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01

مدرسة مولي عبد السلم إقليم: الحسيمةايت الطيب

بن مشيش

116/09/93إقليم: تطوان 193 16/09/93أقدمية 16 سنةمـصـطفى ابراهيمي 05393L)مزدوجتطوان )البلدية

105/01/83إقليم: الحسيمةحمان الفطواكيإقليم: الحسيمةعلل بن عبد ا 176 16/09/88أقدمية 16 سنةارحيمو الصالحي 06496K)مزدوجالحسيمة )البلدية

116/09/95إقليم: الحسيمةعبد العزيز الورياغليإقليم: الحسيمةازفزافن 171 16/09/99أقدمية 16 سنةم الزياني 06485Y)مزدوجالحسيمة )البلدية

مجموعة مدارس بني عبد 

ا

116/09/97إقليم: الحسيمةمسيرة فتحإقليم: الحسيمة 169 16/09/99أقدمية 16 سنةمنير بوسعيد 06489C)مزدوجالحسيمة )البلدية

116/09/97إقليم: الحسيمةحمان الفطواكيإقليم: الحسيمةلعزيب 167 16/09/00أقدمية 16 سنةسلوى أكروح 06496K)مزدوجالحسيمة )البلدية

116/09/98إقليم: الحسيمةحمان الفطواكيإقليم: الحسيمةاسكرام 167 16/09/99أقدمية 16 سنةع.الفتاح الزكريوي 06496K)مزدوجالحسيمة )البلدية

116/09/98إقليم: الحسيمةمولي رشيدإقليم: الحسيمةم/م اسنادة 167 16/09/99أقدمية 16 سنةنور الدين الزياني 06491E)مزدوجالحسيمة )البلدية

216/09/99عمالة: طنجة - أصيلأحمد بلفريجإقليم: الحسيمةبني عمارت 167 16/09/99أقدمية 16 سنةالبودالي جميلة 20596L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

216/09/99إقليم: الحسيمةدار السلومإقليم: الحسيمةاشتوانن 167 16/09/99أقدمية 16 سنةفاريسي سميرة 06509Z)مزدوجأجدير )البلدية

116/09/99إقليم: الحسيمةحمان الفطواكيإقليم: الحسيمةاعشيرن 167 16/09/99أقدمية 16 سنةفائزة بباوي 06496K)مزدوجالحسيمة )البلدية

216/09/93إقليم: الحسيمةعبد ا بن ياسينإقليم: الحسيمةايت هشام 165 06/09/01أقدمية 16 سنةحسن الرامي 06490D)مزدوجالحسيمة )البلدية

116/09/96إقليم: الحسيمةعلي بن حسونإقليم: الحسيمةسيدي بوعفيف 165 16/09/01أقدمية 16 سنةم أجبلي 06484X)مزدوجالحسيمة )البلدية

116/09/97إقليم: الحسيمةمولي رشيدإقليم: الحسيمةازفزافن 165 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد الغاني لهيت 06491E)مزدوجالحسيمة )البلدية

116/09/98إقليم: الحسيمةالحي الجديدإقليم: الحسيمةتمسينت1 165 06/09/00أقدمية 16 سنةحنان أفقير 06487A)مزدوجالحسيمة )البلدية

116/09/97إقليم: الحسيمةمسيرة فتحإقليم: الحسيمةايت هشام 163 04/10/01أقدمية 16 سنةزريوح سميرة 06489C)مزدوجالحسيمة )البلدية

116/09/98إقليم: الحسيمةمدرسة سيدي عابدإقليم: الحسيمةامنود 163 06/09/00أقدمية 16 سنةحسن أزرقان 27301Z)مزدوجالحسيمة )البلدية

216/09/98إقليم: الحسيمةم الخامسإقليم: الحسيمةاسكرام 163 06/09/00أقدمية 16 سنةاسية الناظر 06483

W

مزدوجالحسيمة )البلدية(

1



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 2020

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: الحسيمةابن الخطيبإقليم: الحسيمةم/م الرواضي 2 163 16/09/00أقدمية 16 سنةالغلبزوري وردية 06495J)مزدوجالحسيمة )البلدية

116/09/86إقليم: الحسيمةعبد ا بن ياسينإقليم: الحسيمةحمان الفطواكي 162 02/01/97أقدمية 16 سنةم الدريسي 06490D)مزدوجالحسيمة )البلدية

116/09/95إقليم: الحسيمةفاطمة الزهراءإقليم: الحسيمةاعكيين 161 20/09/00أقدمية 16 سنةعبد الرشيد  اديوبان 06486Z)مزدوجالحسيمة )البلدية

116/09/98إقليم: الحسيمةعبد ا بن ياسينإقليم: الحسيمةامنود 161 06/09/00أقدمية 16 سنةبنزيـان  فؤاد 06490D)مزدوجالحسيمة )البلدية

116/09/97إقليم: الحسيمةمدرسة سيدي عابدإقليم: الحسيمةامنود 159 16/09/99أقدمية 16 سنةع.المالك بن حدو 27301Z)مزدوجالحسيمة )البلدية

116/09/99إقليم: الحسيمةمولي رشيدإقليم: الحسيمةتزغين 159 06/09/01أقدمية 16 سنةبوري الحسن 06491E)مزدوجالحسيمة )البلدية

116/09/99إقليم: الحسيمةعبد الكريم الخطابيإقليم: الحسيمةمولي مفتاح 159 06/09/01أقدمية 16 سنةبوعيسى ميلودة 06507X)مزدوجتارجيست )البلدية

116/09/99إقليم: الحسيمةفاطمة الزهراءإقليم: الحسيمةتماسينت2 159 16/09/01أقدمية 16 سنةالقوري حنان 06486Z)مزدوجالحسيمة )البلدية

816/09/99إقليم: الحسيمةالحي الجديدإقليم: الحسيمةالبواب 159 23/10/01أقدمية 16 سنةأملو أحمد 06487A)مزدوجالحسيمة )البلدية

316/09/99إقليم: الحسيمةعلي بن حسونإقليم: الحسيمةاعكيين 159 04/09/02أقدمية 16 سنةنرجسية سبتي 06484X)مزدوجالحسيمة )البلدية

116/09/97إقليم: الحسيمةعلي بن حسونإقليم: الحسيمةم/م ايت قمرة البتدائية 157 06/09/00أقدمية 16 سنةمليكة لمقدم 06484X)مزدوجالحسيمة )البلدية

316/09/98إقليم: الحسيمةفاطمة الزهراءإقليم: الحسيمةاصوفيين 157 29/10/01أقدمية 16 سنةيوسف الهاشمي 06486Z)مزدوجالحسيمة )البلدية

516/09/98إقليم: الحسيمةمدرسة اكر ازوكاغإقليم: الحسيمةايت القاضي 157 16/09/99أقدمية 16 سنةع.النعيم الولقاضي 27195J)مزدوجالحسيمة )البلدية

106/09/00إقليم: الحسيمةالحي الجديدإقليم: الحسيمةاعكيين 157 17/09/01أقدمية 16 سنةسميرة بلحاج 06487A)مزدوجالحسيمة )البلدية

106/09/00إقليم: الحسيمةتيغانيمينإقليم: الحسيمةم/م اسنادة 157 06/09/01أقدمية 16 سنةعمراني سمير 06488B)مزدوجالحسيمة )البلدية

212/09/00إقليم: الحسيمةمدرسة اكر ازوكاغإقليم: الحسيمةاصوفيين 157 06/09/01أقدمية 16 سنةالعمراني رشيد 27195J)مزدوجالحسيمة )البلدية

117/09/90إقليم: الحسيمةم الخامسإقليم: الحسيمةعلل بن عبد ا 156 28/09/94أقدمية 16 سنةحفيظة الحاتمي 06483

W

مزدوجالحسيمة )البلدية(
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216/09/99إقليم: الحسيمةفاطمة الزهراءإقليم: الحسيمةتماسينت2 155 16/09/02أقدمية 16 سنةالصابري طارق 06486Z)مزدوجالحسيمة )البلدية

216/09/99إقليم: الحسيمةفاطمة الزهراءإقليم: الحسيمةالبواب 155 20/09/02أقدمية 16 سنةازكرار عبدالكريم 06486Z)مزدوجالحسيمة )البلدية

316/09/91عمالة: مكناسادريس الولإقليم: الحسيمةفاطمة الزهراء 154 23/01/94أقدمية 16 سنةمليكة أبو عبد ا 03984E)مزدوجمكناس )البلدية

216/09/96إقليم: الحسيمةمسيرة فتحإقليم: الحسيمةازفزافن 153 24/09/04أقدمية 16 سنةخالد موفق 06489C)مزدوجالحسيمة )البلدية

516/09/98إقليم: الحسيمةمسيرة فتحإقليم: الحسيمةم/م اسنادة 153 06/09/00أقدمية 16 سنةم أشن 06489C)مزدوجالحسيمة )البلدية

612/09/00إقليم: الحسيمةعلل بن عبد اإقليم: الحسيمةتزغين 153 04/09/02أقدمية 16 سنةبنحدو فؤاد 06492F)مزدوجالحسيمة )البلدية

806/09/00إقليم: الحسيمةالحي الجديدإقليم: الحسيمةم/م اسنادة 153 04/09/02أقدمية 16 سنةنورة الفاسي 06487A)مزدوجالحسيمة )البلدية

816/09/98إقليم: الحسيمةسيدي بوعفيفإقليم: الحسيمةم.م تازوراخت 151 16/09/00أقدمية 16 سنةاحميدوت عبدالواحد 06631Gمزدوجأيت يوسف وعلي

116/09/99إقليم: الحسيمةعلل بن عبد اإقليم: الحسيمةامرابطن 151 06/09/01إلتحاق بالزوجةاشن منير 06492F)مزدوجالحسيمة )البلدية

106/09/00إقليم: الحسيمةامزورن 2إقليم: الحسيمةتزوراخت العليا 149 06/09/03أقدمية 16 سنةقريحي يوسف 06502S)مزدوجامزورن )البلدية

1004/09/02إقليم: الحسيمةازمورنإقليم: الحسيمةم/م الرواضي 2 149 04/09/02أقدمية 16 سنةسقيد فريحة 06653Fمزدوجازمورن

206/09/01إقليم: تطوانمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: الحسيمةتمركالت 147 06/09/03أقدمية 16 سنةالخاتيري فؤاد 25747K)مزدوجتطوان )البلدية

906/09/01إقليم: الرشيديةمسكيإقليم: الحسيمةاولد احمد 145 06/09/01أقدمية 16 سنةشرقي امبارك 09629Rمزدوجشرفاء مدغرة

204/09/02إقليم: تطوانمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: الحسيمةمولي مفتاح 145 04/09/03أقدمية 16 سنةبرغوتي م سعيد 25747K)مزدوجتطوان )البلدية

316/09/95عمالة: طنجة - أصيل11 ينايرإقليم: الحسيمةابولي 144 17/10/96أقدمية 16 سنةجميلة الكفلي 19970F طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

316/09/92عمالة: وجدة - أنكادم. سعد بن أبي وقاصإقليم: الحسيمةالحي الجديد 144 16/09/99أقدمية 16 سنةلــطــيــفــة أمـــال شــعــيــب 04303B)مزدوجوجدة )البلدية

1004/09/02إقليم: الحسيمةسيدي بوعفيفإقليم: الحسيمةالبواب 141 04/10/04أقدمية 16 سنةبنعمي حياة 06631Gمزدوجأيت يوسف وعلي
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104/09/02إقليم: الحسيمةازفزافنإقليم: الحسيمةكلت 139 04/09/02أقدمية 16 سنةالمساوي عبد الرحيم 06673Cمزدوجأيت قمرة

316/09/94عمالة: طنجة - أصيل11 ينايرإقليم: الحسيمةابن خلدون 134 16/09/98أقدمية 16 سنةم جعدار 19970F طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

808/09/00عمالة: طنجة - أصيلالمستقبلإقليم: الحسيمةاهارونن 2 133 05/09/07أقدمية 12 سنةامغاري لطيفة 20079Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

616/09/95عمالة: فاس20 غشتإقليم: الحسيمةترجيست 2 132 04/09/02أقدمية 16 سنةعمر لشقر 01954Y)مزدوجسايس )المقاطعة

316/09/96إقليم: الحسيمةم/م ايت قمرة البتدائيةإقليم: الحسيمةعبد الكريم الخطابي 132 16/09/00أقدمية 16 سنةاسماعيل آيت شعيب 06668Xمزدوجأيت قمرة

116/09/97إقليم: الحسيمةامزورن 2إقليم: الحسيمةأحمد بوكماخ 132 25/10/00أقدمية 16 سنةحسيبة بنعمر 06502S)مزدوجامزورن )البلدية

316/09/95عمالة: طنجة - أصيلعقبة بن نافعإقليم: الحسيمةترجيست 2 130 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد المنعم أمطوش 15134Z طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

416/09/97عمالة: طنجة - أصيلسكينةإقليم: الحسيمةعمر بن عبد العزيز 130 17/09/01أقدمية 16 سنةنجاة منصور 15139E طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/98إقليم: الحسيمةابي طالبإقليم: الحسيمةابن بطوطة 126 09/10/02أقدمية 16 سنةفؤاد موسى 06501R)مزدوجامزورن )البلدية

505/09/03عمالة: فاسابن رشدإقليم: الحسيمةاصوفيين 125 06/09/07أقدمية 12 سنةالسميري أحلم 02003B)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: الحسيمةعبد الكريم الخطابي

الطيب

216/09/99عمالة: فاس 124 04/09/02أقدمية 16 سنةسميرة   لواس 26171

W

مزدوجأولد الطيب

116/09/96إقليم: الحسيمةابي طالبإقليم: الحسيمةسيدي بوعفيف 123 نعمع.الباقي اشن 23/09/11 06501R)مزدوجامزورن )البلدية

116/09/97إقليم: الحسيمةوادي الدهبإقليم: الحسيمةأم البنين 122 24/09/04أقدمية 16 سنةأحمد دحماني 06505V)مزدوجامزورن )البلدية

107/09/04إقليم: الحاجبابن طفيلإقليم: الحسيمةايت طاعة 121 07/09/06أقدمية 12 سنة جبران كريمة 04105L)مزدوجسبع عيون )البلدية

116/09/98إقليم: الحسيمةوادي الدهبإقليم: الحسيمةأم البنين 118 01/10/01أقدمية 16 سنةسعاد بنعمر 06505V)مزدوجامزورن )البلدية

116/09/91عمالة: طنجة - أصيلابن عاشرإقليم: الحسيمةالحي الجديد 116 06/12/05إلتحاق بالزوجدنيا علمي مروني 15141G طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

1006/09/00عمالة: مكناسابن حزمإقليم: الحسيمةفاطمة الزهراء 115 04/09/02إلتحاق بالزوجالصدقاوي اسية 03794Y)مزدوجمكناس )البلدية
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107/09/04إقليم: الحسيمةالحسن الولإقليم: الحسيمةبني بوخلف 114 07/09/07إلتحاق بالزوجالسكاكي وردية 18637G)مزدوجامزورن )البلدية

107/09/04عمالة: طنجة - أصيل العزيب ابقيوإقليم: الحسيمةبوغمبو 109 28/09/10بنعلي م 15294Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

206/09/01إقليم: الحسيمةابي طالبإقليم: الحسيمةأم البنين 106 07/09/04أقدمية 16 سنةهدى بوزيان 06501R)مزدوجامزورن )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة سيدي أحمد الرهونيإقليم: الحسيمةالرواضي الجمعاتية

الفنيدق
216/09/94 104 نعمندار الناتي 06/09/17 05420R)مزدوجمرتيل )البلدية

1011/02/08إقليم: الحسيمةم/م ايت قمرة البتدائيةإقليم: الحسيمةازرياحن 99 11/02/08إلتحاق بالزوجصالحة لهيت 06668Xمزدوجأيت قمرة

916/09/97عمالة: فاسابن تيميةإقليم: الحسيمةعمر بن عبد العزيز 95 19/10/06إلتحاق بالزوجحنان سعيدي 02105M)مزدوجزواغة )المقاطعة

101/01/02إقليم: الحسيمةسيدي بوعفيفإقليم: الحسيمةابي طالب 88 نعمفريد اكوح 04/09/18 06631Gمزدوجأيت يوسف وعلي

