: أكادير  إدا م.م الركان-جـيـــتـكـلإقليم: سيدي افني

وتنان
802/09/16 21 02/09/16حسناء خيزو 04998Gمزدوجتامري

م.م العرعار مركزية 

تيورضوين

812/01/17إقليم: كلميمم م تركمايتإقليم: سيدي افني 21 12/01/17رشيد أفرياض 10618Rمزدوجتغجيجت

مجموعة مدارس الغزالي 

مركزية كاور

مجموعة مدارس الندلس إقليم: سيدي افني

مركزية احندارن

212/01/17إقليم: سيدي افني 21 12/01/17وليد بوعزاز 16722Aمزدوجمستي

مجموعة مدارس طارق بن 

زياد مركزية ابضر

312/01/17إقليم: كلميمم م حمادي المرابطيإقليم: سيدي افني 21 12/01/17البتول الحنشاوي 10601Xمزدوجافركات

مجموعة مدارس الرازي 

مركزية اوكرز

212/01/17إقليم: طانطانمدرسة لل سلمى البتدائيةإقليم: سيدي افني 21 12/01/17حمدي الشركاوي 27108P)مزدوجالوطية )البلدية

مجموعة مدارس المعري 

مركزية تغيرت

312/01/17إقليم: كلميمم م ابراهيم الدرويشإقليم: سيدي افني 20 12/01/17احمد ازروال 10590Kمزدوجامتدي

مجموعة مدارس الزهراوي 

مركزية الحفارات ايت ايوب

مجموعة مدارس الشهداء إقليم: سيدي افني

مركزية اصبويا

912/01/17إقليم: سيدي افني 20 12/01/17ابوبكر بنلعمش 16725Dمزدوجاسبوية

مجموعة مدارس الحنصالي 

مركزية اكورين ايت علي

مجموعة مدارس ابن باجة إقليم: سيدي افني

مركزية ادناصر

1002/09/15إقليم: سيدي افني 17 04/09/18يوسف جلولي 17001Dمزدوجسيدي مبارك

م.م الناشئة مركزية امي 

اوكني

م.م الزرقطوني مركزية إقليم: سيدي افني

بيفورنا

102/09/16إقليم: سيدي افني 17 نعمم بها 04/09/18 16812Yمزدوجتيوغزة

مجموعة مدارس الزدهار 

مركزية كرامة

المدرسة البتدائية عمر ابن إقليم: سيدي افني

الخطاب

102/09/16إقليم: أسا - الزاك 17 04/09/18رشيد بوهدي 06833B)مزدوجالزاك )البلدية

مجموعة مدارس القاضي 

عياض مركزية اربعاء ايت 

مجموعة مدارس الندلس إقليم: سيدي افني

مركزية احندارن

204/09/18إقليم: سيدي افني 17 04/09/18مبارك أبليح 16722Aمزدوجمستي

مجموعة مدارس ابن زيدون 

مركزية انامر

804/09/18إقليم: كلميمم م راس امليلإقليم: سيدي افني 17 04/09/18مريم وبدا 10622Vمزدوجرأس اومليل

مجموعة مدارس الزدهار 

مركزية كرامة

مجموعة مدارس طارق بن إقليم: سيدي افني

زياد مركزية ابضر

604/09/18إقليم: سيدي افني 17 04/09/18لحسن بوتمات 17055Mمزدوجايبضر

مجموعة مدارس ابن بسام 

مركزية تطروست

مجموعة مدارس الحنصالي إقليم: سيدي افني

مركزية اكورين ايت علي

304/09/18إقليم: سيدي افني 17 04/09/18الحسن بوقسيم 16999Bمزدوجسيدي مبارك

مجموعة مدارس ابن بسام 

مركزية تطروست

مجموعة مدارس ابن باجة إقليم: سيدي افني

مركزية ادناصر

104/09/18إقليم: سيدي افني 17 04/09/18م المودن 17001Dمزدوجسيدي مبارك

مجموعة مدارس أبو بكر 

الصديق مركزية تكنزة

المدرسة البتدائية عمر إقليم: سيدي افني

الخيام

206/09/17إقليم: سيدي افني 16 06/09/17إلتحاق بالزوجخديجة كريم 16826Nمزدوجمير لفت

مجموعة مدارس النسيم 

مركزية امي نفاست

 المدرسة البتدائية الشريف إقليم: سيدي افني

الدريسي

102/09/10إقليم: طانطان 15 06/09/17إلتحاق بالزوجةالسباعي عبد العزيز 15369E)مزدوجطانطان )البلدية

مجموعة مدارس الشاطئ 

مركزية ادبوشني

م.م الزرقطوني مركزية إقليم: سيدي افني

بيفورنا

104/09/12إقليم: سيدي افني 14 نعموفاء اديحيا 06/09/17 16812Yمزدوجتيوغزة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م.م الزرقطوني مركزية 

بيفورنا

مجموعة مدارس الشاطئ إقليم: سيدي افني

مركزية ادبوشني

103/09/13إقليم: سيدي افني 14 نعمالحسين  عليش 06/09/17 16836Zمزدوجمير لفت

مجموعة مدارس أبو بكر 

الصديق مركزية تكنزة

مجموعة مدارس ابن عقول إقليم: سيدي افني

البتدائية

102/09/14إقليم: أسا - الزاك 14 06/09/17لبويهي م 06837F)مزدوجالزاك )البلدية

مجموعة مدارس المقريزي 

مركزية انفك

م.م العرعار مركزية إقليم: سيدي افني

تيورضوين

106/09/17إقليم: سيدي افني 14 06/09/17م تكوشت 17043Zمزدوجسيدي عبد ا أو بلعيد

مجموعة مدارس ابن زهر 

مركزية تهنكاك

م.م العرعار مركزية إقليم: سيدي افني

تيورضوين

106/09/17إقليم: سيدي افني 14 06/09/17زكرياء القرع 17043Zمزدوجسيدي عبد ا أو بلعيد

مجموعة مدارس طارق بن 

زياد مركزية ابضر

مجموعة مدارس الزهراوي إقليم: سيدي افني

مركزية الحفارات ايت ايوب

206/09/17إقليم: سيدي افني 14 06/09/17رانيا جموض 16764

W

مزدوجاثنين املو

مجموعة مدارس علي 

الدرقاوي مركزية تيلوى

مجموعة مدارس القاضي إقليم: سيدي افني

عياض مركزية اربعاء ايت 

106/09/17إقليم: سيدي افني 14 06/09/17 عبد القادر فم كاكا 16789Yمزدوجاربعاء أيت عبد ا