102/09/10عمالة: طنجة - أصيل ابن حنبلإقليم: الحسيمةمولي مفتاح 79 02/09/11فيصل الشيخي 15197T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مجموعة مدارس بني عبد 

ا

201/01/10إقليم: الحسيمةم/م ايت قمرة البتدائيةإقليم: الحسيمة 77 23/09/11إلتحاق بالزوجحوريكي نزيهة 06668Xمزدوجأيت قمرة

105/09/03إقليم: الحسيمةوادي الدهبإقليم: الحسيمةالنكور 76 05/09/18إلتحاق بالزوجبيوضي وفاء 06505V)مزدوجامزورن )البلدية

107/09/04إقليم: الحسيمةابوليإقليم: الحسيمةم.م تازوراخت 73 06/09/17إلتحاق بالزوجةالعمري عبد اللطيف 06500P)مزدوجبني بوعياش )البلدية

مجموعة مدارس سيدي إقليم: الحسيمةالنكور

حميدة

105/09/08عمالة: سل 69 26/10/10إلتحاق بالزوجمنية لحميتي 01217X)مزدوجحصين )المقاطعة

304/09/12عمالة: فاسالقدسإقليم: الحسيمةالمنصف 69 04/09/12عثمان  البرابري 18444X)مزدوججنان الورد )المقاطعة

902/09/11إقليم: الحسيمةم/م ايت قمرة البتدائيةإقليم: الحسيمةم/م الزاوية 68 02/09/11إلتحاق بالزوجسميرة الغلبزوري 06668Xمزدوجأيت قمرة

1001/01/12إقليم: الحسيمةتزوراخت العلياإقليم: الحسيمةامشحودن 67 01/01/12الطاهري سعيدة 06591Nمزدوجنقور

112/02/08إقليم: الحسيمةوادي الدهبإقليم: الحسيمةم.م تازوراخت 65 06/09/17إلتحاق بالزوجةم المعضيوي 06505V)مزدوجامزورن )البلدية

405/09/08إقليم: الحسيمةم/م ايت قمرة البتدائيةإقليم: الحسيمةاسكرام 58 06/09/17إلتحاق بالزوجنادية جيدان 06668Xمزدوجأيت قمرة
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المدرسة البتدائية عقبة بن إقليم: الحسيمةايت الطيب

نافع

202/09/10إقليم: الناضور 57 02/09/15إلتحاق بالزوجربيعة فارس 12305Z)مزدوجالعروي )البلدية

104/09/12إقليم: الحسيمةازفزافنإقليم: الحسيمةبينتي 55 03/09/13إلتحاق بالزوجالمرزكيوي فتيحة 06673Cمزدوجأيت قمرة

101/01/10إقليم: الحسيمةابن خلدونإقليم: الحسيمةاصوفيين 52 04/09/18إلتحاق بالزوجربيعة غليط 06498M)مزدوجبني بوعياش )البلدية

102/09/10إقليم: الحسيمةأحمد بوكماخإقليم: الحسيمةتماسينت2 51 06/09/17إلتحاق بالزوجةمصطفى العمراني 26365G)مزدوجامزورن )البلدية

203/09/13إقليم: الحاجبتنيزةإقليم: الحسيمةم/م اساكن 51 03/09/13حكيمة ادواب 04150Kمزدوجأيت حرز ا

102/09/10إقليم: الحسيمةلعزيبإقليم: الحسيمةاعكيين 49 06/09/17إلتحاق بالزوجربيعة اسويق 06512C)مزدوجامزورن )البلدية

102/09/10إقليم: الحسيمةلعزيبإقليم: الحسيمةم/م بني جميل 49 06/09/17إلتحاق بالزوجدودوح مليكة 06512C)مزدوجامزورن )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة أغطاسإقليم: الحسيمةاكني

الفنيدق
103/09/14 49 02/09/15بنعلي عبد الله 25745H)مزدوجالفنيدق )البلدية

602/09/10إقليم: الحسيمةازفزافنإقليم: الحسيمةالحسن الول 47 06/09/17إلتحاق بالزوجبوشطاط حياة 06673Cمزدوجأيت قمرة

105/09/11إقليم: الحسيمةايت هشامإقليم: الحسيمةاسكرام 47 06/09/17إلتحاق بالزوجوئام املو 06623Yمزدوجأيت يوسف وعلي

102/09/14إقليم: الحسيمةأم البنينإقليم: الحسيمةمولي مفتاح 45 02/09/14إلتحاق بالزوجايهاب لمطالسي 26366H)مزدوجامزورن )البلدية

102/09/15إقليم: إفرانم م عين الحنوش المركزيةإقليم: الحسيمةاتوت 45 02/09/15الحسن الطويل 10688Sمزدوجتيزكيت

305/09/11إقليم: الحسيمةسيدي بوعفيفإقليم: الحسيمةالحسن الول 44 06/09/17إلتحاق بالزوجوهاب مريم 06631Gمزدوجأيت يوسف وعلي

505/09/11إقليم: الحسيمةسيدي بوعفيفإقليم: الحسيمةأم البنين 44 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء رقيب 06631Gمزدوجأيت يوسف وعلي

107/03/17عمالة: طنجة - أصيلسيدي بوعراقيةإقليم: الحسيمةمولي مفتاح 44 06/09/17حنان الرويشي 15202Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

302/09/14إقليم: الحاجباليوسفيةإقليم: الحسيمةبني حسان 43 05/10/15البداوي عائشة 04211Bمزدوججحجوح

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةإقليم: الحسيمةم/م اساكن

الفنيدق
302/09/14 43 02/09/14سمير المنديل 20407F)مزدوجالفنيدق )البلدية
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103/09/13إقليم: الحسيمةالمدرسة الجماعاتية كتامةإقليم: الحسيمةاتوت 42 03/09/13سعيد شطيبا 26919Jمزدوجكتامة

303/09/13إقليم: الحسيمةسيدي بوعفيفإقليم: الحسيمةوارك 42 03/09/13إلتحاق بالزوجالحجوي نعيمة 06631Gمزدوجأيت يوسف وعلي

404/09/12إقليم: جرسيفالجل المركزإقليم: الحسيمةم/م الرواضي1 41 06/09/17اسرار احلم 16284Zمزدوجهوارة أولد رحو

402/09/14إقليم: الحسيمةايت هشامإقليم: الحسيمةم/م بني جميل 39 02/09/16إلتحاق بالزوجأحرشي نجية 06623Yمزدوجأيت يوسف وعلي

904/09/12إقليم: الحسيمةأحمد بوكماخإقليم: الحسيمةعبد الكريم الخطابي 38 04/09/18إلتحاق بالزوجغزلن أمطوش 26365G)مزدوجامزورن )البلدية

المدرسة البتدائية ابن إقليم: الحسيمةبني بشير

بطوطة

803/09/13إقليم: الناضور 38 02/09/16ابرقاش عبد السلم 12306A)مزدوجالعروي )البلدية

505/09/16عمالة: مكناسأيت إسحاقإقليم: الحسيمةم/م اساكن 38 05/09/16وصال مصلوحي 04034Jمزدوجعين كرمة-واد الرمان

906/09/16إقليم: بركانعبد الرحمان بن عوفإقليم: الحسيمةاسقيمن 38 06/09/16يسرى العيادي 24686G - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

407/09/16إقليم: الحسيمةبني بوخلفإقليم: الحسيمةتلرواق 38 01/01/17حمزة رازيقي 06585Gمزدوجنقور

102/09/14إقليم: الحسيمةوادي الدهبإقليم: الحسيمةبينتي 37 06/09/17إلتحاق بالزوجةالوسطاني عالي 06505V)مزدوجامزورن )البلدية

113/02/17إقليم: الحسيمةبني عمارتإقليم: الحسيمةاكني 37 06/09/17سهام برنوصي 06685Rمزدوجبني عمارت

302/09/15إقليم: تازةالتوفيق المركزإقليم: الحسيمةموية 35 02/09/15أحمد بن عبو 16583Zمزدوجأولد ازباير

102/09/14إقليم: الحسيمةأحمد بوكماخإقليم: الحسيمةالنكور 31 05/09/18إلتحاق بالزوجبنعمر نزهة 26365G)مزدوجامزورن )البلدية

106/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م أنوينويش البتدائيةإقليم: الحسيمةبني يخلف 31 06/09/17رشيد بازيني 15297Bمزدوجالبحراويين

606/09/17إقليم: الحسيمةايت طاعةإقليم: الحسيمةاغزار عيسى 31 06/09/17عبد المالك أشهبار 06575

W

مزدوجتيفروين

606/09/17إقليم: الحسيمةعين بنعبوإقليم: الحسيمةزاوية القناطر 31 06/09/17نجلء العمراني 06777Rمزدوجسيدي بوتميم

606/09/17إقليم: الحسيمةعين بنعبوإقليم: الحسيمةتيزي خطاب 31 06/09/17سعاد البوزظوظي 06777Rمزدوجسيدي بوتميم
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106/09/17إقليم: الحسيمةالمدرسة الجماعاتية شقرانإقليم: الحسيمةشقران 31 06/09/17الغلبزوري بدرية 26534Rمزدوجشكران

106/09/17إقليم: الحسيمةايت الطيبإقليم: الحسيمةازغار 31 06/09/17حكيم بن علي 06518Jمزدوجبني بوفراح

906/09/17إقليم: الحسيمةم/م اربعاء تاوريرتإقليم: الحسيمةاتوت 31 06/09/17سعيد المرابط 06564Jمزدوجاربعاء تاوريرت

106/09/17إقليم: الحسيمةم/م تيزي تشينإقليم: الحسيمةاتوت 31 06/09/17سعيد شعاب 06712Vمزدوجمولي أحمد الشريف

306/09/17إقليم: الحسيمةتمركالتإقليم: الحسيمةوارك 31 06/09/17المموحي عبد الرحيم 06616Rمزدوجبني حذيفة

606/09/17إقليم: الحسيمةايت الطيبإقليم: الحسيمةبلحك 31 04/09/18جواد كلوج 06518Jمزدوجبني بوفراح

المدرسة الجماعاتية القاضي إقليم: الحسيمةاعشيرن

عياض البتدائية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
406/09/17 31 06/09/17مريم العساتي 05541Xمزدوجبليونش

706/09/17إقليم: الحسيمةالبوابإقليم: الحسيمةاسمار العلى 31 06/09/17حنان بنسعيد 06596Uمزدوجبني عبد ا

106/09/17إقليم: الحسيمةم/م اساكنإقليم: الحسيمةتلرواق 31 06/09/17دودوح هشام 06724Hمزدوجاساكن

306/09/17إقليم: الحسيمةارياننإقليم: الحسيمةبني عياش 31 06/09/17عبد الحكيم بلح 06580Bمزدوجتيفروين

106/09/17إقليم: الحسيمةارياننإقليم: الحسيمةامشحودن 31 06/09/17الديواني سعيد 06580Bمزدوجتيفروين

406/09/17إقليم: الحسيمةبينتيإقليم: الحسيمةبلحك 31 06/09/17نعيمة السويقي 06565Kمزدوجاربعاء تاوريرت

806/09/17إقليم: الحسيمةم/م اربعاء تاوريرتإقليم: الحسيمةنفساست 31 06/09/17الشوكت عبد الرفيع 06564Jمزدوجاربعاء تاوريرت

706/09/17إقليم: الحسيمةالبوابإقليم: الحسيمةم.م تامساوت 31 06/09/17م الحموتي 06596Uمزدوجبني عبد ا

206/09/17إقليم: الحسيمةازرياحنإقليم: الحسيمةامشحودن 31 06/09/17بوزلماط موعاد 18633Cمزدوجسنادة

106/09/17إقليم: الحسيمةارياننإقليم: الحسيمةامشحودن 31 06/09/17لكلك نجاح 06580Bمزدوجتيفروين

306/09/17إقليم: الحسيمةبوصالحإقليم: الحسيمةبني عياش 31 06/09/17علوشي صديق 06599Xمزدوجبني عبد ا
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106/09/17إقليم: الحسيمةارياننإقليم: الحسيمةزاوية القناطر 31 06/09/17أغمير فاطمة 06580Bمزدوجتيفروين

506/09/17إقليم: الحسيمةبوجنانإقليم: الحسيمةبني عياش 31 06/09/17عيماد الفردوسي 06595Tمزدوجبني عبد ا

128/09/17إقليم: الحسيمةاركيونإقليم: الحسيمةموية 31 28/09/17م السراج 06739Zمزدوجتامساوت

406/09/17إقليم: الحسيمةبينتيإقليم: الحسيمةبني اشبون 31 06/09/17أسويق فتيحة 06565Kمزدوجاربعاء تاوريرت

المدرسة الجماعاتية زاوية إقليم: الحسيمةزاوية القناطر

سيدي عبد القادر

206/09/17إقليم: الحسيمة 31 06/09/17أوطاح غزلن 26758Jمزدوجزاوية سيدي عبد القادر

123/02/17إقليم: الحسيمةأم البنينإقليم: الحسيمةتزوراخت العليا 29 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد المنعم امصطايبو 26366H)مزدوجامزورن )البلدية

عمالة مقاطعات عين الكواكبيإقليم: الحسيمةترجيست 2

السبع الحي الم
605/09/03 28 07/09/17حنان الزكي 01614D)مزدوجعين السبع )المقاطعة

502/09/16إقليم: الحسيمةاهارونن 2إقليم: الحسيمةتميانصت 28 02/09/16عبد الحفيظ السبعي 18694Uمزدوجبني بوفراح

102/09/16إقليم: تازةتيزي بودريس المركزإقليم: الحسيمةتميانصت 28 02/09/16عماد تلحيق 16165Vمزدوجأجدير

501/03/17إقليم: الحسيمةتزغينإقليم: الحسيمةتمركالت 28 01/03/17إلتحاق بالزوجشروق الدريسي 06674Dمزدوجأيت قمرة

413/02/17إقليم: الحسيمةمولي مفتاحإقليم: الحسيمةاسمار 28 06/09/17أحداش مرزوق 06791Fمزدوجزرقات

مجموعة م  أولد سعيد إقليم: الحسيمةموية

الغابة

106/05/17إقليم: العرائش 28 06/05/17عبد ا أعدان 18936Gمزدوجزوادة

820/03/17إقليم: الحسيمةالمدرسة الجماعاتية النكورإقليم: الحسيمةم/م اربعاء تاوريرت 28 20/03/17إلتحاق بالزوجحياة مطعيش 27295Tمزدوجنقور

414/02/17عمالة: طنجة - أصيل العيونإقليم: الحسيمةم/م اساكن 28 06/09/17م البقالي 19969E الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

631/01/17إقليم: العرائشمدرسة أولد مصباحإقليم: الحسيمةالسواحل 28 13/02/17عبدالكريم بوشكارة 05965Hمزدوجريصانة الجنوبية

المدرسة الجماعاتية عبد إقليم: الحسيمةورسان

الغاية السواحل

106/09/17إقليم: الحسيمة 28 04/09/18بشرى معلي 26920Kمزدوجعبد  الغاية السواحل

606/09/17إقليم: الحسيمةاكنيإقليم: الحسيمةبني اشبون 28 05/09/18الشيخ امحند م 06519Kمزدوجبني بوفراح
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الجهة الصلية : 
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020
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ترتيب
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

306/09/17إقليم: الحسيمةازرياحنإقليم: الحسيمةاعشيرن 28 04/09/18ياسين بوشنياطة 18633Cمزدوجسنادة

206/09/17إقليم: الحسيمةازرياحنإقليم: الحسيمةاعشيرن 28 04/09/18عبد الله الزكريتي 18633Cمزدوجسنادة

1024/02/17إقليم: الحسيمةاعكيينإقليم: الحسيمةاشتوانن 27 06/09/17إلتحاق بالزوجسعاد شكوتي 06650Cمزدوجلوطا

1023/02/17إقليم: الحسيمةاعكيينإقليم: الحسيمةتزوراخت العليا 27 07/09/17إلتحاق بالزوجسارة السكاكي 06650Cمزدوجلوطا

214/02/17إقليم: الحسيمةأم البنينإقليم: الحسيمةم.م تازوراخت 26 04/09/18إلتحاق بالزوجحنان الشكيوي 26366H)مزدوجامزورن )البلدية

201/03/17عمالة: طنجة - أصيلالعوامةإقليم: الحسيمةم/م تيزي تشين 25 06/09/17م كدور 26779G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

902/03/17عمالة: طنجة - أصيلبدريونإقليم: الحسيمةازرياحن 25 06/09/17أحمد البرودي 15151T)مزدوجكزناية )البلدية

506/03/17إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: الحسيمةم/م كتامة 25 06/09/17نورالدين السليماني 05747

W

مزدوجالعوامرة

307/03/17إقليم: الحسيمةم/م بني حديفةإقليم: الحسيمةبوصالح 25 نعمم اشهبار 06/09/17 06614Nمزدوجبني حذيفة

316/05/17إقليم: تطوانم.م أحمد بن جلونإقليم: الحسيمةموية 25 06/09/17إلتحاق بالزوجةأسامة بنعمارة 05512Rمزدوجملليين

115/05/17إقليم: الحسيمةالمدرسة الجماعاتية اساكنإقليم: الحسيمةعين بنعبو 25 06/09/17كوثر المربوح 26536Tمزدوجاساكن

106/09/17إقليم: الحسيمةامرابطنإقليم: الحسيمةلحصن 25 06/09/17إلتحاق بالزوجلهيت نوال 06646Yمزدوجلوطا

706/09/17إقليم: الحسيمةاعشيرنإقليم: الحسيمةوعضية 25 04/09/19منصف لعجاب 06546Pمزدوجبني جميل

106/09/17إقليم: الحسيمةامرابطنإقليم: الحسيمةلحصن 25 06/09/17إلتحاق بالزوجالحمدوي بوشرى 06646Yمزدوجلوطا

303/09/13إقليم: الحسيمةاكنيإقليم: الحسيمةم/م بني جميل 24 04/09/18أحمد قدور 06519Kمزدوجبني بوفراح

206/09/17إقليم: الحسيمةامرابطنإقليم: الحسيمةتزروت 24 06/09/17إلتحاق بالزوجالبستريوي ليلى 06646Yمزدوجلوطا

706/09/17إقليم: الحسيمةالحسن الولإقليم: الحسيمةوعضية 24 06/09/17إلتحاق بالزوجاقعان اكرام 18637G)مزدوجامزورن )البلدية
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106/09/17إقليم: الحسيمةتزغينإقليم: الحسيمةازرياحن 24 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة الزكريتي 06674Dمزدوجأيت قمرة

1006/09/17إقليم: الحسيمةالمدرسة الجماعاتية اساكنإقليم: الحسيمةازيل 24 04/09/19م سعيد القريشي 26536Tمزدوجاساكن

604/09/18إقليم: الحسيمةعين بنعبوإقليم: الحسيمةمازوز 24 04/09/18يوسف الخمليشي 06777Rمزدوجسيدي بوتميم

404/09/18إقليم: فحص - انجرةم/م بوعباد السفلى البتدائيةإقليم: الحسيمةتلرواق 24 04/09/18حنان محفوظ 19941Zمزدوجالقصر المجاز

204/09/18عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: الحسيمةمازوز 24 04/09/18رحيمة أهليلي 15288Sمزدوجالعوامة

1004/09/18إقليم: الحسيمةالمدرسة الجماعاتية اساكنإقليم: الحسيمةالسواحل 24 04/09/18منيرة بوجلفي 26536Tمزدوجاساكن

404/09/18إقليم: الحسيمةتمشطتإقليم: الحسيمةاتوت 24 04/09/18م طحطوح 06610Jمزدوجزاوية سيدي عبد القادر

104/09/18إقليم: الحسيمةزاوية القناطرإقليم: الحسيمةمازوز 24 04/09/18أشراف مصدق 06793Hمزدوجبني بونصر

104/09/18إقليم: فحص - انجرةم/م أنوينويش البتدائيةإقليم: الحسيمةبني يخلف 24 04/09/18وداد أمقران 15297Bمزدوجالبحراويين

904/09/18إقليم: الحسيمةورسانإقليم: الحسيمةم/م تغزوت 24 04/09/18فدوى المسعودي 06789Dمزدوجزرقات

304/09/18إقليم: الحسيمةوعضيةإقليم: الحسيمةتميانصت 24 04/09/18سمية أمنزو 06571Sمزدوجاربعاء تاوريرت

804/09/18إقليم: الحسيمةلحصنإقليم: الحسيمةتلرواق 24 04/09/18رجاء البوداني 18619Mمزدوجسيدي بوتميم

604/09/18إقليم: الحسيمةاكنيإقليم: الحسيمةم/م تغزوت 24 04/09/18فريد المرابط 06519Kمزدوجبني بوفراح

406/09/17إقليم: الحسيمةالحسن الولإقليم: الحسيمةاسقيمن 23 06/09/17إلتحاق بالزوجسعاد حدجي 18637G)مزدوجامزورن )البلدية

المدرسة الجماعاتية بني إقليم: الحسيمةشقران

بوفراح

106/09/17إقليم: الحسيمة 23 06/09/17إلتحاق بالزوجةالدريسي ام 26922Mمزدوجبني بوفراح

206/09/17إقليم: الحسيمةابن خلدونإقليم: الحسيمةم/م اربعاء تاوريرت 23 06/09/17إلتحاق بالزوجنوال هكو 06498M)مزدوجبني بوعياش )البلدية

106/09/17إقليم: الحسيمةأم البنينإقليم: الحسيمةاريانن 23 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم حميد 26366H)مزدوجامزورن )البلدية
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106/09/17إقليم: الحسيمةاعكيينإقليم: الحسيمةاعشيرن 23 06/09/17إلتحاق بالزوجنوال اسطيب 06650Cمزدوجلوطا

206/09/17إقليم: الحسيمةوادي الدهبإقليم: الحسيمةاريانن 23 06/09/17إلتحاق بالزوجفرحاة الحموتي 06505V)مزدوجامزورن )البلدية

806/09/17إقليم: الحسيمةاعكيينإقليم: الحسيمةوعضية 23 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد السلم المرابط 06650Cمزدوجلوطا

116/10/17إقليم: الحسيمةأحمد بوكماخإقليم: الحسيمةبلحك 23 16/10/17إلتحاق بالزوجنجية بلحاج 26365G)مزدوجامزورن )البلدية

107/09/16إقليم: الحسيمةابوليإقليم: الحسيمةزاوية القناطر 22 04/09/18إلتحاق بالزوجأمتيم اليوسفية 06500P)مزدوجبني بوعياش )البلدية

106/09/17إقليم: الحسيمةالحسن الولإقليم: الحسيمةم/م اساكن 22 06/09/17إلتحاق بالزوجحنان علوي 18637G)مزدوجامزورن )البلدية

206/09/17إقليم: الحسيمةالنكورإقليم: الحسيمةوعضية 22 06/09/17إلتحاق بالزوجبولعيون ايمان 06499N)مزدوجبني بوعياش )البلدية

106/09/17إقليم: الحسيمةعبد الكريم الخطابيإقليم: الحسيمةلحصن 22 06/09/17إلتحاق بالزوجسعيدة بويخلف 06507X)مزدوجتارجيست )البلدية

مدرسة بجماعة بني إقليم: الحسيمةمولي مفتاح

بوعياش

706/09/17إقليم: الحسيمة 22 06/09/17إلتحاق بالزوجصفاء التومي 26921L)مزدوجبني بوعياش )البلدية

106/09/17إقليم: الحسيمةعبد الكريم الخطابيإقليم: الحسيمةعين بنعبو 22 16/09/17إلتحاق بالزوجنادية عمر 06507X)مزدوجتارجيست )البلدية

606/09/17إقليم: الحسيمةاشتواننإقليم: الحسيمةعين بنعبو 22 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد الكريم الدريسي 06532Zمزدوجسنادة

1006/09/17إقليم: الحسيمةأحمد بوكماخإقليم: الحسيمةاعشيرن 22 06/09/17إلتحاق بالزوجسناء لعجب 26365G)مزدوجامزورن )البلدية

106/09/17إقليم: الحسيمةعبد الكريم الخطابيإقليم: الحسيمةوارك 22 06/09/17إلتحاق بالزوجةالقللي بنقاسم 06507X)مزدوجتارجيست )البلدية

106/09/17إقليم: الحسيمةابن خلدونإقليم: الحسيمةالمدرسة الجماعاتية شقران 22 06/09/17إلتحاق بالزوجرشيدة حيدوش 06498M)مزدوجبني بوعياش )البلدية

306/09/17إقليم: الحسيمةم.م تازوراختإقليم: الحسيمةامشحودن 22 06/09/17إلتحاق بالزوجأزرقان أمال 06588Kمزدوجنقور

606/09/17إقليم: الحسيمةم/م اسنادةإقليم: الحسيمةتيزي خطاب 22 06/09/17إلتحاق بالزوجإكرام أطبجي 06525Sمزدوجسنادة

1006/09/17إقليم: الحسيمةم.م تازوراختإقليم: الحسيمةاعشيرن 22 06/09/17إلتحاق بالزوجفاتحة العرنوقي 06588Kمزدوجنقور
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306/09/17إقليم: الحسيمةتمسينت1إقليم: الحسيمةم/م كتامة 22 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم علش 06633Jمزدوجامرابطن

116/10/17إقليم: الحسيمةعبد الكريم الخطابيإقليم: الحسيمةوارك 22 16/10/17إلتحاق بالزوجالطاهري سمية 06507X)مزدوجتارجيست )البلدية

106/09/17إقليم: الحسيمةبني عمارتإقليم: الحسيمةبني بشير 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةاليوسفي هشام 06685Rمزدوجبني عمارت

306/09/17عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة الجديدةإقليم: الحسيمةم/م تغزوت 21 06/09/17عبد الحفيظ أشخلف 20080A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

503/09/17إقليم: الحسيمةواركإقليم: الحسيمةالسواحل 21 06/09/17م بنسعلي 06718Bمزدوجمولي أحمد الشريف

506/09/17إقليم: الحسيمةمولي مفتاحإقليم: الحسيمةبني بشير 21 06/09/17علي عماد 06791Fمزدوجزرقات

506/09/17إقليم: الحسيمةم/م اسنادةإقليم: الحسيمةم/م اساكن 21 06/09/17إلتحاق بالزوجسناء بودرة 06525Sمزدوجسنادة

806/09/17إقليم: الحسيمةمولي مفتاحإقليم: الحسيمةبني بشير 21 06/09/17الدامون حمزة 06791Fمزدوجزرقات

306/09/17إقليم: الحسيمةزاوية القناطرإقليم: الحسيمةبني يخلف 21 06/09/17م الرايس 06793Hمزدوجبني بونصر

903/09/17إقليم: الحسيمةاغزار عيسىإقليم: الحسيمةالسواحل 21 06/09/17سليمان عبد الوهاب 06608Gمزدوجزاوية سيدي عبد القادر

106/09/17إقليم: الحسيمةالحسن الولإقليم: الحسيمةوادي محكم 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةطارق المولوع 18637G)مزدوجامزورن )البلدية

806/09/17إقليم: الحسيمةمولي مفتاحإقليم: الحسيمةبني بشير 21 06/09/17أبطوي مصطفى 06791Fمزدوجزرقات

406/09/17إقليم: الحسيمةتماسينت2إقليم: الحسيمةبوصالح 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةالحسين التوريرتي 06638Pمزدوجامرابطن

206/09/17إقليم: الحسيمةوعضيةإقليم: الحسيمةتطياشت 21 06/09/17م بلوح 06571Sمزدوجاربعاء تاوريرت

306/09/17إقليم: الحسيمةوعضيةإقليم: الحسيمةتميانصت 21 06/09/17سعيد بنزيك 06571Sمزدوجاربعاء تاوريرت

506/09/17إقليم: الحسيمةورسانإقليم: الحسيمةم/م بني بونصار 21 06/09/17ابتسام حشلف 06789Dمزدوجزرقات

عمالة: المضيق - مدرسة 11 ينايرإقليم: الحسيمةم/م تيزي تشين

الفنيدق
106/09/17 21 06/09/17إلتحاق بالزوجالشعيبي سارة 05427Y)مزدوجالمضيق )البلدية
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806/09/17إقليم: الحسيمةلحصنإقليم: الحسيمةتطياشت 21 06/09/17إبراهيم أمهاوش 18619Mمزدوجسيدي بوتميم

706/09/17إقليم: الحسيمةمولي مفتاحإقليم: الحسيمةزاوية القناطر 21 06/09/17الشهبوني مريم 06791Fمزدوجزرقات

1106/09/17عمالة: طنجة - أصيلحجرة النحلإقليم: الحسيمةبني عياش 21 06/09/17إلياس المرواني 15223

W

مزدوجحجر النحل

506/09/17إقليم: الحسيمةابن بطوطةإقليم: الحسيمةتيزي خطاب 21 06/09/17إلتحاق بالزوجمينة الحجيوي 20829P)مزدوجبني بوعياش )البلدية

1006/09/17إقليم: الحسيمةلحصنإقليم: الحسيمةم/م كتامة 21 06/09/17ابراهيم أواغي 18619Mمزدوجسيدي بوتميم

1006/09/17إقليم: الحسيمةم/م الزاويةإقليم: الحسيمةم/م كتامة 21 06/09/17عبد الحفيظ الطاهري 06603Bمزدوجزاوية سيدي عبد القادر

106/09/17إقليم: الحسيمةترجيست 2إقليم: الحسيمةلحصن 21 06/09/17إلتحاق بالزوجبكيدي رجاء 06506

W

مزدوجتارجيست )البلدية(

206/09/17إقليم: الحسيمةعمر بن عبد العزيزإقليم: الحسيمةورسان 21 06/09/17إلتحاق بالزوجالخمليشي فاطمة الزهراء 20828N)مزدوجتارجيست )البلدية

1006/09/17إقليم: الحسيمةاعشيرنإقليم: الحسيمةموية 21 06/09/17يوسف أومغار 06546Pمزدوجبني جميل

106/09/17إقليم: الحسيمةلحصنإقليم: الحسيمةوادي محكم 21 06/09/17مصطفى بعلوش 18619Mمزدوجسيدي بوتميم

مدرسة بجماعة بني إقليم: الحسيمةاريانن

بوعياش

106/09/17إقليم: الحسيمة 21 04/09/18إلتحاق بالزوجنادية بوعلي 26921L)مزدوجبني بوعياش )البلدية

906/09/17إقليم: الحسيمةواركإقليم: الحسيمةامكزن 21 06/09/17م الداودي 06718Bمزدوجمولي أحمد الشريف

606/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م لشهبة البتدائيةإقليم: الحسيمةوادي محكم 21 06/09/17م أكوح 15308Nمزدوجالقصر الصغير

406/09/17إقليم: الحسيمةبني اشبونإقليم: الحسيمةاكاون 21 06/09/17عادل الحمراوي 06535Cمزدوجبني جميل مكسولين

106/09/17إقليم: الحسيمةم.م تازوراختإقليم: الحسيمةكلت 21 06/09/17إلتحاق بالزوجأمل حمدي 06588Kمزدوجنقور

706/09/17عمالة: طنجة - أصيلالنماءإقليم: الحسيمةكلت 21 06/09/17يسرى الصاط 26573H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

106/09/17عمالة: طنجة - أصيل الشهيد م الزرقطونيإقليم: الحسيمةورسان 21 06/09/17إلتحاق بالزوجسميحة الزرادي 15173S 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 2020

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: الحسيمةاعشيرنإقليم: الحسيمةبني عياش 21 06/09/17عبد الله بلهادي 06546Pمزدوجبني جميل

106/09/17إقليم: العرائشمدرسة أولد صخارإقليم: الحسيمةازيل 21 06/09/17أمنة الداوودي 05752Bمزدوجالعوامرة

506/09/17إقليم: الحسيمةاشتواننإقليم: الحسيمةازغار 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةهشام المعلم 06532Zمزدوجسنادة

306/09/17إقليم: الحسيمةابن بطوطةإقليم: الحسيمةزاوية القناطر 21 06/09/17إلتحاق بالزوجالمساوي ياسمينة 20829P)مزدوجبني بوعياش )البلدية

306/09/17إقليم: الحسيمةابن بطوطةإقليم: الحسيمةموية 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةنوفل الطرهوشي 20829P)مزدوجبني بوعياش )البلدية