مجموعة مدارس الصخور 

مركزية ازروالن

مجموعة مدارس القاضي إقليم: سيدي افني

عياض مركزية اربعاء ايت 

306/09/17إقليم: سيدي افني 14 06/09/17م فم كاكا 16789Yمزدوجاربعاء أيت عبد ا

مجموعة مدارس علي 

الدرقاوي مركزية تيلوى

مجموعة مدارس القادسية إقليم: سيدي افني

مركزية امي اكني

206/09/17إقليم: سيدي افني 14 06/09/17الحسين أمونان 16758Pمزدوجاثنين املو

مجموعة مدارس ابن زهر 

مركزية تهنكاك

مجموعة مدارس القادسية إقليم: سيدي افني

مركزية امي اكني

206/09/17إقليم: سيدي افني 14 06/09/17رشيد الريس 16758Pمزدوجاثنين املو

مجموعة مدارس أبي الحسن 

اللغي مركزية اكادير ايزري

مجموعة مدارس ابن زيدون إقليم: سيدي افني

مركزية انامر

106/09/17إقليم: سيدي افني 14 06/09/17فؤاد أمين 16738Tمزدوجاسبوية

مجموعة مدارس الصخور 

مركزية ازروالن

مجموعة مدارس الندلس إقليم: سيدي افني

مركزية احندارن

1006/09/17إقليم: سيدي افني 14 06/09/17حفيظة بعدي 16722Aمزدوجمستي

مجموعة مدارس الغزالي 

مركزية كاور

مجموعة مدارس عقبة بن إقليم: سيدي افني

نافع مركزية تهرموشت

106/09/17إقليم: سيدي افني 14 06/09/17سليمان همام 16730Jمزدوجاسبوية

مجموعة مدارس علي 

الدرقاوي مركزية تيلوى

م.م المقاومة مركزية إقليم: سيدي افني

تنغلست

306/09/17إقليم: سيدي افني 14 06/09/17الحسين بوحلس 16782Rمزدوجتنكرفا

مجموعة مدارس الغزالي 

مركزية كاور

مجموعة مدارس الشعاع إقليم: سيدي افني

مركزية اداوسكوم

706/09/17إقليم: سيدي افني 14 06/09/17البشير عني 16755Lمزدوجاثنين املو

مجموعة مدارس المقريزي 

مركزية انفك

مجموعة مدارس أبو بكر إقليم: سيدي افني

الصديق مركزية تكنزة

206/09/17إقليم: سيدي افني 14 06/09/17م صابر 16780Nمزدوجتنكرفا

مجموعة مدارس طارق بن 

زياد مركزية ابضر

مجموعة مدارس الشعاع إقليم: سيدي افني

مركزية اداوسكوم

906/09/17إقليم: سيدي افني 14 06/09/17عائشة  زلكى 16755Lمزدوجاثنين املو

مجموعة مدارس المقريزي 

مركزية انفك

مجموعة مدارس الشعاع إقليم: سيدي افني

مركزية اداوسكوم

506/09/17إقليم: سيدي افني 14 06/09/17احمد انجار 16755Lمزدوجاثنين املو

مجموعة مدارس ابن زهر 

مركزية تهنكاك

م.م العرعار مركزية إقليم: سيدي افني

تيورضوين

806/09/17إقليم: سيدي افني 14 06/09/17رشيد بن حمو 17043Zمزدوجسيدي عبد ا أو بلعيد
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