706/09/17إقليم: الحسيمةلحصنإقليم: الحسيمةبني عياش 21 06/09/17بدر الدين بنموسى 18619Mمزدوجسيدي بوتميم

306/09/17إقليم: الحسيمةاعشيرنإقليم: الحسيمةازيل 21 06/09/17حسنية بوحبس 06546Pمزدوجبني جميل

503/09/17إقليم: الحسيمةواركإقليم: الحسيمةالسواحل 21 06/09/17عبد ا السمللي 06718Bمزدوجمولي أحمد الشريف

106/09/17إقليم: الحسيمةالنكورإقليم: الحسيمةبلحك 21 06/09/17إلتحاق بالزوجسعيدة أولد عبد القادر 06499N)مزدوجبني بوعياش )البلدية

506/09/17إقليم: الحسيمةاشتواننإقليم: الحسيمةبني اشبون 21 06/09/17إلتحاق بالزوجالعلوشي حياة 06532Zمزدوجسنادة

603/09/17إقليم: الحسيمةواركإقليم: الحسيمةالسواحل 21 03/09/17عبد الرحيم بودشر 06718Bمزدوجمولي أحمد الشريف

206/09/17إقليم: الحسيمةترجيست 2إقليم: الحسيمةم/م تيزي تشين 21 06/09/17إلتحاق بالزوجالدودي سهام 06506

W

مزدوجتارجيست )البلدية(

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلالعرفانإقليم: الحسيمةاولد احمد 21 06/09/17إلتحاق بالزوجأزرقان سكينة 25434V طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

406/09/17إقليم: الحسيمةبني اشبونإقليم: الحسيمةاولد احمد 21 06/09/17مقراني زكرياء 06535Cمزدوجبني جميل مكسولين

606/09/17إقليم: الحسيمةزاوية القناطرإقليم: الحسيمةامكزن 21 06/09/17بلل داود 06793Hمزدوجبني بونصر

206/09/17إقليم: الحسيمةواركإقليم: الحسيمةتلرواق 21 06/09/17حسين الشهبوني 06718Bمزدوجمولي أحمد الشريف

مجموعة مدارس بني عبد إقليم: الحسيمةتمشطت

ا

606/09/17إقليم: الحسيمة 21 06/09/17إلتحاق بالزوجعزوزي أمينة 06592Pمزدوجبني 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 2020

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: الحسيمةعبد الكريم الخطابيإقليم: الحسيمةوادي محكم 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةم الخمار 06507X)مزدوجتارجيست )البلدية

106/09/17إقليم: الحسيمةبني اشبونإقليم: الحسيمةالمنصف 21 06/09/17عبد الحكيم أكوح 06535Cمزدوجبني جميل مكسولين

306/09/17إقليم: الحسيمةاعشيرنإقليم: الحسيمةاسول 21 06/09/17فريد بولعيون 06546Pمزدوجبني جميل

406/09/17إقليم: الحسيمةامشحودنإقليم: الحسيمةمازوز 21 06/09/17أحمد النعاسي 06549Tمزدوجبني جميل

306/09/17إقليم: الحسيمةابن رشدإقليم: الحسيمةتميانصت 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد الرحمان أحيذار 06503T)مزدوجامزورن )البلدية

1006/09/17إقليم: الحسيمةالمدرسة الجماعاتية اساكنإقليم: الحسيمةم/م تبرانت 21 06/09/17عز الدين المرابطي 26536Tمزدوجاساكن

306/09/17عمالة: طنجة - أصيل ابن حنبلإقليم: الحسيمةبني عياش 21 06/09/17أنس أمقران 15197T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

306/09/17إقليم: الحسيمةالنكورإقليم: الحسيمةتميانصت 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةفيصل أعروص 06499N)مزدوجبني بوعياش )البلدية

606/09/17إقليم: الحسيمةبني اشبونإقليم: الحسيمةاركيون 21 06/09/17م بنحمو 06535Cمزدوجبني جميل مكسولين

406/09/17إقليم: الحسيمةتماسينت2إقليم: الحسيمةم/م تغزوت 21 06/09/17إلتحاق بالزوجمليكة بكوط 06638Pمزدوجامرابطن

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: الحسيمةبني عياش 21 06/09/17م العبروقي 15288Sمزدوجالعوامة

106/09/17إقليم: الحسيمةم.م تازوراختإقليم: الحسيمةاغيل احمد 21 06/09/17إلتحاق بالزوجسلوى العبدوني 06588Kمزدوجنقور

706/09/17إقليم: الحسيمةمولي مفتاحإقليم: الحسيمةزاوية القناطر 21 06/09/17عفيفة القصري 06791Fمزدوجزرقات

506/09/17إقليم: الحسيمةاعشيرنإقليم: الحسيمةم/م تبرانت 21 06/09/17م الحجيوي 06546Pمزدوجبني جميل

206/09/17إقليم: الحسيمةم/م تيزي تشينإقليم: الحسيمةلعزيب اشقارة 21 06/09/17عز الدين المرابط 06712Vمزدوجمولي أحمد الشريف

706/09/17إقليم: الحسيمةبني عمارتإقليم: الحسيمةاغيل احمد 21 06/09/17وسام ازرقان 06685Rمزدوجبني عمارت

1006/09/17إقليم: الحسيمةواركإقليم: الحسيمةم/م تبرانت 21 06/09/17م بوزمور 06718Bمزدوجمولي أحمد الشريف
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

106/09/17عمالة: طنجة - أصيل البديعإقليم: الحسيمةاسول 21 06/09/17عبدالحق باقوح 20081B)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مدرسة  علي المتيوي إقليم: الحسيمةتلرواق

_الجبهة

106/09/17إقليم: شفشاون 21 06/09/17إلتحاق بالزوجإكرام بنجللي 06132Pمزدوجمتيوة

مجموعة مدارس بني عبد إقليم: الحسيمةتلغونت

ا

606/09/17إقليم: الحسيمة 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةعلي بلحسن 06592Pمزدوجبني عبد ا

106/09/17إقليم: الحسيمةاعشيرنإقليم: الحسيمةاسول 21 06/09/17عصام بنتهامي 06546Pمزدوجبني جميل

406/09/17إقليم: العرائشمدرسة الغديرةإقليم: الحسيمةامكزن 21 06/09/17إلتحاق بالزوجفرح احرشي 05725X)مزدوجالعرائش )البلدية

906/09/17إقليم: الحسيمةتيزي خطابإقليم: الحسيمةلعزيب اشقارة 21 06/09/17لطفي المموحي 06795Kمزدوجبني بونصر

506/09/17إقليم: الحسيمةم/م تيزي تشينإقليم: الحسيمةبني عياش 21 06/09/17عبد الرزاق الشرقاوي 06712Vمزدوجمولي أحمد الشريف

428/09/17إقليم: الحسيمةعين بنعبوإقليم: الحسيمةبرناص 21 28/09/17إلتحاق بالزوجةمصطفى العطلتي 06777Rمزدوجسيدي بوتميم

104/11/17عمالة: طنجة - أصيلالخربإقليم: الحسيمةم/م اساكن 21 04/11/17جبيلو الحداد أيوب 25176P الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

206/09/17إقليم: الحسيمةعبد الكريم الخطابيإقليم: الحسيمةم/م تيزي تشين 21 06/09/17إلتحاق بالزوجالبراق الزهرة 06507X)مزدوجتارجيست )البلدية

125/11/17إقليم: الحسيمةمويةإقليم: الحسيمةبلحك 21 25/11/17عثمان الحائك 06748Jمزدوجكتامة

مدرسة بجماعة بني إقليم: الحسيمةالمدرسة الجماعاتية شقران

بوعياش

106/09/17إقليم: الحسيمة 19 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة الحنكاري 26921L)مزدوجبني بوعياش )البلدية

206/09/17إقليم: الحسيمةتماسينت2إقليم: الحسيمةتمركالت 19 04/09/18إلتحاق بالزوجالعلوشي مريم 06638Pمزدوجامرابطن

106/09/17إقليم: الحسيمةابن خلدونإقليم: الحسيمةايت الطيب 19 04/09/18إلتحاق بالزوجةمنعم أمنزو 06498M)مزدوجبني بوعياش )البلدية

المدرسة الجماعاتية زاوية 

سيدي عبد القادر

206/09/17إقليم: الحسيمةالنكورإقليم: الحسيمة 19 16/09/19إلتحاق بالزوجسلماء المسعودي 06499N)مزدوجبني بوعياش )البلدية

606/09/17إقليم: الحسيمةابن بطوطةإقليم: الحسيمةاكني 19 04/09/18إلتحاق بالزوجبلحسن لبنى 20829P)مزدوجبني بوعياش )البلدية

106/09/17إقليم: الحسيمةتمسينت1إقليم: الحسيمةاصوفيين 19 04/09/18إلتحاق بالزوجةالحنكوري عبد الحفيظ 06633Jمزدوجامرابطن
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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 2020

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: الحسيمةم.م تازوراختإقليم: الحسيمةبينتي 19 05/09/18إلتحاق بالزوججميلة حموشي 06588Kمزدوجنقور

213/10/17إقليم: الحسيمةوعضيةإقليم: الحسيمةم/م اربعاء تاوريرت 19 نعمحنان العوداتي 13/10/17 06571Sمزدوجاربعاء تاوريرت

306/09/17عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبإقليم: الحسيمةالمدرسة الجماعاتية اساكن 18 04/09/18سهام المنصوري 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

606/09/17إقليم: الحسيمةم/م تيزي تشينإقليم: الحسيمةم/م بني بونصار 18 04/09/18رشيد لزعر 06712Vمزدوجمولي أحمد الشريف

706/09/17عمالة: طنجة - أصيل البديعإقليم: الحسيمةامشحودن 18 04/09/18لمياء أفيلل 20081B)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

706/09/17عمالة: طنجة - أصيل عبد الكريم الخطيبإقليم: الحسيمةلحصن 18 04/09/18ثويبة الصاط 21699K)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

1006/09/17عمالة: طنجة - أصيلالديموسإقليم: الحسيمةم/م تيزي تشين 18 04/09/18بدر الدين امطوش 15289Tمزدوجالعوامة

مدرسة عيون الساقية إقليم: الحسيمةكلت

الحمراء

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
106/09/17 18 04/09/18إلتحاق بالزوجنورة المهجري 18722Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

1006/09/17إقليم: الحسيمةبني اشبونإقليم: الحسيمةكلت 18 04/09/18أزرقان سفيان 06535Cمزدوجبني جميل مكسولين

106/09/17إقليم: الحسيمةترجيست 2إقليم: الحسيمةتمركالت 18 05/09/18إلتحاق بالزوجالهاني لوبنة 06506

W

مزدوجتارجيست )البلدية(

106/09/17إقليم: الحسيمةشقرانإقليم: الحسيمةدالية 18 04/09/18عبد الحميد بويباون 06552

W

مزدوجشكران

106/09/17إقليم: فحص - انجرة م/م الرمان البتدائيةإقليم: الحسيمةاعشيرن 18 04/09/18إلتحاق بالزوجنزهة الشهبوني 15320Bمزدوجملوسة

1006/09/17إقليم: الحسيمةكلتإقليم: الحسيمةم/م بني بونصار 18 04/09/18طارق السعيدي 06539Gمزدوجبني جميل مكسولين

105/10/17إقليم: الحسيمةالسواحلإقليم: الحسيمةموية 18 05/10/17خالد إعيش 06695Bمزدوجعبد  الغاية السواحل

904/09/18إقليم: الحسيمةاصوفيينإقليم: الحسيمةبني بشير 17 04/09/18إلتحاق بالزوجليلى الحنكاري 06574Vمزدوجتيفروين

104/09/19عمالة: طنجة - أصيلالخربإقليم: الحسيمةزاوية القناطر 17 04/09/19الخمليشي سامية 25176P الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

704/09/19إقليم: الحسيمةبلحكإقليم: الحسيمةازغار 17 04/09/19حفيظ الشيخ امحند 18630Zمزدوجبني 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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

404/09/19إقليم: الحسيمةاولد احمدإقليم: الحسيمةتلغونت 17 04/09/19رشيد ازوكاغ 06678Hمزدوجسيدي بوزينب

104/09/19عمالة: طنجة - أصيلم المكي الناصريإقليم: الحسيمةزاوية القناطر 17 04/09/19ستاء المرابط 15292

W

مزدوجبني مكادة )المقاطعة(

404/09/19إقليم: الحسيمةتيزي خطابإقليم: الحسيمةتميانصت 17 04/09/19نبيلة لغماري 06795Kمزدوجبني بونصر

604/09/19إقليم: الحسيمةم/م بني بونصارإقليم: الحسيمةبني عياش 17 04/09/19م بقدور 06796Lمزدوجبني بونصر

304/09/19إقليم: الحسيمةنفساستإقليم: الحسيمةامكزن 16 04/09/19المحدالي عبد الفتحي 06556Aمزدوجشكران

106/09/17إقليم: الحسيمةترجيست 2إقليم: الحسيمةعين بنعبو 15 04/09/19إلتحاق بالزوجة  م اليوسفي 06506

W

مزدوجتارجيست )البلدية(

406/09/17إقليم: الحسيمةاصوفيينإقليم: الحسيمةتمسينت1 15 04/09/19إلتحاق بالزوجبندحمان امل 06574Vمزدوجتيفروين

106/09/17إقليم: الحسيمةعمر بن عبد العزيزإقليم: الحسيمةالحاج علي 15 04/09/19إلتحاق بالزوجمريم فارس 20828N)مزدوجتارجيست )البلدية

203/09/17إقليم: الحسيمةالسواحلإقليم: الحسيمةم/م اساكن 15 05/09/19عبد المجيد بلحاج 06695Bمزدوجعبد  الغاية السواحل

706/09/17إقليم: الحسيمةاغيل احمدإقليم: الحسيمةبني تيمان 15 04/09/19خالد أمهاوش 06688Uمزدوجبني عمارت

103/09/17إقليم: الحسيمةتزوراخت العلياإقليم: الحسيمةشقران 15 04/09/19إلتحاق بالزوجةاحمد القدوري 06591Nمزدوجنقور

106/09/17إقليم: الحسيمةترجيست 2إقليم: الحسيمةعين بنعبو 15 04/09/19إلتحاق بالزوجبنحدو ماجدة 06506

W

مزدوجتارجيست )البلدية(

504/09/18إقليم: الحسيمةتماسينت2إقليم: الحسيمةبني بشير 15 04/09/18إلتحاق بالزوجلبروزي حنان 06638Pمزدوجامرابطن

504/09/18إقليم: الحسيمةم/م اسنادةإقليم: الحسيمةوادي محكم 15 04/09/18إلتحاق بالزوجوئام اعراب 06525Sمزدوجسنادة

204/09/18إقليم: الحسيمةترجيست 2إقليم: الحسيمةمازوز 15 04/09/18إلتحاق بالزوجليلى حراز 06506

W

مزدوجتارجيست )البلدية(

704/09/18إقليم: الحسيمةتماسينت2إقليم: الحسيمةمازوز 15 04/09/18إلتحاق بالزوجحنان الحموتي 06638Pمزدوجامرابطن

506/09/17إقليم: الحسيمةم/م اربعاء تاوريرتإقليم: الحسيمةوعضية 14 نعمعبد الغني أشخلف 04/09/19 06564Jمزدوجاربعاء 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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المجرسة الجماعاتية سيدي إقليم: الحسيمةالمدرسة الجماعاتية اساكن

بوتميم

406/09/17إقليم: الحسيمة 14 04/09/19إلتحاق بالزوجبشرى الطاهري 27196Kمزدوجسيدي بوتميم

104/09/18إقليم: الحسيمةبني يخلفإقليم: الحسيمةاتوت 14 04/09/18إلتحاق بالزوجكرامة حداوي 06773Lمزدوجتاغزوت

704/09/18إقليم: الحسيمةم/م اسنادةإقليم: الحسيمةم/م تبرانت 14 04/09/18إلتحاق بالزوجسهام عدو 06525Sمزدوجسنادة

404/09/18إقليم: الحسيمةم/م اساكنإقليم: الحسيمةبني يخلف 14 04/09/18مريم السويرتي 06724Hمزدوجاساكن

1004/09/18إقليم: الحسيمةبني عمارتإقليم: الحسيمةاركيون 14 04/09/18ياسمينة أحيذار 06685Rمزدوجبني عمارت