كلميم - واد نون10

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مجموعة مدارس الطاهر 

الفراني مركزية تغلولو

مجموعة مدارس عقبة بن إقليم: سيدي افني

نافع مركزية تهرموشت

106/09/17إقليم: سيدي افني 14 06/09/17خديجة بوعود 16730Jمزدوجاسبوية

مجموعة مدارس الغزالي 

مركزية كاور

مجموعة مدارس عقبة بن إقليم: سيدي افني

نافع مركزية تهرموشت

106/09/17إقليم: سيدي افني 14 06/09/17اولد العايش مصطفى 16730Jمزدوجاسبوية

مجموعة مدارس الغزالي 

مركزية كاور

مجموعة مدارس القادسية إقليم: سيدي افني

مركزية امي اكني

206/09/17إقليم: سيدي افني 14 06/09/17عمر الباعمراني 16758Pمزدوجاثنين املو

مجموعة مدارس ابن زهر 

مركزية تهنكاك

مجموعة مدارس الرازي إقليم: سيدي افني

مركزية اوكرز

306/09/17إقليم: سيدي افني 14 06/09/17عمر بحروث 17032Mمزدوجأيت الرخا

مجموعة مدارس الغزالي 

مركزية كاور

مجموعة مدارس القادسية إقليم: سيدي افني

مركزية امي اكني

106/09/17إقليم: سيدي افني 14 06/09/17م ايت محند 16758Pمزدوجاثنين املو

مجموعة مدارس أبي الحسن 

اللغي مركزية اكادير ايزري

مجموعة مدارس القاضي إقليم: سيدي افني

عياض مركزية اربعاء ايت 

606/09/17إقليم: سيدي افني 14 06/09/17حميد أكرويض 16789Yمزدوجاربعاء أيت عبد ا

مجموعة مدارس الغزالي 

مركزية كاور

مجموعة مدارس أبو بكر إقليم: سيدي افني

الصديق مركزية تكنزة

806/09/17إقليم: سيدي افني 14 06/09/17المهدي أبركا 16780Nمزدوجتنكرفا

م.م الضحى مركزية اكني 

ندزوهو

مجموعة مدارس ابن باجة إقليم: سيدي افني

مركزية ادناصر

106/09/17إقليم: سيدي افني 14 06/09/17ابراهيم مرزوك 17001Dمزدوجسيدي مبارك

مجموعة مدارس علي 

الدرقاوي مركزية تيلوى

مجموعة مدارس الرازي إقليم: سيدي افني

مركزية اوكرز

306/09/17إقليم: سيدي افني 14 06/09/17بلقاسم إدعدي 17032Mمزدوجأيت الرخا

مجموعة مدارس الطاهر 

الفراني مركزية تغلولو

مجموعة مدارس ابن بسام إقليم: سيدي افني

مركزية تطروست

306/09/17إقليم: سيدي افني 14 06/09/17حليمة السعدية شكار 16998Aمزدوجسيدي مبارك

مجموعة مدارس الصخور 

مركزية ازروالن

مجموعة مدارس الرازي إقليم: سيدي افني

مركزية اوكرز

306/09/17إقليم: سيدي افني 14 06/09/17مسعود اهريش 17032Mمزدوجأيت الرخا

مجموعة مدارس ابن زهر 

مركزية تهنكاك

مجموعة مدارس ابن بسام إقليم: سيدي افني

مركزية تطروست

606/09/17إقليم: سيدي افني 14 06/09/17عبد الهادي اولكان 16998Aمزدوجسيدي مبارك

مجموعة مدارس الغزالي 

مركزية كاور

مجموعة مدارس عقبة بن إقليم: سيدي افني

نافع مركزية تهرموشت

106/09/17إقليم: سيدي افني 14 06/09/17م ألوكان 16730Jمزدوجاسبوية

مجموعة مدارس المقريزي 

مركزية انفك

مجموعة مدارس النجاح إقليم: سيدي افني

مركزية تلكدوار

125/09/17إقليم: سيدي افني 14 25/09/17براهيم ارخا 16796Fمزدوجاربعاء أيت عبد ا

مجموعة مدارس أبي الحسن 

اللغي مركزية اكادير ايزري

مجموعة مدارس ابن زيدون إقليم: سيدي افني

مركزية انامر

106/09/17إقليم: سيدي افني 14 06/09/17علي الراجي 16738Tمزدوجاسبوية

مجموعة مدارس الغزالي 

مركزية كاور

مجموعة مدارس الزدهار إقليم: سيدي افني

مركزية كرامة

125/09/17إقليم: سيدي افني 14 25/09/17بوبكر افوكال 17070Dمزدوجتيغيرت

مجموعة مدارس الشعاع 

مركزية اداوسكوم

مجموعة مدارس الشهداء إقليم: سيدي افني

مركزية اصبويا

805/09/11إقليم: سيدي افني 9 04/09/18إلتحاق بالزوجةم الراشدي 16725Dمزدوجاسبوية

مجموعة مدارس ابن زهر 

مركزية تهنكاك

م.م عبد ا ابن ياسين إقليم: سيدي افني

مركزية اداوسملل

802/09/10إقليم: تيزنيت 7 04/09/18لحسن بن داهمو 16952Aمزدوجتيزغران
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الجهة الصلية : 
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م.م الناشئة مركزية امي 

اوكني

1002/09/15إقليم: طاطااسمليلإقليم: سيدي افني 7 04/09/18عبد ا اتويرى 16073Vمزدوجالوكوم

مجموعة مدارس ابن زهر 

مركزية تهنكاك

مجموعة مدارس الصخور إقليم: سيدي افني

مركزية ازروالن

104/09/18إقليم: سيدي افني 7 04/09/18سعيد بوكراع 17051Hمزدوجبوطروش

مجموعة مدارس علي 

الدرقاوي مركزية تيلوى

مجموعة مدارس الشعاع إقليم: سيدي افني

مركزية اداوسكوم

904/09/18إقليم: سيدي افني 7 04/09/18حفيضة ابن الجيللي 16755Lمزدوجاثنين املو

مجموعة مدارس المعري 

مركزية تغيرت

204/09/18إقليم: كلميمم م ابراهيم الدرويشإقليم: سيدي افني 7 04/09/18ابراهيم ايرافن 10590Kمزدوجامتدي

مجموعة مدارس أمغار 

سعيد مركزية السماهرة

م.م العرعار مركزية إقليم: سيدي افني

تيورضوين

504/09/18إقليم: سيدي افني 7 04/09/18عبد الرحيم ابعوس 17043Zمزدوجسيدي عبد ا أو بلعيد

مجموعة مدارس الصخور 

مركزية ازروالن

مجموعة مدارس المعري إقليم: سيدي افني

مركزية تغيرت

104/09/18إقليم: سيدي افني 7 04/09/18م ابو طالب 17062Vمزدوجتيغيرت

مجموعة مدارس تجاجت 

مركزية تجاجت

مجموعة مدارس ابن زهر إقليم: سيدي افني

مركزية تهنكاك

304/09/18إقليم: سيدي افني 7 04/09/18 م المنظور 17047Dمزدوجبوطروش

مجموعة مدارس العلويين 

مركزية تشبنيت ايت كرمون

مجموعة مدارس الشعاع إقليم: سيدي افني

مركزية اداوسكوم

1004/09/18إقليم: سيدي افني 7 04/09/18أحمد حريث 16755Lمزدوجاثنين املو

مجموعة مدارس الزهراوي 

مركزية الحفارات ايت ايوب

م.م الضحى مركزية اكني إقليم: سيدي افني

ندزوهو

604/09/18إقليم: سيدي افني 7 04/09/18نعيمة الهباري 17038Uمزدوجسيدي عبد ا أو بلعيد

مجموعة مدارس عقبة بن 

نافع مركزية تهرموشت

مجموعة مدارس أبو بكر إقليم: سيدي افني

الصديق مركزية تكنزة

104/09/18إقليم: سيدي افني 7 04/09/18م أبل 16780Nمزدوجتنكرفا

مجموعة مدارس أبي الحسن 

اللغي مركزية اكادير ايزري

مجموعة مدارس طارق بن إقليم: سيدي افني

زياد مركزية ابضر

304/09/18إقليم: سيدي افني 7 04/09/18مصطفى بوزردا 17055Mمزدوجايبضر

مجموعة مدارس طارق بن 

زياد مركزية ابضر

مجموعة مدارس الطاهر إقليم: سيدي افني

الفراني مركزية تغلولو

104/09/18إقليم: سيدي افني 7 04/09/18م برهان 17056Nمزدوجايبضر

مجموعة مدارس ابن باجة 

مركزية ادناصر

مجموعة مدارس القاضي إقليم: سيدي افني

م أوبلوش مركزية 

804/09/18إقليم: سيدي افني 7 نعمم اد مولود 04/09/18 16790Zمزدوجاربعاء أيت عبد ا

مجموعة مدارس القاضي 

م أوبلوش مركزية 

مجموعة مدارس ابن باجة إقليم: سيدي افني

مركزية ادناصر

404/09/18إقليم: سيدي افني 7 نعمبولدام عبد ا 04/09/18 17001Dمزدوجسيدي مبارك

مجموعة مدارس الزهراوي 

مركزية الحفارات ايت ايوب

مجموعة مدارس الندلس إقليم: سيدي افني

مركزية احندارن

204/09/18إقليم: سيدي افني 7 04/09/18سمية عدناوي 16722Aمزدوجمستي

مجموعة مدارس الطاهر 

الفراني مركزية تغلولو

مجموعة مدارس الزهراوي إقليم: سيدي افني

مركزية الحفارات ايت ايوب

604/09/18إقليم: سيدي افني 7 04/09/18امونان رشيد 16764

W

مزدوجاثنين املو

مجموعة مدارس عبد الجليل 

القباج مركزية تكنسا

مجموعة مدارس الرازي إقليم: سيدي افني

مركزية اوكرز

104/09/18إقليم: سيدي افني 7 04/09/18الحسن اربعي 17032Mمزدوجأيت الرخا

مجموعة مدارس طارق بن 

زياد مركزية ابضر

مجموعة مدارس الطاهر إقليم: سيدي افني

الفراني مركزية تغلولو

104/09/18إقليم: سيدي افني 7 04/09/18سعدية ولد حمو 17056Nمزدوجايبضر
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

كلميم - واد نون10

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مجموعة مدارس عقبة بن 

نافع مركزية تهرموشت

مجموعة مدارس المقريزي إقليم: سيدي افني

مركزية انفك

104/09/18إقليم: سيدي افني 7 04/09/18م أغله 17092Cمزدوجانفك

مجموعة مدارس أبي الحسن 

اللغي مركزية اكادير ايزري

مجموعة مدارس المقريزي إقليم: سيدي افني

مركزية انفك

104/09/18إقليم: سيدي افني 7 04/09/18م المدني 17092Cمزدوجانفك

م.م الزرقطوني مركزية 

بيفورنا

م.م الناشئة مركزية امي إقليم: سيدي افني

اوكني

204/09/18إقليم: سيدي افني 6 نعمزبدة  أحريك 04/09/18 16801Lمزدوجتيوغزة

مجموعة مدارس الصخور 

مركزية ازروالن

مجموعة مدارس ابن زهر إقليم: سيدي افني

مركزية تهنكاك

104/09/18إقليم: سيدي افني 6 04/09/18ابراهيم همان 17047Dمزدوجبوطروش

المدرسة البتدائية الشيخ 

ماء العينين

المدرسة البتدائية عبدا بن إقليم: سيدي افني

ياسين

205/09/08إقليم: كلميم 34 02/09/15رشيد أزروال 10537C)المازيغيةكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية عمر 

الخيام

المدرسة البتدائية م كريم إقليم: سيدي افني

بن ابراهيم

102/09/16إقليم: سيدي افني 19 02/09/16إلتحاق بالزوجأسماء  أطبيب 21364

W

المازيغيةسيدي إفني )البلدية(

المدرسة البتدائية عمر 

الخيام

202/09/15إقليم: كلميمم م ابن طفيلإقليم: سيدي افني 12 03/09/18المحفوظ الكبوس 10576Vالمازيغيةافران أطلس الصغير

116/09/94إقليم: العيونالمدرسة البتدائية الوفاقإقليم: طانطانالمدرسة البتدائية العبور 144 16/09/94أقدمية 16 سنةالداهم   أحمد سالم 24991N)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية حفصة 

بنت عمر

216/09/82إقليم: سيدي بنوراولد بوزيدإقليم: طانطان 138 16/09/93أقدمية 16 سنةمبروك    عبد الرحيم 08664Sمزدوجالغنادرة

المدرسة البتدائية يوسف 

بن تاشفين

المدرسة البتدائية عائشة أم إقليم: طانطان

المؤمنين

216/09/96إقليم: العيون 130 16/09/99أقدمية 16 سنةحركاني   البشير 24336B)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية يوسف 

بن تاشفين

606/09/01إقليم: بنسليمانمدرسة المغرب العربيإقليم: طانطان 112 15/09/02أقدمية 16 سنةالوادي الحاج أحمد 25003B)مزدوجبوزنيقة )البلدية

م/م المسيرة الخضراء إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية العبور

مركزية اخربان

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
604/09/02 112 04/09/02أقدمية 16 سنةشوقي مبارك 05087Dمزدوجتمسية

المدرسة البتدائية القاضي 

عياض

 المدرسة البتدائية المير إقليم: طانطان

مولي عبد ا

106/09/01إقليم: طانطان 80 05/09/09بلمين للة مينة 15376M)مزدوجطانطان )البلدية

المدرسة البتدائية خالد بن إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية الموحدين

الوليد

106/09/01إقليم: طانطان 72 19/09/11ديدة سالكة 15368D)مزدوجطانطان )البلدية

المدرسة البتدائية خالد بن 

الوليد

 المدرسة البتدائية المير إقليم: طانطان

مولي عبد ا

116/09/97إقليم: طانطان 70 05/09/08ايت وعزيز    فاطمة 15376M)مزدوجطانطان )البلدية

المدرسة البتدائية معركة 

الدشيرة

المدرسة البتدائية خالد بن إقليم: طانطان

الوليد

104/09/02إقليم: طانطان 64 04/09/14عبد ا عيني 15368D)مزدوجطانطان )البلدية

المدرسة البتدائية العهد 

الجديد

المدرسة البتدائية المركزية إقليم: طانطان

المل

106/09/01إقليم: السمارة 58 06/09/17الرامي عثمان 19139C)مزدوجالسمارة )البلدية

المدرسة البتدائية العهد 

الجديد

405/09/02إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية ابن زهرإقليم: طانطان 54 06/09/17العماري لعروصي 20213V)مزدوجالسمارة )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

كلميم - واد نون10

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية معركة 

أنوال

504/09/02إقليم: كلميمم م اغبالوإقليم: طانطان 42 20/09/12علي الصابري 10578Xمزدوجافران أطلس الصغير

المدرسة البتدائية معركة 

الدشيرة

104/09/12إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية الوحدةإقليم: طانطان 28 نعمكلثوم اياس 02/09/16 15364Z)مزدوجطانطان )البلدية

المدرسة البتدائية معركة إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية الوحدة

الدشيرة

104/09/12إقليم: طانطان 19 نعمإلتحاق بالزوجفاطمة هني 04/09/18 15379R)مزدوجالوطية )البلدية

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

 المدرسة البتدائية الشريف إقليم: طانطان

الدريسي

206/09/17إقليم: طانطان 12 نعمروبيو السالمة 06/09/17 15369E)مزدوجطانطان )البلدية

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

المدرسة البتدائية العهد إقليم: طانطان

الجديد

106/09/17إقليم: طانطان 12 نعمإتيان مينة 06/09/17 26844C)مزدوجطانطان )البلدية

 المدرسة البتدائية الشريف 

الدريسي

المدرسة البتدائية حليمة إقليم: طانطان

السعدية

102/09/15إقليم: طانطان 7 نعمامان محسن 04/09/18 25787D)مزدوجالوطية )البلدية

المدرسة البتدائية العهد 

الجديد

المدرسة البتدائية حليمة إقليم: طانطان

السعدية

205/09/11إقليم: طانطان 6 نعمإلتحاق بالزوجحياة لمعني 04/09/18 25787D)مزدوجالوطية )البلدية

المدرسة البتدائية القاضي إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية الموحدين

عياض

104/09/12إقليم: طانطان 6 نعماد موسى مريم 04/09/18 15373J)مزدوجطانطان )البلدية

المدرسة البتدائية القاضي 

عياض

204/09/12إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية الموحدينإقليم: طانطان 6 نعمم امقشى 04/09/18 25228

W

مزدوجطانطان )البلدية(
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

العيون -  الساقية الحمراء11

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

11

المدرسة البتدائية المنصور إقليم: بوجدور المدرسة البتدائية لنبعاث

الذهبي

216/09/98إقليم: العيون 147 15/09/15أقدمية 16 سنةمريم  خير 06435U)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية الحسن 

الثاني

المدرسة البتدائية الشهيد إقليم: بوجدور

م الزرقطوني

316/09/96إقليم: العيون 136 16/09/96أقدمية 16 سنةرشيد  بلفقير 06441A)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية الحسن 