704/09/18إقليم: الحسيمةزاوية القناطرإقليم: الحسيمةم/م تغزوت 14 04/09/18هناء اسعيدي 06793Hمزدوجبني بونصر

904/09/18إقليم: الحسيمةزاوية القناطرإقليم: الحسيمةبني عياش 14 04/09/18عبد المنعم زروق 06793Hمزدوجبني بونصر

604/09/18إقليم: الحسيمةاولد احمدإقليم: الحسيمةبني احمد 14 04/09/18عبد العزيز أكومي 06678Hمزدوجسيدي بوزينب

المجرسة الجماعاتية سيدي إقليم: الحسيمةوارك

بوتميم

304/09/18إقليم: الحسيمة 14 04/09/19إلتحاق بالزوجزروال كريمة 27196Kمزدوجسيدي بوتميم

204/09/18إقليم: الحسيمةبني اشبونإقليم: الحسيمةبني بشير 14 04/09/18حرفي اكرام 06535Cمزدوجبني جميل مكسولين

404/09/18إقليم: الحسيمةبني تيمانإقليم: الحسيمةتطياشت 14 04/09/18شكيب أحتيت 06721Eمزدوجمولي أحمد الشريف

1004/09/18إقليم: الحسيمةم/م اساكنإقليم: الحسيمةبني عياش 14 04/09/18نوفل الدريسي 06724Hمزدوجاساكن

404/09/18إقليم: الحسيمةبني عمارتإقليم: الحسيمةاركيون 14 04/09/18عمر النيكرو 06685Rمزدوجبني عمارت

404/09/18إقليم: الحسيمةبني اشبونإقليم: الحسيمةالمنصف 14 04/09/18هاجر لحرش 06535Cمزدوجبني جميل مكسولين

1004/09/18إقليم: الحسيمةبني اشبونإقليم: الحسيمةتطياشت 14 04/09/18عبد الله العمراني 06535Cمزدوجبني جميل مكسولين

204/09/18إقليم: الحسيمةبني اشبونإقليم: الحسيمةبني بشير 14 04/09/18بوشهوي وسام 06535Cمزدوجبني جميل مكسولين

304/09/18إقليم: الحسيمةترجيست 2إقليم: الحسيمةاتوت 14 04/09/18إلتحاق بالزوجنسرين ابن شاهد 06506

W

مزدوجتارجيست )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 2020

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: الحسيمةبني عمارتإقليم: الحسيمةاركيون 14 04/09/18حنان الحمديوي 06685Rمزدوجبني عمارت

204/09/18إقليم: الحسيمةترجيست 2إقليم: الحسيمةامشحودن 14 04/09/19إلتحاق بالزوجليلى المرابط 06506

W

مزدوجتارجيست )البلدية(

204/09/18إقليم: الحسيمةاسمار العلىإقليم: الحسيمةلعزيب اشقارة 14 04/09/18سليمان اليشيوي 06558Cمزدوجشكران

104/09/18إقليم: الحسيمةكلتإقليم: الحسيمةبني عياش 14 04/09/18عبد الله جلول 06539Gمزدوجبني جميل مكسولين

804/09/18إقليم: الحسيمةزاوية القناطرإقليم: الحسيمةموية 14 04/09/18احسان ازكاغ 06793Hمزدوجبني بونصر

204/09/18عمالة: طنجة - أصيل عبد ا إبراهيمإقليم: الحسيمةموية 14 04/09/18إلتحاق بالزوجرجاء الراوي 20082C)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

304/09/18إقليم: الحسيمةكلتإقليم: الحسيمةاركيون 14 04/09/18إلياس العزوزي 06539Gمزدوجبني جميل مكسولين

304/09/18إقليم: الحسيمةبلحكإقليم: الحسيمةتميانصت 14 04/09/18صبرين بنقدور 18630Zمزدوجبني جميل مكسولين

804/09/18إقليم: الحسيمةبني اشبونإقليم: الحسيمةتطياشت 14 04/09/18يوسف أبركان 06535Cمزدوجبني جميل مكسولين

204/09/18إقليم: الحسيمةكلتإقليم: الحسيمةبني عياش 14 04/09/18منير امزيان 06539Gمزدوجبني جميل مكسولين

104/09/18إقليم: الحسيمةبلحكإقليم: الحسيمةبني بشير 14 04/09/18أولد العربي جواد 18630Zمزدوجبني جميل مكسولين

704/09/18إقليم: الحسيمةمازوزإقليم: الحسيمةبني عياش 14 04/09/18عز الدين الجوهري 06765Cمزدوجبني أحمد اموكزان

904/09/18إقليم: الحسيمةالسواحلإقليم: الحسيمةاسول 14 04/09/18نجيب ابوزيد 06695Bمزدوجعبد  الغاية السواحل

604/09/18عمالة: طنجة - أصيل أبو بكر اللمتونيإقليم: الحسيمةبني عياش 14 04/09/18م الحندوثي 15193N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

704/09/18إقليم: الحسيمةبني اشبونإقليم: الحسيمةالمنصف 14 04/09/18هناء أمقران 06535Cمزدوجبني جميل مكسولين

104/09/18إقليم: الحسيمةالسواحلإقليم: الحسيمةبني احمد 14 04/09/18عبد الرحيم أعتيق 06695Bمزدوجعبد  الغاية السواحل

204/09/18إقليم: الحسيمةاسقيمنإقليم: الحسيمةوادي محكم 14 04/09/18 كوثر تزراني 06689Vمزدوجبني عمارت
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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 2020

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: الحسيمةازيلإقليم: الحسيمةتطياشت 14 04/09/18م الورغي 06730Pمزدوجاساكن

104/09/18إقليم: الحسيمةبلحكإقليم: الحسيمةبرناص 14 04/09/18سليمان اشيونا 18630Zمزدوجبني جميل مكسولين

1004/09/18إقليم: الحسيمةبلحكإقليم: الحسيمةاريانن 14 04/09/18أسماء بلح 18630Zمزدوجبني جميل مكسولين

عمالة مقاطعة الحي عبد ا ابن ياسينإقليم: الحسيمةالحسن الول

الحسني
104/09/12 13 04/09/18إلتحاق بالزوجتشليت حفيظة 18144

W

الحي الحسني 

)المقاطعة(

مزدوج

المجرسة الجماعاتية سيدي إقليم: الحسيمةوارك

بوتميم

404/09/18إقليم: الحسيمة 13 04/09/19إلتحاق بالزوجالبقالي نعيمة 27196Kمزدوجسيدي بوتميم

1004/09/18إقليم: الحسيمةاشتواننإقليم: الحسيمةتلرواق 11 04/09/19إلتحاق بالزوجةم الزناكي 06532Zمزدوجسنادة

المدرسة الجماعاتية زاوية إقليم: الحسيمةاكاون

سيدي عبد القادر

1004/09/18إقليم: الحسيمة 11 04/09/19إلتحاق بالزوجةم أشهبار 26758Jمزدوجزاوية سيدي عبد القادر

504/09/19إقليم: الحسيمةلحصنإقليم: الحسيمةامكزن 10 04/09/19إلتحاق بالزوجالخمليشي  فاطمة 18619Mمزدوجسيدي بوتميم

304/09/19إقليم: الحسيمةالحاج عليإقليم: الحسيمةبني بشير 9 04/09/19إلتحاق بالزوجحفصة السوسي 06784Yمزدوجسيدي بوتميم

804/09/19إقليم: الحسيمةاصوفيينإقليم: الحسيمةبني احمد 9 04/09/19إلتحاق بالزوجمريم بنزيان 06574Vمزدوجتيفروين

104/09/19إقليم: الحسيمةتزوراخت العلياإقليم: الحسيمةالمدرسة الجماعاتية كتامة 9 04/09/19إلتحاق بالزوجةعبد الحكيم بوجا 06591Nمزدوجنقور

عمالة: المضيق - م.م بولوازنإقليم: الحسيمةازغار

الفنيدق
504/09/19 9 04/09/19إلتحاق بالزوجةم العزوزي 05521Aمزدوجعليين

104/09/19إقليم: الحسيمةايت القاضيإقليم: الحسيمةموية 9 04/09/19إلتحاق بالزوجيسرى المجاوي 06642Uمزدوجامرابطن

504/09/19إقليم: الحسيمةاصوفيينإقليم: الحسيمةبني يخلف 8 04/09/19إلتحاق بالزوجفدوى الخنوسي 06574Vمزدوجتيفروين

504/09/19إقليم: الحسيمةاصوفيينإقليم: الحسيمةامشحودن 8 04/09/19إلتحاق بالزوجأمينة أبوعبدا 06574Vمزدوجتيفروين

المدرسة الجماعاتية عبد 

الغاية السواحل

204/09/19إقليم: فحص - انجرةمدرسة بني واسين البتدائيةإقليم: الحسيمة 8 04/09/19إلتحاق بالزوجأمال محجوبي 21702Nمزدوجالبحراويين

704/09/19إقليم: الحسيمةازرياحنإقليم: الحسيمةم/م كتامة 8 04/09/19إلتحاق بالزوجصليحة أشن 18633Cمزدوجسنادة
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

304/09/19إقليم: الحسيمةارياننإقليم: الحسيمةتميانصت 8 04/09/19إلتحاق بالزوجاحقون سلوى 06580Bمزدوجتيفروين

104/09/19إقليم: الحسيمةمويةإقليم: الحسيمةاركيون 7 04/09/19سفيان بن العربي 06748Jمزدوجكتامة

1004/09/19إقليم: الحسيمةم/م اساكنإقليم: الحسيمةاركيون 7 04/09/19حنان حسني 06724Hمزدوجاساكن

604/09/19إقليم: الحسيمةعين بنعبوإقليم: الحسيمةبني بشير 7 04/09/19إلتحاق بالزوجزروال فاطمة الزهراء 06777Rمزدوجسيدي بوتميم

604/09/19إقليم: الحسيمةم/م بني بونصارإقليم: الحسيمةبني احمد 7 04/09/19ابراهيم ازواغ 06796Lمزدوجبني بونصر

1004/09/19إقليم: الحسيمةامكزنإقليم: الحسيمةلعزيب اشقارة 7 04/09/19زبير اليعقوبي 06764Bمزدوجبني أحمد اموكزان

204/09/19إقليم: الحسيمةكلتإقليم: الحسيمةبني عياش 7 04/09/19سميرة الناهي 06539Gمزدوجبني جميل مكسولين

604/09/19إقليم: الحسيمةالبوابإقليم: الحسيمةامشحودن 7 04/09/19إلتحاق بالزوجنجية الزموري 06596Uمزدوجبني عبد ا

404/09/19إقليم: الحسيمةتلرواقإقليم: الحسيمةلعزيب اشقارة 7 04/09/19م الطاهري 06728Mمزدوجاساكن

804/09/19إقليم: الحسيمةم/م بني بونصارإقليم: الحسيمةتميانصت 7 04/09/19القللي لبنى 06796Lمزدوجبني بونصر

104/09/19عمالة: طنجة - أصيل إبن زهرإقليم: الحسيمةتطياشت 7 04/09/19إلتحاق بالزوجعيادة المموحي 15191L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

704/09/19إقليم: الحسيمةتلرواقإقليم: الحسيمةبني احمد 7 04/09/19عبد الله الصالحي 06728Mمزدوجاساكن

104/09/19إقليم: الحسيمةبني عمارتإقليم: الحسيمةبني احمد 7 04/09/19م الخياري 06685Rمزدوجبني عمارت

604/09/19إقليم: الحسيمةوادي محكمإقليم: الحسيمةاسول 7 04/09/19ياسين الطويل 18623Sمزدوجبني بشير

1004/09/19إقليم: الحسيمةمويةإقليم: الحسيمةبني احمد 7 04/09/19أسامة الطرهوشي 06748Jمزدوجكتامة

504/09/19إقليم: الحسيمةالمدرسة الجماعاتية شقرانإقليم: الحسيمةم/م تغزوت 7 04/09/19إلتحاق بالزوجأمل الموساوي 26534Rمزدوجشكران

804/09/19إقليم: الحسيمةبني بشيرإقليم: الحسيمةالسواحل 7 04/09/19حسناء الدامون 06802Tمزدوجبني 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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

604/09/19إقليم: الحسيمةتمركالتإقليم: الحسيمةبني بشير 7 04/09/19إلتحاق بالزوجالمنكوري رشيدة 06616Rمزدوجبني حذيفة

704/09/19إقليم: الحسيمةكلتإقليم: الحسيمةاسول 7 04/09/19م اولد الكرعي 06539Gمزدوجبني جميل مكسولين

504/09/19إقليم: الحسيمةم/م اساكنإقليم: الحسيمةتلغونت 7 04/09/19حكيمة اصلحيون 06724Hمزدوجاساكن

604/09/19إقليم: الحسيمةوادي محكمإقليم: الحسيمةبرناص 7 04/09/19م حبان 18623Sمزدوجبني بشير

704/09/19إقليم: الحسيمةتمركالتإقليم: الحسيمةبني يخلف 7 04/09/19إلتحاق بالزوجخولة حبان 06616Rمزدوجبني حذيفة

904/09/19إقليم: الحسيمةم/م اساكنإقليم: الحسيمةبني احمد 6 04/09/19عبد الصمد بنعلي 06724Hمزدوجاساكن

404/09/19إقليم: الحسيمةزاوية القناطرإقليم: الحسيمةبرناص 6 04/09/19حسام المموحي 06793Hمزدوجبني بونصر

104/09/19إقليم: الحسيمةبني يخلفإقليم: الحسيمةم/م تغزوت 6 04/09/19عبد الخالق الخليفي 06773Lمزدوجتاغزوت

1004/09/19إقليم: الحسيمةبوصالحإقليم: الحسيمةم/م بني حديفة 6 نعمأفقير م 04/09/19 06599Xمزدوجبني عبد ا

111/10/82إقليم: شفشاونم/م المام علي _غروزيمإقليم: شفشاونم/م سيدي يلصو _ لخزانة 191 16/09/95أقدمية 16 سنةمهدي الحسن 06163Y)مزدوجشفشاون )البلدية

م/م علي بن ميمون 

_بواحمد

116/09/97إقليم: تطوانمدرسة زينب النزفزاويةإقليم: شفشاون 173 16/09/98أقدمية 16 سنةفلون نادية 27252

W

مزدوجتطوان )البلدية(

م/م علي بن ميمون 

_بواحمد

116/09/97إقليم: تطوانمدرسة زينب النزفزاويةإقليم: شفشاون 173 16/09/98أقدمية 16 سنةالميموني م 27252

W

مزدوجتطوان )البلدية(

مدرسة لسان الدين بن إقليم: شفشاونم/م جنان النيش

الخطيب

316/09/95إقليم: تطوان 167 16/09/99أقدمية 16 سنةم حدة 05385C)مزدوجتطوان )البلدية

116/09/85عمالة: طنجة - أصيل الربيعإقليم: شفشاونمدرسة يوسف بن تاشفين 160 16/09/94أقدمية 16 سنةم أحيان 26572G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م المغرب العربي 

_الدردارة

116/09/94إقليم: شفشاونمدرسة عبد الخالق الطريسإقليم: شفشاون 155 04/09/02أقدمية 16 سنةخلوقي عبد ا 05999V)مزدوجشفشاون )البلدية

م/م عمر بن الخطاب 

_المودين

116/09/99إقليم: شفشاونم/م المام علي _غروزيمإقليم: شفشاون 151 16/09/00أقدمية 16 سنةمحسن ورياش 06163Y)مزدوجشفشاون )البلدية

م/م الحسن اليلصوتي 

_تارية

114/09/02عمالة: وجدة - أنكادم. عائشة أم المؤمنينإقليم: شفشاون 149 14/09/02أقدمية 16 سنةحسنة علمي 04253X)مزدوجوجدة )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

م/م المغرب العربي 

_الدردارة

116/09/98إقليم: شفشاونمدرسة عبد الخالق الطريسإقليم: شفشاون 147 12/09/02أقدمية 16 سنةبوخجو سناء 05999V)مزدوجشفشاون )البلدية

613/09/02إقليم: تطوانمدرسة سيدي احمد البقالإقليم: شفشاونم/م الشرافات 137 13/09/02أقدمية 16 سنةالعلمي هاجر 05402