الثاني

116/09/94إقليم: العيونمركزية فم الواد القريةإقليم: بوجدور 134 16/09/94أقدمية 16 سنةم  ادب 06459Vمزدوجفم الواد

المدرسة البتدائية الحسن 

الثاني

مجموعة مدارس النسيم إقليم: بوجدور

مركزية امي نفاست

116/09/95إقليم: سيدي افني 130 16/09/95أقدمية 16 سنةالعربي  مولي 16748Dمزدوجامي نفاست

المدرسة البتدائية المسيرة 

الخضراء

المدرسة البتدائية عائشة أم إقليم: بوجدور

المؤمنين

121/09/83إقليم: العيون 116 06/09/01أقدمية 16 سنةعبدالحميد الوربي 24336B)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية م 

الزرقطوني

716/09/99عمالة: مراكشمدرسة رياض المنزهإقليم: بوجدور 108 19/11/01إلتحاق بالزوجسعاد ايت السي بلل 26726Zمزدوجحربيل

1013/09/01إقليم: الحاجبالسعادةإقليم: بوجدورالمدرسة البتدائية النهضة 81 13/09/06إلتحاق بالزوجفاطمة  بولهوال 04113V)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي 

احمد ادبدا

المدرسة البتدائية معركة إقليم: بوجدور

تافودارت

202/09/10إقليم: العيون 64 06/12/11أسكور هشام 24875M)مزدوجالمرسى )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي 

احمد ادبدا

المدرسة البتدائية معركة إقليم: بوجدور

تافودارت

202/09/10إقليم: العيون 64 06/12/11ازناك امال 24875M)مزدوجالمرسى )البلدية

 المدرسة البتدائية ابن 

الهيثم

المدرسة البتدائية المختار إقليم: بوجدور

السوسي

1116/09/85إقليم: العيون 48 02/09/14مزا الحسن 26042F)مزدوجالمرسى )البلدية

المدرسة البتدائية الحسن 

الثاني

116/09/98إقليم: بوجدورالمدرسة البتدائية النهضةإقليم: بوجدور 30 02/09/14السمللي    عندال 23595

W

مزدوجبوجدور )البلدية(

المدرسة البتدائية فاطمة إقليم: بوجدور المدرسة البتدائية لنبعاث

الفهرية

102/09/09إقليم: العيون 26 02/09/15إلتحاق بالزوجحيات معفى 24990M)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية أنس بن إقليم: بوجدور المدرسة البتدائية لنبعاث

مالك

807/09/04إقليم: العيون 25 02/09/15إلتحاق بالزوجةبوكريمز الطيب 18648U)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي 

احمد ادبدا

المدرسة البتدائية أسامة بن إقليم: بوجدور

زيد

101/01/17إقليم: العيون 20 01/01/17إلتحاق بالزوجاسماء كاسي 25878C)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية المسيرة 

الخضراء

107/09/05إقليم: بوجدورالمدرسة البتدائية النهضةإقليم: بوجدور 18 02/09/16الحسين بوشلكة 23595

W

مزدوجبوجدور )البلدية(

المدرسة  البتدائية مولي 

رشيد

109/01/17إقليم: بوجدورالمدرسة البتدائية النهضةإقليم: بوجدور 18 09/01/17الكبير ماء العينين 23595

W

مزدوجبوجدور )البلدية(

المدرسة البتدائية سيدي 

احمد ادبدا

المدرسة البتدائية عبد إقليم: بوجدور

العزيز خيا

202/09/09إقليم: بوجدور 16 04/09/18احلوته م 19283J)مزدوجبوجدور )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

العيون -  الساقية الحمراء11

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2019

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية  

الخوارزمي

101/01/17إقليم: بوجدورالمدرسة البتدائية النهضةإقليم: بوجدور 16 04/09/18أحمد الكاديري 23595

W

مزدوجبوجدور )البلدية(

المدرسة البتدائية سيدي 

احمد ادبدا

المدرسة البتدائية معركة إقليم: بوجدور

تافودارت

1002/09/16إقليم: العيون 16 04/09/18مريم الدريسي 24875M)مزدوجالمرسى )البلدية

المدرسة البتدائية عبد 

العزيز خيا

المدرسة البتدائية معركة إقليم: بوجدور

تافودارت

201/01/17إقليم: العيون 16 04/09/18عبد المجيد نصري 24875M)مزدوجالمرسى )البلدية

 المدرسة البتدائية ابن 

الهيثم

المدرسة البتدائية فاطمة إقليم: بوجدور

الفهرية

906/09/17إقليم: العيون 13 06/09/17إلتحاق بالزوجهند بوستى 24990M)مزدوجالعيون )البلدية

 المدرسة البتدائية ابن 

الهيثم

المدرسة البتدائية  إقليم: بوجدور

الخوارزمي

206/09/17إقليم: بوجدور 12 06/09/17المامون مجاط 26029S)مزدوجبوجدور )البلدية

المدرسة البتدائية المسيرة 

الخضراء

203/09/13إقليم: كلميمم م ابن طفيلإقليم: بوجدور 8 04/09/18إلتحاق بالزوجةم نعتي 10576Vمزدوجافران أطلس الصغير

202/09/16إقليم: شيشاوةبوابوضإقليم: بوجدورالمدرسة البتدائية النهضة 6 04/09/18بوتكريدة حنان 03055Vمزدوجبوعبوط

 المدرسة البتدائية ابن 

الهيثم

402/09/16إقليم: كلميمم م تركمايتإقليم: بوجدور 6 04/09/18بوطوب ابراهيم 10618Rمزدوجتغجيجت

المدرسة  البتدائية مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية  إقليم: بوجدور

الخوارزمي

104/09/18إقليم: بوجدور 6 04/09/18رحيمي وداد 26029S)مزدوجبوجدور )البلدية

المدرسة البتدائية  

الخوارزمي

المدرسة البتدائية يعقوب إقليم: بوجدور

المنصور

304/09/18إقليم: العيون 6 04/09/18بعزي صلح الدين 06425H)المازيغيةالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية عقبة بن 

نافع

116/09/93عمالة: فاسالوئامإقليم: السمارة 136 16/09/96أقدمية 16 سنةكوش حميد 18500H)مزدوجزواغة )المقاطعة

المدرسة البتدائية عقبة بن 

نافع

116/09/94إقليم: بنسليمانم/م سيدي اخديم المركزيةإقليم: السمارة 132 16/09/97أقدمية 16 سنةالهزيلي الحاج 07816Vمزدوجالشراط

المدرسة البتدائية الحسن 

الول

106/09/00إقليم: بنسليمانم/م سيدي اخديم المركزيةإقليم: السمارة 120 06/09/00أقدمية 16 سنةالعصامي وفى 07816Vمزدوجالشراط

616/09/99إقليم: ميدلتتكرسيفتإقليم: السمارةالمدرسة البتدائية ابن زهر 112 23/09/02أقدمية 16 سنةبويا كمال 09800Bمزدوجسيدي عياد

المدرسة البتدائية حي 

مولي رشيد

306/09/01إقليم: الخميساتالريبعةإقليم: السمارة 104 23/09/02أقدمية 16 سنةالبدراوي م 11515Rمزدوجآيت علي او لحسن

المدرسة البتدائية ودي 

الصفا

605/09/03عمالة: مكناسعين بزيز المركزإقليم: السمارة 52 04/09/12ماجدة عبيزة 03842Aمزدوجوليلي

المدرسة البتدائية المركزية 

النور

104/09/02إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية الواحةإقليم: السمارة 24 06/09/17بويدي ملد 23673F)مزدوجالسمارة )البلدية

المدرسة البتدائية المركزية 

المل

المدرسة البتدائية حي إقليم: السمارة

مولي رشيد

406/09/17إقليم: السمارة 24 11/09/17الوافي الراحل 10412S)مزدوجالسمارة )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية المركزية 

النور

المدرسة البتدائية معركة إقليم: السمارة

تافودارت

1012/01/17إقليم: العيون 20 12/01/17حسن وشواي 24875M)مزدوجالمرسى )البلدية

المدرسة البتدائية المركزية 

طه بلقاسم

المدرسة البتدائية المختار إقليم: السمارة

السوسي

712/01/17إقليم: العيون 20 12/01/17سيدي أحمد بلقاضي 26042F)مزدوجالمرسى )البلدية

المدرسة البتدائية المركزية 

المل

المدرسة البتدائية عقبة بن إقليم: السمارة

نافع

904/09/02إقليم: السمارة 17 04/09/18جمعة اقديم 10411R)مزدوجالسمارة )البلدية

المدرسة البتدائية المركزية إقليم: السمارةفرعية الواد

المل

104/09/18إقليم: السمارة 17 04/09/18حمدي عبد العالي 19139C)مزدوجالسمارة )البلدية

المدرسة البتدائية المركزية 

المل

المدرسة البتدائية المركزية إقليم: السمارة

النور

1006/09/17إقليم: السمارة 14 11/09/17حسنا بن الحبيب 20467

W

مزدوجالسمارة )البلدية(

المدرسة البتدائية م إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية الواحة

الزرقطوني

107/09/17إقليم: بوجدور 12 07/09/17إلتحاق بالزوجبهيجة الراحلي 22976Y)مزدوجبوجدور )البلدية

المدرسة البتدائية المركزية 

النور

المدرسة البتدائية الحسن إقليم: السمارة

الول

101/09/15إقليم: كلميم 37 01/09/15احمد اورير 10554

W

المازيغيةبويز كارن )البلدية(

المدرسة البتدائية الشهيد 

م الزرقطوني

المدرسة الجماعاتية إفران إقليم: السمارة

الطلس الصغير

102/09/15إقليم: كلميم 24 02/09/15الكبوس يحيى 27134Tالمازيغيةافران أطلس الصغير

عمالة: أكادير  إدا م.عبد المجيد بن جلـونإقليم: العيونمركزية فم الواد القرية

وتنان
316/09/91 177 16/09/96أقدمية 16 سنةالطاهر فهمي 04821P)مزدوجاكادير )البلدية

المدرسة البتدائية المنصور 

الذهبي

416/09/88عمالة: مراكشمدرسة الزيتونإقليم: العيون 160 17/09/90أقدمية 16 سنةفتيحة الريفي 02471K)مزدوججليز )المقاطعة

المدرسة البتدائية خالد بن 

الوليد

المدرسة البتدائية النجمة إقليم: العيون

البيضاء

120/11/91إقليم: برشيد 156 20/11/91أقدمية 16 سنةربيعة لزغم 25684S)مزدوجالدروة )البلدية

المدرسة البتدائية المسيرة 

الخضراء

1026/11/91عمالة: مراكشمدرسة علي بن ابي طالبإقليم: العيون 146 16/03/92أقدمية 16 سنةرشيدة  قنباب 02733V سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

1016/09/96عمالة: فاسالحسن اليوسيإقليم: العيونالمدرسة البتدائية إبن رشد 128 17/10/16أقدمية 16 سنةسناء ناجم 02022X)مزدوججنان الورد )المقاطعة

مجموعة مدارس أيت الشيخ إقليم: العيونالمدرسة البتدائية أم البنين

المركزية

916/09/92عمالة: مراكش 122 16/09/97أقدمية 16 سنةعبد الغني أيت عسيلة 02592Sمزدوجاكفاي

المدرسة البتدائية يوسف 

ابن تاشفين

المدرسة البتدائية الحي إقليم: العيون

الصناعي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
216/09/89 120 29/11/02أقدمية 16 سنةنجية باري 01709G سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية معركة 

تافودارت

المدرسة البتدائية ابن إقليم: العيون

خلدون

620/09/90إقليم: برشيد 120 02/09/09أقدمية 16 سنةعبد الرحمان بدري 14041L)مزدوجالكارة )البلدية

401/01/06إقليم: الرشيديةالساتإقليم: العيونمدرسة كم المرسى 94 01/01/06أقدمية 12 سنةأبغاشي مينة 09705Yمزدوجفركلة العليا

المدرسة البتدائية أحمد 

شوقي

المدرسة البتدائية خالد بن إقليم: العيون

الوليد

616/09/91إقليم: العيون 88 نعمالمصطفى الحو 17/09/18 06440Z)مزدوجالعيون )البلدية

871



المؤسسة الصلية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية معركة 

وادي الصفا

405/10/06إقليم: بني مللمركزية الفتحإقليم: العيون 76 26/02/09إلتحاق بالزوجأسماء بن قدور 07381Xمزدوجأولد كناو

المدرسة البتدائية خالد بن 

الوليد

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: العيون

شوقي

216/09/93إقليم: العيون 62 نعمعبد الصادق أمزوغ 04/09/18 25539J)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية معركة 

تافودارت

المدرسة البتدائية معركة إقليم: العيون

وادي الصفا

102/09/10إقليم: العيون 32 21/09/16إلتحاق بالزوجاسماء الوكيلي 24873K)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

المدرسة البتدائية معركة إقليم: العيون

أنوال

102/09/10إقليم: طانطان 26 06/09/17 محجوبة سركوح 15374K)مزدوجطانطان )البلدية

المدرسة البتدائية عمر 

الخيام

223/09/03إقليم: النواصرم. ابن تومرتإقليم: العيون 23 02/09/16إلتحاق بالزوجوردة الدريسي الحسني 26707Dمزدوجأولد صالح