W

مزدوجتطوان )البلدية(

116/09/94إقليم: شفشاونمدرسة عبد الخالق الطريسإقليم: شفشاونمدرسة مولي علي النوازلي 134 16/09/97أقدمية 16 سنةحمامو تورية 05999V)مزدوجشفشاون )البلدية

106/09/01إقليم: تطوان سيدي عبد السلمإقليم: شفشاونم/م إجافن 133 06/09/04أقدمية 16 سنةمراد نيابو 05623Lمزدوجازل

1019/09/05إقليم: تطوانم.م السحتريينإقليم: شفشاونم/م إجافن 125 19/09/05أقدمية 12 سنةإحسان أمين 05585Vمزدوجالسحتريين

م/م علل بن عبد ا _باب 

تازة

313/09/02عمالة: طنجة - أصيلالمهدي بن تومرتإقليم: شفشاون 121 02/09/09لطفي احميدان 15177

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/97عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة الجديدةإقليم: شفشاونمدرسة الشيخ م بن عياد 116 06/09/01أقدمية 16 سنةسهام رملي 20080A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةإقليم: شفشاون

الفنيدق
205/09/07 109                              سمية  

قمطالي
20/09/07أقدمية 12 سنة 20407F)مزدوجالفنيدق )البلدية

113/09/02إقليم: شفشاونمدرسة مولي علي النوازليإقليم: شفشاونم/م دار أقوباع 105 05/09/11إلتحاق بالزوجمديحة  رضى  ا 06000

W

مزدوجشفشاون )البلدية(

116/09/85عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة الجديدةإقليم: شفشاونمدرسة  الحسن أبي جمعة 104 06/09/17سعيد ابن يعقوب 20080A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م علل بن عبد ا _باب 

تازة

316/09/05عمالة: طنجة - أصيلالمهدي بن تومرتإقليم: شفشاون 103 02/10/09مريم شقور 15177

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

605/09/07إقليم: تطوانمدرسة 9 أبريلإقليم: شفشاونم/م تارغة 93 02/09/09إلتحاق بالزوجامينة المتوكى 05417M)مزدوجتطوان )البلدية

702/09/09إقليم: بركانعمر بن عبد العزيزإقليم: شفشاونم/م احمد باحنيني _اجواون 93 02/09/09اعراب  أسماء 04500Rمزدوجمداغ

401/10/02إقليم: تطوانمدرسة الفقيه العربي اللوهإقليم: شفشاونمدرسة للفاطمة 92 22/09/11إلتحاق بالزوجفاطمة بنجيم 20406E)مزدوجتطوان )البلدية

302/09/10إقليم: القنيطرةأولد بلخيرإقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش 85 02/09/10فاطمة لفطيمي 10961Nمزدوجمكرن

101/01/10إقليم: شفشاونمدرسة مولي علي بن راشدإقليم: شفشاونم/م القلعة 84                       الرحموني  

سناء
01/01/10إلتحاق بالزوج 05996S)مزدوجشفشاون )البلدية

م/م علي بن ميمون 

_بواحمد

105/09/08عمالة: الميةالنسيمإقليم: شفشاون 83 02/09/10إلتحاق بالزوجاعويدات نوال 26900N)مزدوجالمية )البلدية
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مدرسة القاضي صادق بن إقليم: شفشاونم/م سيدي موسى _ماكو

رسون

105/09/08إقليم: شفشاون 77 05/09/12إلتحاق بالزوجوئام احرميم 06004A)مزدوجشفشاون )البلدية

م/م مولي علي الشريف 

_المضيق

1002/09/10إقليم: مولي يعقوباولد العلم المركزإقليم: شفشاون 77 02/09/10احلم فلحي 02191Fمزدوجلعجاجرة

عمالة: المضيق - مدرسة أغطاسإقليم: شفشاونم/م تارغة

الفنيدق
202/09/10 77 02/09/12هدى  ناده 25745H)مزدوجالفنيدق )البلدية

مجموعة مدارس ابن بطوطة إقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش

المركزية

302/09/10عمالة: مراكش 75 02/09/10إلتحاق بالزوجفاضمة  توشنت 02548Uمزدوجالوداية

عمالة: المضيق - مدرسة أغطاسإقليم: شفشاونم/م الشرافات

الفنيدق
307/09/05 73 02/09/12رضوان الرفاعي 25745H)مزدوجالفنيدق )البلدية

305/09/08إقليم: تطوانم.م الموردإقليم: شفشاونم/م الشرافات 71 03/09/13محسن السمائم 05484Kمزدوجسوق القديم

م/م الحسن اليلصوتي 

_تارية

406/09/01إقليم: تطوانمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: شفشاون 69 05/09/11إلتحاق بالزوجالمراني حسناء 25747K)مزدوجتطوان )البلدية

901/01/10إقليم: تطوانم.م الزيناتإقليم: شفشاونم/م دكالة 69 04/09/12عبد السلم الحجي 05625Nمزدوجزينات

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

الفنيدق
705/09/11 69 05/09/13سليم بلعزيري 05438K)مزدوجالفنيدق )البلدية

م/م ادريس الحريري 

_تورارين

804/09/12عمالة: طنجة - أصيلأبو هريرةإقليم: شفشاون 69 04/09/12يوسف العميمي 15216N طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية لعري إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود

الشيخ

205/09/11إقليم: الناضور 68 05/09/11إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء البيدي 12272N)مزدوجالناضور )البلدية

901/01/10إقليم: تطوانم.م صلح الدين اليوبيإقليم: شفشاونم/م الشرافات 67 06/09/13حسناء مشيدة 05628Sمزدوجزينات

مدرسة عيون الساقية إقليم: شفشاونالمدرسة الجماعاتية الجبهة

الحمراء

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
802/09/09 62 02/09/16سناء التزيلي 18722Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

مدرسة  علي المتيوي 

_الجبهة

401/01/10عمالة: مكناسعمر الخيامإقليم: شفشاون 62 05/09/11إلتحاق بالزوجامينة مشعال 03829L)مزدوجويسلن )البلدية

105/09/11إقليم: تطوانمدرسة الفقيه العربي اللوهإقليم: شفشاونم/م دكالة 61 03/09/13إلتحاق بالزوجفدوة السطي 20406E)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة خديجة أم المؤمنينإقليم: شفشاونم/م اولد سليمان

الفنيدق
203/09/13 61 03/09/13رجاء علوش 05438K)مزدوجالفنيدق )البلدية

م/م علي بن ميمون 

_بواحمد

704/09/12إقليم: تطوانم.م إدريس الثانيإقليم: شفشاون 60 02/09/15إلتحاق بالزوجإنصاف الوكيلي 05526F)مزدوجتطوان )البلدية
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عمالة: المضيق - مدرسة عمر بن الخطابإقليم: شفشاونم/م جنان النيش

الفنيدق
104/09/12 59 04/09/12إلتحاق بالزوجفاطمة عقار 05426X)مزدوجالمضيق )البلدية

615/12/08إقليم: تطوانم.م المنفلوطيإقليم: شفشاونم/م أمكري 57 02/09/17إلتحاق بالزوجداود رحمة 05436H)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة القاضي صادق بن إقليم: شفشاونم/م بني عشير

رسون

105/09/11إقليم: شفشاون 55 02/09/14إلتحاق بالزوجاسماء  اجعوب 06004A)مزدوجشفشاون )البلدية

604/09/12إقليم: الحاجبجحجوحإقليم: شفشاونم/م أمكري 54 02/09/16إدريس وادفلي 04209Zمزدوججحجوح

عمالة: المضيق - مدرسة خديجة أم المؤمنينإقليم: شفشاونم/م قاع اسراس

الفنيدق
602/09/14 53 16/09/14نبيلة   اعليلش 05438K)مزدوجالفنيدق )البلدية

202/09/14عمالة: طنجة - أصيل ابن حنبلإقليم: شفشاونم/م إشرحان 53 02/09/14فاطمة الرغوت 15197T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

1105/09/11عمالة: مكناسعوينت الرمل المركزإقليم: شفشاونالمدرسة الجماعاتية باب برد 52 06/09/17عصام الغبوري 04052Dمزدوجعين كرمة-واد الرمان

204/09/12إقليم: شفشاونمدرسة  الحسن أبي جمعةإقليم: شفشاونم/م العشايش 52 15/09/14إلتحاق بالزوجزنيبار حكيمة 05997T)مزدوجشفشاون )البلدية

عمالة: الصخيرات  - ابن زيدونإقليم: شفشاونم/م القوب

تمارة
203/09/13 50 02/09/16سعاد الصحوي 23495M)مزدوجالصخيرات )البلدية

م/م مولي علي الشريف 

_المضيق

202/09/14إقليم: خنيفرةالمدرسة الجماعاتية بوشبلإقليم: شفشاون 48 02/09/14نجات مومن 11829Gمزدوجالحمام

عمالة: المضيق - م.م حيضرةإقليم: شفشاونم/م ترينيس

الفنيدق
1002/09/14 46 02/09/16جمال الوتاد 05439L)مزدوجالفنيدق )البلدية

205/09/11إقليم: القنيطرةزهانةإقليم: شفشاونم/م أمكري 45 02/09/17إلتحاق بالزوجةالمقالي حاتم 10916Pمزدوجحدادة

مدرسة عيون الساقية إقليم: شفشاونم/م أغرمالك

الحمراء

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
702/09/15 45 02/09/15فؤاد أبشري 18722Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

202/09/15إقليم: مولي يعقوبعبد الكريم الخطابي المركزإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 45 02/09/15عبد الرحيم دادو 02038Pمزدوجعين قنصرة

302/09/15عمالة: طنجة - أصيل العيونإقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شيا 45 02/09/15هاجر سيف الدين 19969E الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/14عمالة: فاسالمنصور الذهبيإقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شيا 44 02/09/14إلتحاق بالزوجحبيبة برباش 18501J)مزدوجزواغة )المقاطعة

م/م علل بن عبد ا _باب 

تازة

مدرسة القاضي صادق بن إقليم: شفشاون

رسون

105/09/11إقليم: شفشاون 43 05/09/18إلتحاق بالزوجةبوعجاجي خالد 06004A)مزدوجشفشاون )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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مدرسة عيون الساقية إقليم: شفشاونم/م تاسيفت

الحمراء

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
605/09/11 43 06/09/17بولعيش أزهر الحسن 18722Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

102/09/14عمالة: الرباطإدريس البحراوي اليوسفيةإقليم: شفشاونم/م بني هليل 43 02/09/14حليمة الغابوش 01042G)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

102/09/14عمالة: طنجة - أصيلم المكي الناصريإقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شيا 43 02/09/14سميرة خموش 15292

W

مزدوجبني مكادة )المقاطعة(

302/09/15عمالة: الرباطلسان الدين بن الخطيبإقليم: شفشاونم/م غرانقاضي 42 02/09/16عزيز ايت بوكايو 01051S)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

م/م سيدي علل الحاج 

_فيفي

502/09/15إقليم: تطوانم.م عزيب عين لعلقإقليم: شفشاون 42 02/09/16عائشة عرود 05449Xمزدوجعين لحصن

102/09/15عمالة: طنجة - أصيلم المكي الناصريإقليم: شفشاونم/م أمكري 42 02/09/16فاطمة الزهراء خريج 15292

W

مزدوجبني مكادة )المقاطعة(

103/09/13إقليم: شفشاونمدرسة سليمان الحواتإقليم: شفشاونم/م تنغاية الغربية 40 02/09/16إلتحاق بالزوجفدوى بنيامون 05998U)مزدوجشفشاون )البلدية

203/09/13إقليم: تطوانم.م دار الخياطإقليم: شفشاونم/م أعرقوب 40 02/09/16إلتحاق بالزوجزبيدة   الزروالي 05634Yمزدوجدار بني قريش

م/م المغرب العربي 

_الدردارة

مدرسة القاضي صادق بن إقليم: شفشاون

رسون

103/09/13إقليم: شفشاون 39 02/09/17إلتحاق بالزوجصبري عزيزة 06004A)مزدوجشفشاون )البلدية

902/09/15عمالة: طنجة - أصيلالبركةإقليم: شفشاونم/م ابن خلدون _سوق الحد 39 06/09/17ابى القاسم العثمانى 26375T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

302/09/15عمالة: الرباطبلل بن رباحإقليم: شفشاونم/م غرانقاضي 39 04/09/17لمياء فريد 18529P)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

مدرسة القاضي صادق بن إقليم: شفشاونم/م سيدي يلصو _ لخزانة

رسون

203/09/13إقليم: شفشاون 38 06/09/17إلتحاق بالزوجوسيمة أسباع 06004A)مزدوجشفشاون )البلدية

م/م عبد الرحمان الصحراوي 

_ تلوان

102/09/16عمالة: طنجة - أصيلالكنديإقليم: شفشاون 38 02/09/16خلود بوبقرة 26608

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

مزدوج

م/م ادريس الحريري 

_تورارين

202/09/16عمالة: طنجة - أصيلالجبيلةإقليم: شفشاون 38 02/09/16نهال البقالي 15215M طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م عبد الرحمان الصحراوي 

_ تلوان

102/09/16إقليم: تطوانم.م الزيناتإقليم: شفشاون 38 02/09/16سارة المسكيني 05625Nمزدوجزينات

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

301/01/17إقليم: صفروم/م 9 ابريل-المركزإقليم: شفشاون 38 01/01/17نادية منير 02364Uمزدوجامطرناغة

م/م صلح الدين اليوبي 

_سبت أسيفان

231/01/17إقليم: تطوانم.م اوشتامإقليم: شفشاون 38 31/01/17إحسان بوزيد 05652Tمزدوجزاوية سيدي قاسم
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

1018/02/17إقليم: شفشاونالمدرسة الجماعاتية الجبهةإقليم: شفشاونم/م زدمت 38 18/02/17مصطفى أخياط 26486Nمزدوجمتيوة

813/02/17إقليم: تطوانم.م إخداشنإقليم: شفشاونم/م تلتفراط 38 13/02/17بوشرى باركة 21303Eمزدوجالسحتريين

126/01/17عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبإقليم: شفشاونم/م بني يجل 38 30/01/17منال بوبكر 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

1014/02/17إقليم: تطوانم.م الزيناتإقليم: شفشاونم/م أعرقوب 38 14/02/17كركيش    حنان 05625Nمزدوجزينات

113/02/17عمالة: طنجة - أصيلعبد ا بن الصديقإقليم: شفشاونم/م تيمارت 38 13/02/17شيماء التسولي 15296A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م موسى بن نصير _بني 

دركول

217/02/17عمالة: طنجة - أصيلالكنديإقليم: شفشاون 38 17/02/17بسمة ناشير 26608

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: المضيق - م.م كدانةإقليم: شفشاونأزغار موسى

الفنيدق
524/02/17 38 24/02/17الدريسي فاطمة 05522Bمزدوجعليين

717/02/17إقليم: تطوانم.م عزيب عين لعلقإقليم: شفشاونم/م مواس 38 17/02/17ابتسام أقنين 05449Xمزدوجعين لحصن

م/م سيدي الركراكي 

_أمطراس

218/02/17إقليم: تطوانم.م جبل الحبيبإقليم: شفشاون 38 18/02/17أولد علي هدى 05489Rمزدوججبل لحبيب

517/02/17إقليم: تطوانم.م الزيناتإقليم: شفشاونم/م 11 يناير _ بورح 38 25/02/17وصال الشكاري 05625Nمزدوجزينات

130/01/17عمالة: طنجة - أصيلالكنديإقليم: شفشاونم/م بني عمران _اشوكان 38 13/02/17حميد رايض 26608

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

مزدوج

730/01/17عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبإقليم: شفشاونم/م النعيمة 38 30/01/17أسماء الحدوشي 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

107/03/17إقليم: شفشاونالمدرسة الجماعاتية الجبهةإقليم: شفشاونم/م ولمسة 38 07/03/17عمر بن صالح 26486Nمزدوجمتيوة

م/م موسى بن نصير _بني 

دركول

717/02/17إقليم: فحص - انجرةم/م دار قشانة البتدائيةإقليم: شفشاون 38 17/02/17ثرية الصاط 05472Xمزدوجأنجرة

م/م علل بن عبد ا _باب 

تازة

102/09/14إقليم: شفشاونمدرسة  الحسن أبي جمعةإقليم: شفشاون 36 06/09/17إلتحاق بالزوجحفيظة حيون 05997T)مزدوجشفشاون )البلدية