المدرسة البتدائية معركة 

تافودارت

1104/09/12إقليم: كلميمم م ادموسىإقليم: العيون 22 06/09/17ميسين فاطمتو 10588Hمزدوجتغجيجت

المدرسة البتدائية المختار 

السوسي

المدرسة البتدائية معركة إقليم: العيون

تافودارت

102/09/14إقليم: العيون 22 06/09/17ماجدة بوحمرة 24875M)مزدوجالمرسى )البلدية

المدرسة البتدائية معركة 

تافودارت

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: العيون

الخضراء

509/01/17إقليم: العيون 21 09/01/17إلتحاق بالزوجالزهرة هباب 06439Y)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية المختار 

السوسي

المدرسة البتدائية عبد إقليم: العيون

الكريم الخطابي

109/01/17إقليم: العيون 19 09/01/17إلتحاق بالزوجنايت دبو نادية 06438X)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية المختار 

السوسي

المدرسة البتدائية عبد إقليم: العيون

الكريم الخطابي

509/01/17إقليم: العيون 19 09/01/17إلتحاق بالزوجامكود انتصار 06438X)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية أسامة بن 

زيد

316/09/99إقليم: وادي الذهبعبد الكريم الخطابيإقليم: العيون 16 04/09/18م اليطرو 25829Z)مزدوجالداخلة )البلدية

المدرسة البتدائية المختار 

السوسي

المدرسة  البتدائية مولي إقليم: العيون

رشيد

102/09/15إقليم: بوجدور 16 04/09/18م أعلوظ 20845G)مزدوجبوجدور )البلدية

المدرسة البتدائية إبن 

زيدون

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النهضةإقليم: العيون

البرنوصي
104/09/12 13 07/09/17إلتحاق بالزوجوفاق النصاري 25001Z)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية معركة إقليم: العيونالمدرسة البتدائية تارومة

الدشيرة

802/09/15إقليم: العيون 6 04/09/18إلتحاق بالزوجحسينة ابريك 25877B)مزدوجالعيون )البلدية

102/01/17إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية لمتونةإقليم: العيونالمدرسة البتدائية الفرابي 28 02/01/17المروشي خديجة 10539E)المازيغيةكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية عمر إقليم: طرفايةم/م الوحدة

الخيام

114/09/01إقليم: العيون 139 22/09/03أقدمية 16 سنةالددة السعيدي 22133G)مزدوجالعيون )البلدية

902/09/10إقليم: كلميمم م ابن طفيلإقليم: طرفايةم/م علل بن عبد ا 77 02/09/10بركاتي نادية 10576Vمزدوجافران أطلس الصغير

104/09/12إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية العبورإقليم: طرفايةمدرسة مدرسة.كم طرفاية 52 04/09/12فاطمة ايت بلو 15365A)مزدوجطانطان )البلدية
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تاريخ

التوظيف
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بالتبادل
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المدرسة البتدائية إبن إقليم: طرفايةم/م علل بن عبد ا

زيدون

204/09/02إقليم: العيون 35 02/09/14إلتحاق بالزوجابريبر سومية 06448H)مزدوجالعيون )البلدية

109/01/17إقليم: بوجدور المدرسة البتدائية لنبعاثإقليم: طرفايةمدرسة عقبة بن نافع 28 12/01/17السعدية بن يحيى 06479S)مزدوجبوجدور )البلدية

المدرسة البتدائية المختار إقليم: طرفايةمدرسة المسيرة الخضراء

السوسي

606/09/17إقليم: العيون 22 06/09/17الهام جصاب 26042F)مزدوجالمرسى )البلدية

المدرسة البتدائية المختار إقليم: طرفايةمدرسة المسيرة الخضراء

السوسي

306/09/17إقليم: العيون 22 06/09/17التايب فرحنة 26042F)مزدوجالمرسى )البلدية

المدرسة البتدائية المختار إقليم: طرفايةم/م الوحدة

السوسي

306/09/17إقليم: العيون 21 04/09/18سكينة مرسو 26042F)مزدوجالمرسى )البلدية

المدرسة  البتدائية مولي إقليم: طرفايةمدرسة عقبة بن نافع

رشيد

109/01/17إقليم: بوجدور 18 12/01/17السعدية جللي 20845G)مزدوجبوجدور )البلدية

المدرسة البتدائية المركزية إقليم: طرفايةمدرسة عقبة بن نافع

طه بلقاسم

804/09/12إقليم: السمارة 16 04/09/18لبيهي م 10408M)مزدوجالسمارة )البلدية

المدرسة البتدائية المركزية إقليم: طرفايةمدرسة عقبة بن نافع

النور

904/09/12إقليم: السمارة 16 04/09/18م سعيد تحباك 20467

W

مزدوجالسمارة )البلدية(

المدرسة البتدائية معركة إقليم: طرفاية مدرسة يحيى الكدالي

تافودارت

202/09/16إقليم: العيون 16 04/09/18السالكة زيدان 24875M)مزدوجالمرسى )البلدية

106/09/17إقليم: العيونالمدرسة البتدائية الفرابيإقليم: طرفايةمدرسة المسيرة الخضراء 12 06/09/17إلتحاق بالزوجالسالمة الدية 25540K)مزدوجالعيون )البلدية

106/09/17إقليم: العيونمركزية الدشيرةإقليم: طرفايةم/م الوحدة 11 04/09/18ام العالم 06454Pمزدوجالدشيرة

المدرسة البتدائية معركة إقليم: طرفايةم/م الوحدة

تافودارت

1104/09/18إقليم: العيون 7 04/09/18إلتحاق بالزوج رباب علوات 24875M)مزدوجالمرسى )البلدية

304/09/18إقليم: طرفايةمدرسة عقبة بن نافعإقليم: طرفايةمدرسة أمكريو 6 04/09/18كنزة لحسيني 25873X)مزدوجطرفاية )البلدية

304/09/18إقليم: طرفايةمدرسة عقبة بن نافعإقليم: طرفايةمدرسة المسيرة الخضراء 6 04/09/18سكينة أبو القاسم 25873X)مزدوجطرفاية )البلدية

304/09/18إقليم: طرفايةمدرسة عقبة بن نافعإقليم: طرفايةمدرسة المسيرة الخضراء 6 04/09/18ابراهيم ابريكا 25873X)مزدوجطرفاية )البلدية

104/09/18إقليم: طرفايةمدرسة عقبة بن نافعإقليم: طرفايةمدرسة أمكريو 6 04/09/18خوي  رضوان 25873X)مزدوجطرفاية )البلدية
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12

103/01/17إقليم: وادي الذهبمدرسة ابن منظورإقليم: أوسردمدرسة بئر كندوز 28 07/09/18مريم باحدو 26442R)مزدوجالداخلة )البلدية

112/09/17إقليم: وادي الذهب مدرسة المختار السوسيإقليم: أوسردمدرسة بئر كندوز 22 12/09/17م يارة 25636P)مزدوجالداخلة )البلدية