602/09/15عمالة: طنجة - أصيلالمام عليإقليم: شفشاونالمدرسة الجماعاتية الجبهة 36 06/09/17ايمان العزوزي 21180

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة احمد البوزيدي 

_سطيحة

102/09/15عمالة: طنجة - أصيلعبد ا بن الصديقإقليم: شفشاون 36 06/09/17فردوس ال سما علي 15296A)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

102/09/14إقليم: شفشاونمدرسة مولي علي بن راشدإقليم: شفشاونم/م القلعة 35 06/09/17إلتحاق بالزوجإفراح عواطف 05996S)مزدوجشفشاون )البلدية

702/09/15عمالة: مكناسعين غرباويإقليم: شفشاونأوزكان 35 02/09/15عابيد المصطفى 04065Tمزدوجعين جمعة

102/09/15إقليم: تطوانم.م المنفلوطيإقليم: شفشاونم/م بني هليل 35 02/09/15إلتحاق بالزوجفاطمة بوكرينة 05436H)مزدوجتطوان )البلدية

1102/09/15عمالة: مكناسايت احساين المركزإقليم: شفشاونم/م 11 يناير _ بورح 35 02/09/15هند الزرعي 03865Aمزدوجسيدي عبد ا الخياط

م/م الحاج احمد العسلني 

_بوزطاط

131/01/17عمالة: طنجة - أصيلالعوامةإقليم: شفشاون 35 06/09/17كوثر الفيللي 26779G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

320/02/17إقليم: شفشاونم/م أمكريإقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابر 35 06/09/17م القطيبي 06167Cمزدوجباب تازة

806/09/17عمالة: طنجة - أصيل العيونإقليم: شفشاونم/م تنغاية الغربية 35 06/09/17عزيزة عبي 19969E الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

803/09/13إقليم: تطوانم.م الحزومرييشإقليم: شفشاونم/م تارغة 34 02/09/16م اخنداف 21312Pمزدوجالسحتريين

مدرسة القاضي صادق بن إقليم: شفشاونم/م أمكري

رسون

102/09/14إقليم: شفشاون 33 06/09/17إلتحاق بالزوجةشكيب لحنافي 06004A)مزدوجشفشاون )البلدية

306/09/00إقليم: شفشاونمدرسة مولي علي النوازليإقليم: شفشاونالمونزل 32 02/09/16إلتحاق بالزوجربيعة مطبوع 06000

W

مزدوجشفشاون )البلدية(

121/02/17عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبإقليم: شفشاونم/م ابن خلدون _سوق الحد 32 04/09/18هدى زيطان 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

514/02/17إقليم: تطوانم م بني وسيمإقليم: شفشاونم/م ابن خلدون _سوق الحد 32 04/09/18م الغزوف الدريسي 19949Hمزدوجالسحتريين

514/02/17إقليم: تطوانم.م تمرابطإقليم: شفشاونم/م بني غفار 32 04/09/18فدوى دبون 05646Lمزدوجزاوية سيدي قاسم

102/09/15إقليم: تطوانم.م بني احمايدإقليم: شفشاونم/م اسوكا 31 02/09/15عبدالواحد مصلوحي 05605Sمزدوجالخروب

206/09/17إقليم: تطوانمدرسة الحمراء - الرينفيإقليم: شفشاونم/م متاع 31 06/09/17هدى بوبر 05561Uمزدوجالحمراء

106/09/17عمالة: طنجة - أصيل أحمد بوكماخإقليم: شفشاونم/م ابن طفيل _بني وكتة 31 06/09/17مراد المقدم 20599P)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

506/09/17إقليم: شفشاونم/م سيدي موسى _ماكوإقليم: شفشاونم/م بني يجل 31 06/09/17مصباح وفاء 06160Vمزدوجباب تازة
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الطلب
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ترتيب

الختيار
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

306/09/17إقليم: شفشاونم/م أمكريإقليم: شفشاونم/م سيدي موسى _ماكو 31 06/09/17فاطمة النبخوت 06167Cمزدوجباب تازة

506/09/17إقليم: شفشاونم/م أمكريإقليم: شفشاونم/م اسوكا 31 06/09/17عبدالواحد مخشان 06167Cمزدوجباب تازة

م/م عبد العزيز بن ادريس 

_الملحة

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلسيدي أحمد بن عجيبةإقليم: شفشاون 31 06/09/17خديجة القاطي 15175U الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م سيدي علل الحاج 

_فيفي

1006/09/17عمالة: طنجة - أصيل ابو بكر الصديقإقليم: شفشاون 31 06/09/17فاطمة الحداد 25678K الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م عمر بن الخطاب 

_المودين

306/09/17إقليم: تطوانم.م بني وسيم 1إقليم: شفشاون 31 06/09/17مريم بودمير 05588Yمزدوجالسحتريين

م/م عمر بن الخطاب 

_المودين

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلالعوامةإقليم: شفشاون 31 06/09/17سكينة جبور 26779G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

206/09/17إقليم: شفشاونم/م أبي حيانإقليم: شفشاونم/م تلنداوود 31 06/09/17زاهرة الحضري 06066Tمزدوجبني أحمد  الشرقية

1006/09/17إقليم: تطوانم.م الحدادينإقليم: شفشاونم/م تنغاية الغربية 31 06/09/17منانة المرابط 21304Fمزدوجالسحتريين

106/09/17إقليم: شفشاونم/م تاسيفتإقليم: شفشاونم/م تلتفراط 31 06/09/17سعيد شقرون 06303Aمزدوجتاسيفت

405/09/17إقليم: تطوانم.م بطارةإقليم: شفشاونم/م بني هليل 31 06/09/17فاطمة الزهراء الخليفي الزرقتي 05563

W

مزدوجالحمراء

م/م عبد العالي بنشقرون 

_المنصورة

106/09/17إقليم: شفشاونم/م تسكالةإقليم: شفشاون 31 06/09/17عبد العالي مزين 06075Cمزدوجالمنصورة

306/09/17عمالة: طنجة - أصيلالوحدةإقليم: شفشاونم/م أبي حيان 31 06/09/17الحضري بشرى 26181G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: المضيق - م.م كدانةإقليم: شفشاونم/م تغسوان

الفنيدق
806/09/17 31 06/09/17أمال الكرامي 05522Bمزدوجعليين

106/09/17إقليم: شفشاونم/م قاع اسراسإقليم: شفشاونم/م بني غفار 31 06/09/17عيسى  أحسان 06299

W

مزدوجتزكان

306/09/17إقليم: شفشاونم/م سيدي موسى _ماكوإقليم: شفشاونم/م بني يجل 31 06/09/17إيمان سوسان 06160Vمزدوجباب تازة

م/م سيدي احمد الشريف 

_بني يرزين

عمالة: المضيق - م.م كدانةإقليم: شفشاون

الفنيدق
205/09/17 31 05/09/17ايمان مفمان 05522Bمزدوجعليين

م/م سيدي علل الحاج 

_فيفي

مجموعة مدارس عبد الرحيم إقليم: شفشاون

بوعبيد

206/09/17إقليم: وزان 31 06/09/17نادية البهالي 06350Bمزدوجمقريصات

31



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 2020

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: شفشاونم/م ابن خلدون _سوق الحدإقليم: شفشاونم/م مواس 31 06/09/17فاطمة البروقي 06235Bمزدوجلغدير

306/09/17إقليم: شفشاونم/م زدمتإقليم: شفشاونإقوران 31 06/09/17العياشي عزوز 18834

W

مزدوجبني سميح

406/09/17عمالة: طنجة - أصيلالخربإقليم: شفشاونم/م بني ميزار 31 06/09/17فاطمة الخواجة 25176P الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/17إقليم: شفشاونم/م سيدي يلصو _ لخزانةإقليم: شفشاونم/م زدمت 31 06/09/17يوسف الرحموني 06170Fمزدوجباب تازة

306/09/17إقليم: تطوانم.م بني وسيم 1إقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 31 06/09/17منير أبراق 05588Yمزدوجالسحتريين

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلابن سعيد المغربيإقليم: شفشاونم/م ابن عرضون _تلمبوط 31 06/09/17سمية رفيع 15196S)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

406/09/17إقليم: العرائشمدرسة  الهيايضةإقليم: شفشاونأزغار موسى 31 06/09/17كوثر قريقش 05755Eمزدوجالعوامرة

906/09/17إقليم: تطوانم.م افران عليإقليم: شفشاونم/م أناري 31 06/09/17إكرام الولنتي 05639Dمزدوجبني سعيد

1006/09/17عمالة: طنجة - أصيل أحمد بوكماخإقليم: شفشاونم/م جنان النيش 31 06/09/17نبيلة شكري 20599P)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م سيدي بوحاجة إقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي

_لمواصيف

106/09/17إقليم: شفشاون 31 06/09/17فؤاد شعيب 06061Mمزدوجتمروت

706/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م الضاية البتدائيةإقليم: شفشاونم/م جنان النيش 31 06/09/17مريم الشارف 19308Lمزدوجاجوامعة

106/09/17إقليم: شفشاونم/م ابن خلدون _سوق الحدإقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاوية 31 06/09/17م بلحاج 06235Bمزدوجلغدير

906/09/17عمالة: طنجة - أصيلالخربإقليم: شفشاونأحمد بنهاني _بني سميح 31 06/09/17م الزرهوني 25176P الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

106/09/17عمالة: طنجة - أصيل عبد الكريم الخطيبإقليم: شفشاون 31 06/09/17حميد الساكر 21699K)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م عقبة بن نافع مركزية 

_لمدينة

106/09/17إقليم: شفشاونمدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: شفشاون 31 06/09/17حبيبة أبري 06006Cمزدوجباب برد

506/09/17إقليم: تطوانم.م بطارةإقليم: شفشاونم/م أناري 31 06/09/17حنــــان العمراني 05563

W

مزدوجالحمراء

م/م عبد الرحمان الصحراوي 

_ تلوان

606/09/17إقليم: تطوانم.م بطارةإقليم: شفشاون 31 06/09/17عبد الحي الحاجي 05563

W

مزدوجالحمراء
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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 2020

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: تطوانم.م بني وسيم 1إقليم: شفشاونم/م أبي حيان 31 06/09/17الحجي م 05588Yمزدوجالسحتريين

406/09/17إقليم: شفشاونم/م الشرافاتإقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوق 31 06/09/17غزلن بن عزيز 06191Dمزدوجبني دركول

406/09/17إقليم: تطوانم.م إخداشنإقليم: شفشاونأحمد بنهاني _بني سميح 31 06/09/17يونس بنعبد الكريم 21303Eمزدوجالسحتريين

906/09/17عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: شفشاونم/م بني غفار 31 06/09/17وفاء  بوتخريط 15288Sمزدوجالعوامة

606/09/17إقليم: تطوانم.م تمرابطإقليم: شفشاونم/م بورد 31 06/09/17سمية بوقايد 05646Lمزدوجزاوية سيدي قاسم

م/م إبراهيم الروداني - 

بوحنين

106/09/17إقليم: شفشاونم/م أعرقوبإقليم: شفشاون 31 06/09/17جميلة اشباي 06283Dمزدوجبني بوزرة

106/09/17إقليم: شفشاونالمدرسة الجماعاتية الجبهةإقليم: شفشاونم/م زدمت 31 06/09/17بن صالح عبد الجليل 26486Nمزدوجمتيوة

م/م ازغار بني تليد _  

أزغار

106/09/17عمالة: طنجة - أصيل أحمد بوكماخإقليم: شفشاون 31 06/09/17أحمد القوار 20599P)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

206/09/17إقليم: تطوانمدرسة الحمراء - الرينفيإقليم: شفشاونم/م دكالة 31 06/09/17بشرى بن موسى 05561Uمزدوجالحمراء

عمالة: المضيق - م.م بني مزالةإقليم: شفشاونم/م إجافن

الفنيدق
206/09/17 31 06/09/17احمد الوردي 05440Mمزدوجبليونش

عمالة: المضيق - م.م الكوفإقليم: شفشاونم/م أعرقوب

الفنيدق
306/09/17 31 06/09/17نادية هللي 05519Yمزدوجعليين

م/م عبد الرحمان الصحراوي إقليم: شفشاونم/م أبي حيان

_ تلوان

106/09/17إقليم: شفشاون 31 06/09/17المرابط م 06078Fمزدوجبني أحمد  الشرقية

806/09/17إقليم: تطوانم.م تازروتإقليم: شفشاونم/م مختار 31 06/09/17أمزيان ابراهيم 05602Nمزدوجابغاغزة

406/09/17إقليم: وزانم م المنفلوطيإقليم: شفشاونم/م أبي حيان 31 06/09/17شدادي وفاء 15003Gمزدوجمصمودة

مدرسة احمد البوزيدي إقليم: شفشاونم/م بني هليل

_سطيحة

405/09/17إقليم: شفشاون 31 05/09/17فتيحة بنشقرون 06286Gمزدوجاسطيحة

406/09/17إقليم: شفشاونم/م أمكريإقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود 31 06/09/17خديجة أجميل 06167Cمزدوجباب تازة

306/09/17إقليم: شفشاونم/م ابن خلدون _سوق الحدإقليم: شفشاونم/م قلعة تنقوب 31 06/09/17رحمة الخاضر 06235Bمزدوجلغدير
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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 2020

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 عبد الرحمان الصحراوي إقليم: شفشاونم/م أبي حيان

_ تلوان

106/09/17إقليم: شفشاون 31 06/09/17المرابط عبد المنعم 06078Fمزدوجبني أحمد  الشرقية

عمالة: المضيق - م.م كدانةإقليم: شفشاونم/م تارغة

الفنيدق
806/09/17 31 06/09/17إيمان الحاجي 05522Bمزدوجعليين

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن 31 06/09/17جواد  إينسي 15288Sمزدوجالعوامة

306/09/17عمالة: طنجة - أصيلالوحدةإقليم: شفشاونم/م سيدي موسى _ماكو 31 06/09/17يسرى الوادي 26181G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: المضيق - م.م عين لينإقليم: شفشاونم/م دكالة

الفنيدق
406/09/17 31 06/09/17رشيدة اومللوك 19291Tمزدوجعليين

406/09/17إقليم: تطوانم.م تغزوتإقليم: شفشاونم/م الحسن الوزان _أمتار 31 06/09/17مريم اعزاير 05579Nمزدوجالواد

م/م عبد العالي بنشقرون 

_المنصورة

106/09/17إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزيةإقليم: شفشاون 31 06/09/17الزاهي م 05754Dمزدوجالعوامرة

م/م سيدي احمد الشريف 

_بني يرزين

105/09/17إقليم: وزانمجموعة مدارس الخوارزميإقليم: شفشاون 31 05/09/17هند لحرش 15086Xمزدوجسيدي بوصبر

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

عمالة: المضيق - م.م كدانةإقليم: شفشاون

الفنيدق
106/09/17 31 06/09/17وفاء نابيب 05522Bمزدوجعليين

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلالوحدةإقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود 31 06/09/17حليمة بن دحمان 26181G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلالخيرإقليم: شفشاونم/م أبي حيان 31 06/09/17المرابط زبيدة 21700L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

206/09/17إقليم: شفشاونم/م علي بن ميمون _بواحمدإقليم: شفشاونم/م تازخت 31 06/09/17عبد اللطيف أجدور 06274Uمزدوجبني بوزرة

م/م سيدي علل الحاج 

_فيفي

406/09/17عمالة: طنجة - أصيلالبركةإقليم: شفشاون 31 06/09/17خلود الزرغيلي 26375T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: المضيق - م.م عين لينإقليم: شفشاونم/م إجافن

الفنيدق
506/09/17 31 06/09/17مريم أحناش المسيري 19291Tمزدوجعليين

106/09/17عمالة: طنجة - أصيل البديعإقليم: شفشاونم/م إجافن 31 06/09/17حميد المكودي 20081B)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

106/09/17إقليم: شفشاونم/م ابن خلدون _سوق الحدإقليم: شفشاونم/م قلعة تنقوب 31 26/12/17انس زيطان 06235Bمزدوجلغدير

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلالمام عليإقليم: شفشاونأوزكان 31 06/09/17خليل الزنطار 21180