211/09/17إقليم: وادي الذهبمدرسة أم التونسيإقليم: أوسردمدرسة ابن خلدون 22 11/09/17بارك ا أهل بارك ا 24878R)مزدوجالداخلة )البلدية

104/09/18إقليم: وادي الذهب مدرسة المعاليإقليم: أوسردمدرسة بئر كندوز 6 04/09/18صلح الدين حنييش 25637R)مزدوجالداخلة )البلدية

504/09/18إقليم: وادي الذهبمدرسة النهضةإقليم: أوسردمدرسة ابن خلدون 6 04/09/18النصاري صالح 27131P)مزدوجالداخلة )البلدية

106/09/00إقليم: بنسليمانمدرسة الفارابيإقليم: وادي الذهبمدرسةالوحدة 120 06/09/00أقدمية 16 سنةهشام الحمداوي 07719P)مزدوجبنسليمان )البلدية

116/09/99إقليم: العرائش م/م الهياطةإقليم: وادي الذهبمدرسة يوسف بن تاشفين 111 11/10/16إلتحاق بالزوجةمصطفى قباش 05847Eمزدوجسوق الطلبة

المدرسة البتدائية 20 إقليم: وادي الذهبمدرسةالوحدة

غشت

105/09/07إقليم: العيون 82 05/09/07أقدمية 12 سنةالحسين اجيك 26041E)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية الحسن إقليم: وادي الذهبمدرسة العركوب الجديد

الول

202/09/11إقليم: السمارة 58 05/09/11عالي اوعمر 10407L)مزدوجالسمارة )البلدية

المدرسة البتدائية الحسن إقليم: وادي الذهبمدرسة مولي الحسن

الثاني

602/09/09إقليم: طانطان 56 02/09/10فاطمة نصري 15366B)مزدوجطانطان )البلدية

م/م الرشاد مركزية تمسية إقليم: وادي الذهبمدرسة الفضيلة

المركز

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
402/09/10 55 02/09/10إلتحاق بالزوجليلى باه 05081Xمزدوجتمسية

1002/09/10إقليم: الحوزمجموعة مدارس سد نفيسإقليم: وادي الذهبمدرسة وادي الشياف 52 04/09/12مصطفى باروك 03657Zمزدوجلل تكركوست

المدرسة البتدائية معركة إقليم: وادي الذهبمدرسة وادي الشياف

تافودارت

1006/09/01إقليم: العيون 42 04/09/12اهمو ابراهيم 24875M)مزدوجالمرسى )البلدية

المدرسة البتدائية ودي إقليم: وادي الذهبمدرسة العركوب الجديد

الصفا

404/09/12إقليم: السمارة 30 06/09/17الزهرة أوالحاج 25289M)مزدوجالسمارة )البلدية

المدرسة البتدائية المختار إقليم: وادي الذهبمدرسة أم التونسي

السوسي

204/09/12إقليم: العيون 28 02/09/16رباب عيبيد 26042F)مزدوجالمرسى )البلدية

502/09/10إقليم: كلميمم م المام البخاريإقليم: وادي الذهبمدرسة ابن زهر 26 06/09/17مصطفى   بن همو 10587Gمزدوجتغجيجت

104/09/02عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة البتدائية الواحةإقليم: وادي الذهبمدرسة م الخامس 22 نعم أحمد الشهب 06/09/17 15179Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج
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212/09/17إقليم: وادي الذهبعبد الكريم الخطابيإقليم: وادي الذهبمدرسة الفضيلة 22 12/09/17عبدالعزيز نجيد 25829Z)مزدوجالداخلة )البلدية

المدرسة البتدائية خالد بن إقليم: وادي الذهبمدرسة المسيرة الخضراء

الوليد

205/09/11إقليم: العيون 19 02/09/16إلتحاق بالزوجةاشتوكى عبد السلم 06440Z)مزدوجالعيون )البلدية

706/09/00إقليم: وادي الذهبمدرسة وادي الشيافإقليم: وادي الذهبمدرسة الفضيلة 16 04/09/18حفيظ صادق 24625R)مزدوجالداخلة )البلدية

212/09/17إقليم: وادي الذهبعبد الكريم الخطابيإقليم: وادي الذهبمدرسة الفضيلة 12 12/09/17الشيخي سيدي عدنان 25829Z)مزدوجالداخلة )البلدية

111/09/17إقليم: وادي الذهبمدرسةالوحدةإقليم: وادي الذهبمدرسة ابن منظور 12 11/09/17غيثة بومليح 20930Z)مزدوجالداخلة )البلدية

806/09/01إقليم: اليوسفيةالنورإقليم: وادي الذهبمدرسة ابن زهر 8 04/09/18إلتحاق بالزوجةإخلقي هشام 25800Tمزدوجلخوالقة

202/09/16إقليم: وادي الذهبمدرسةالوحدةإقليم: وادي الذهبمدرسة الفضيلة 6 04/09/18توفيق حسناء 20930Z)مزدوجالداخلة )البلدية

804/09/18إقليم: وادي الذهبمدرسة ابن منظورإقليم: وادي الذهبمدرسة مولي الحسن 6 04/09/18حكيمة خلوقي 26442R)مزدوجالداخلة )البلدية

108/09/18إقليم: وادي الذهبمدرسة الفضيلةإقليم: وادي الذهبمدرسة ابن منظور 6 08/09/18عبد الغني  موشريف 24929

W

مزدوجالداخلة )البلدية(

104/09/18إقليم: وادي الذهبمدرسة وادي الشيافإقليم: وادي الذهبمدرسةالوحدة 6 04/09/18المساوي التويلية 24625R)مزدوجالداخلة )البلدية

504/09/18إقليم: وادي الذهبمدرسة الشهداءإقليم: وادي الذهبمدرسةالوحدة 6 04/09/18سلمة ماء العينين 21798T)مزدوجالداخلة )البلدية

604/09/18إقليم: وادي الذهبمدرسة وادي الشيافإقليم: وادي الذهبمدرسة ابن زهر 6 04/09/18 فتيحة زويتن 24625R)مزدوجالداخلة )البلدية

104/09/18إقليم: وادي الذهبمدرسة وادي الشيافإقليم: وادي الذهبمدرسة الفضيلة 6 04/09/18موذن م 24625R)مزدوجالداخلة )البلدية

404/09/18إقليم: وادي الذهبمدرسة الشهداءإقليم: وادي الذهبمدرسة أم التونسي 6 04/09/18مسكة فاطمة 21798T)مزدوجالداخلة )البلدية

204/09/18إقليم: وادي الذهبمدرسةالوحدةإقليم: وادي الذهبمدرسة ابن زهر 6 04/09/18حميد باعزيز 20930Z)مزدوجالداخلة )البلدية
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