W

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 2020

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: شفشاونم/م تنغاية الغربيةإقليم: شفشاونم/م سيدي غانم 31 06/09/17فاطمة الزهراء الخلطي 06172Hمزدوجباب تازة

م/م موسى بن نصير _بني 

دركول

506/09/17إقليم: شفشاونم/م أمكريإقليم: شفشاون 31 06/09/17مريم اللحيح 06167Cمزدوجباب تازة

م/م علي بن ميمون 

_بواحمد

م/م بني حلو السفلى إقليم: شفشاون

البتدائية

1006/09/17إقليم: فحص - انجرة 31 06/09/17مونا زهير 05463Mمزدوجأنجرة

306/09/17إقليم: شفشاونم/م الحسن اليلصوتي _تاريةإقليم: شفشاونم/م زدمت 31 06/09/17المودن م 06211Aمزدوجالدردارة

206/09/17إقليم: شفشاونم/م الحسن اليلصوتي _تاريةإقليم: شفشاونم/م بني ميزار 31 06/09/17نهاد النادية 06211Aمزدوجالدردارة

المدرسة الجماعاتية القاضي إقليم: شفشاونم/م بورد

عياض البتدائية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
1106/09/17 31 06/09/17بشرى أطراهوش 05541Xمزدوجبليونش

406/09/17عمالة: طنجة - أصيلالوحدةإقليم: شفشاونم/م متاع 31 06/09/17أسماء ألنتي 26181G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

706/09/17إقليم: تطوانم.م الحدادينإقليم: شفشاونم/م أناري 31 06/09/17فدوى ناس علي 21304Fمزدوجالسحتريين

106/09/17إقليم: شفشاونم/م تارغةإقليم: شفشاونم/م إجافن 31 07/09/17عواطف آيت الحيان 06295Sمزدوجتزكان

306/09/17إقليم: تطوانم.م حسان بن ثابتإقليم: شفشاونأزغار موسى 31 06/09/17شيماء العبدلوي 05638Cمزدوجبني سعيد

506/09/17إقليم: شفشاونالمدرسة الجماعاتية الجبهةإقليم: شفشاونم/م أغبال 31 06/09/17م أمين الفراسي 26486Nمزدوجمتيوة

مجموعة مدارس أبي القاسم إقليم: شفشاونم/م أغبال

الشابي

106/09/17إقليم: وزان 31 06/09/17وليد شاطر 15054Mمزدوجلمجاعرة

420/09/17إقليم: تطوانمدرسة الحمراء - الرينفيإقليم: شفشاونم/م الحسن الوزان _أمتار 31 20/09/17بشرى اكسيسو 05561Uمزدوجالحمراء

706/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م الضاية البتدائيةإقليم: شفشاونم/م جنان النيش 31 06/09/17بسمة حفان 19308Lمزدوجاجوامعة

1106/09/17إقليم: تطوانم.م ثلثاء بني يدرإقليم: شفشاونم/م إجافن 31 06/09/17فرح فاطمي 05591Bمزدوجبني يدر

م/م عبد العزيز بن ادريس 

_الملحة

306/09/17إقليم: شفشاونم/م سيدي موسى _ماكوإقليم: شفشاون 31 06/09/17زينب المرابط 06160Vمزدوجباب تازة

905/10/17عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: شفشاونم/م إمنكورن 31 05/10/17إحسان داود 15288Sمزدوجالعوامة
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

102/09/14إقليم: تطوانمدرسة ابن حزمإقليم: شفشاونم/م بني هليل 30 02/10/16إلتحاق بالزوجةالحسان بوركيبي 05419P)مزدوجتطوان )البلدية

م/م علي بن ميمون 

_بواحمد

102/09/15إقليم: تطوانم.م الدشر لحمرإقليم: شفشاون 30 03/08/17إلتحاق بالزوج                    هدى غويشي 05443R)مزدوجواد لو )البلدية

104/03/17إقليم: شفشاونمدرسة للفاطمةإقليم: شفشاونم/م نودارت 29 04/03/17إلتحاق بالزوجسارة الدردابي 05995R)مزدوجشفشاون )البلدية

مدرسة احمد البوزيدي 

_سطيحة

105/09/03عمالة: طنجة - أصيلالبركةإقليم: شفشاون 28 06/09/17يونس حاجي 26375T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

1103/09/13إقليم: إفرانم م البرج المركزيةإقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابر 28 06/09/16يونس السهلي 10682Kمزدوجتيزكيت

م/م عبد الرحمان الصحراوي 

_ تلوان

عمالة: المضيق - م . م سانية طوريسإقليم: شفشاون

الفنيدق
302/09/16 28 02/09/16إلتحاق بالزوجرندة العمراني 24425Y)مزدوجالمضيق )البلدية

402/09/16إقليم: شفشاونم/م ابن عرضون _تلمبوطإقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار 28 02/09/16خديجة العنبري 06311Jمزدوجتلمبوط

عمالة: الصخيرات  - الرويضاتإقليم: شفشاونأوزكان

تمارة
102/09/16 28 02/09/16زينب الباز 01365Hمزدوجسيدي يحيى زعير

م/م سيدي علل الحاج 

_فيفي

115/02/17عمالة: طنجة - أصيلالمتنبيإقليم: شفشاون 28 15/02/17الزواوي حليمة 26571F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

414/02/17عمالة: طنجة - أصيلسجلماسةإقليم: شفشاونم/م الهادي امغوس _تكموت 28 14/02/17نوال الرفاعي 15164G الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م ادريس الحريري 

_تورارين

213/02/16إقليم: تطوانم.م عين لحصنإقليم: شفشاون 28 13/02/17إلتحاق بالزوجحياة داود 05444Sمزدوجعين لحصن

127/02/17عمالة: طنجة - أصيلعمر بن الخطابإقليم: شفشاونم/م احمد العالم _الماتن 28 27/02/17إلتحاق بالزوجشيماء البعبوع 15182B الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

م/م سيدي الركراكي 

_أمطراس

عمالة: المضيق - مدرسة عبد ا الشفشاونيإقليم: شفشاون

الفنيدق
315/02/17 28 15/02/17إلتحاق بالزوجأبغيل إيمان 24842B)مزدوجالمضيق )البلدية

113/02/17إقليم: شفشاونم/م تنغاية الغربيةإقليم: شفشاونم/م دكالة 28 13/02/17فاطمة برهون 06172Hمزدوجباب تازة

م/م احمد الشرقاوي 

_تاسميلت

121/02/17إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: شفشاون 28 21/02/17عطوف زكرياء 05747

W

مزدوجالعوامرة

المدرسة الجماعاتية عمر بن إقليم: شفشاونم/م دار منات

الخطاب

821/02/17إقليم: فحص - انجرة 28 21/02/17إلتحاق بالزوجسارة الولنتي 05462Lمزدوجأنجرة

م/م عبد الرحمان الصحراوي 

_ تلوان

223/02/17إقليم: تطوانم.م بونزالإقليم: شفشاون 28 23/02/17إلتحاق بالزوجيسرى عزوز 05480Fمزدوجسوق القديم
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

420/02/17إقليم: فحص - انجرةم/م لحلتيت البتدائيةإقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار 28 20/02/17يوسف ناس علي 05468Tمزدوجأنجرة

717/02/17إقليم: تطوانم م بني وسيمإقليم: شفشاونم/م لهرى 28 17/02/17لوقش يوسف 19949Hمزدوجالسحتريين

م/م عبد العالي بنشقرون 

_المنصورة

122/04/17إقليم: العرائشالمدرسة الجماعاتية لعياشةإقليم: شفشاون 28 22/04/17إلتحاق بالزوجبشرى أوذاير 26913Cمزدوجعياشة

م/م سيدي احمد الشريف 

_بني يرزين

305/09/17عمالة: طنجة - أصيلصلح الدين اليوبيإقليم: شفشاون 28 04/09/18بلل ابن تهامي 15178X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة احمد البوزيدي إقليم: شفشاونم/م أناري

_سطيحة

106/09/17إقليم: شفشاون 28 04/09/18محسن بن داوود 06286Gمزدوجاسطيحة

م/م موسى بن نصير _بني 

دركول

106/09/17إقليم: شفشاونم/م احمد العالم _الماتنإقليم: شفشاون 28 04/09/18قاسم وعلي عبد الواحد 06195Hمزدوجبني دركول

806/09/17عمالة: طنجة - أصيلالنخيلإقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابر 28 04/09/18فاطمة الزهراء مقفاع 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

305/09/17إقليم: شفشاونم/م سيدي موسى _ماكوإقليم: شفشاونم/م دكالة 28 04/09/18محسن البقالي 06160Vمزدوجباب تازة

706/09/17عمالة: طنجة - أصيل الشريف الدريسيإقليم: شفشاونالمدرسة الجماعاتية باب برد 28 06/09/17حرية العنصري 15192M)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

106/09/17إقليم: شفشاونم/م ابن خلدون _سوق الحدإقليم: شفشاونم/م قلعة تنقوب 28 04/09/18عمر الحضري 06235Bمزدوجلغدير

206/09/17عمالة: طنجة - أصيلصلح الدين اليوبيإقليم: شفشاونم/م المصلى 28 04/09/18نادية أشركوك 15178X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

1006/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م دار قشانة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م بورد 28 04/09/18عادل أولد عبد الهادي 05472Xمزدوجأنجرة

106/09/17عمالة: طنجة - أصيل ابو بكر الصديقإقليم: شفشاونمدرسة يوسف بن تاشفين 28 06/09/17عبد الكريم علو 25678K الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلابن سعيد المغربيإقليم: شفشاونم/م القلعة 28 04/09/18لعسيري عبد الكريم 15196S)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

806/09/17إقليم: تطوانم.م بطارةإقليم: شفشاونم/م بني عشير 28 04/09/18عبد الحفيظ الهبطي 05563

W

مزدوجالحمراء

706/09/17إقليم: شفشاونم/م قاع اسراسإقليم: شفشاونم/م جنان النيش 28 04/09/18ابوطالب الفريهمات 06299

W

مزدوجتزكان

106/09/17إقليم: شفشاونم/م الشرافاتإقليم: شفشاونم/م القوب 28 04/09/18نوح خيرون 06191Dمزدوجبني دركول
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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 2020

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 - أصيلالحومرإقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوق 28 04/09/18فاطمة الوحماني 15277Eمزدوجالساحل الشمالي

706/09/17عمالة: طنجة - أصيلالنماءإقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوس 28 05/09/18إلياس الحطحاط 26573H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

906/09/17إقليم: تطوانم.م بني موسىإقليم: شفشاونم/م إمنكورن 28 04/09/18عالي عدوي 05566Zمزدوجالحمراء

106/09/17إقليم: وزانم م واد المخازن 1إقليم: شفشاونم/م ابن خلدون _سوق الحد 28 04/09/18حنان الخلدي 14980Gمزدوجامزفرون

106/09/17إقليم: شفشاونم/م تفزةإقليم: شفشاونم/م اولد سليمان 28 04/09/18عبدالرحمان أعريم 06087Rمزدوجبني أحمد  الغربية

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلالرحمةإقليم: شفشاونم/م بني عشير 28 04/09/18كريمة    ريان 27285G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

706/09/17إقليم: تطوانم.م إحكم- اشويبنإقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاوية 28 04/09/18فاطمة عقار 05651Sمزدوجزاوية سيدي قاسم

106/09/17إقليم: شفشاونم/م القوبإقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوق 28 04/09/18الحرثي خالد 06188Aمزدوجبني دركول

806/09/17إقليم: تطوانم.م يعقوبشإقليم: شفشاونم/م أمكري 28 07/09/18المصراضي إيمان 05503Fمزدوجبني حرشن

806/09/17إقليم: تطوانم.م يعقوبشإقليم: شفشاونم/م أمكري 28 07/09/18هاجر الحضري 05503Fمزدوجبني حرشن

106/09/17إقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوسإقليم: شفشاونم/م بني هليل 28 04/09/18المهدي المجدوبي 06290Lمزدوجاسطيحة

م/م عبد العزيز بن ادريس 

_الملحة

306/09/17عمالة: طنجة - أصيلصلح الدين اليوبيإقليم: شفشاون 28 04/09/18عبدالحق  أمغود 15178X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م عبد العزيز بن ادريس 

_الملحة

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلسيدي أحمد بن عجيبةإقليم: شفشاون 28 04/09/18سفيان زروال 15175U الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

206/09/17إقليم: تطوانم.م بني موسىإقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوق 28 04/09/18أسماء نسيل 05566Zمزدوجالحمراء

م/م ازغار بني تليد _  

أزغار

1112/09/17عمالة: طنجة - أصيلالنخيلإقليم: شفشاون 28 04/09/18سكينة صاديق 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

406/09/17عمالة: طنجة - أصيل ابو بكر الصديقإقليم: شفشاونمدرسة يوسف بن تاشفين 28 06/09/17خالد أثبار 25678K الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م علي بن ميمون 

_بواحمد

الثانوية التأهيلية المام إقليم: شفشاون

الشادلي للتعليم الصيل

131/01/17إقليم: شفشاون 27 02/09/17إلتحاق بالزوجبن حدو أمينة 06423F)مزدوجشفشاون )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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

702/09/15إقليم: ميدلتبودراعإقليم: شفشاونالمونزل 26 04/09/18التهامي حميد ا 11862Tمزدوجأيت عياش

عمالة: المضيق - مدرسة 11 ينايرإقليم: شفشاونم/م قاع اسراس

الفنيدق
428/01/17 26 07/09/17إلتحاق بالزوجاسماء البقالي 05427Y)مزدوجالمضيق )البلدية

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

الفنيدق
509/02/17 26 06/09/17إلتحاق بالزوجحنان بومهدي 05427Y)مزدوجالمضيق )البلدية

1006/09/17إقليم: تطوانم.م بطارةإقليم: شفشاونم/م اولد سليمان 26 04/09/18م ناس عبد ا 05563

W

مزدوجالحمراء

406/09/17إقليم: شفشاونم/م تنغاية الغربيةإقليم: شفشاونم/م القوب 25 04/09/19بلل الكوطيط 06172Hمزدوجباب تازة

114/02/17إقليم: تطوانم.م جبل الحبيبإقليم: شفشاونم/م الشرافات 25 06/09/17خالد البرهوني 05489Rمزدوججبل لحبيب

221/02/17عمالة: طنجة - أصيل20 غشتإقليم: شفشاونم/م تارغة 25 06/09/17شعبان هشام 15188H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

1023/02/17إقليم: تطوانم.م بني حرشانإقليم: شفشاونم/م تارغة 25 06/09/17بوجمعة أحيون 05495Xمزدوجبني حرشن

221/02/17عمالة: طنجة - أصيل20 غشتإقليم: شفشاونم/م تارغة 25 06/09/17عبد الكريم مدان 15188H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

124/02/17إقليم: تطوانم.م جبل الحبيبإقليم: شفشاونم/م الشرافات 25 06/09/17م سعيد زروق 05489Rمزدوججبل لحبيب

124/02/17إقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م غرانقاضي 25 06/09/17المساري صفوان 05453Bمزدوجاجوامعة

224/02/17عمالة: طنجة - أصيل20 غشتإقليم: شفشاونم/م بني عشير 25 06/09/17   حمزة     بنشريف 15188H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

914/02/17إقليم: تطوانم.م بني حرشانإقليم: شفشاونم/م ترينيس 25 06/09/17عزيز الهذري 05495Xمزدوجبني حرشن

108/03/17عمالة: طنجة - أصيلالمعرفةإقليم: شفشاونم/م الشرافات 25 06/09/17حجاج سهى 26912B الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

709/03/17إقليم: شفشاونم/م الشرافاتإقليم: شفشاونم/م أبي حيان 25 06/09/17آمنة الدحان 06191Dمزدوجبني دركول

106/09/17إقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوسإقليم: شفشاونم/م أعرقوب 25 04/09/19عبد العالي بوزيد 06290Lمزدوجاسطيحة

106/09/17إقليم: شفشاونم/م قاع اسراسإقليم: شفشاونم/م بني غفار 25 04/09/19يوسف اطنبر 06299

W

مزدوجتزكان
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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 2020

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: شفشاونم/م علي بن ميمون _بواحمدإقليم: شفشاونم/م جنان النيش 25 04/09/19عبدالعالي أشمروان 06274Uمزدوجبني بوزرة

406/09/17إقليم: شفشاونم/م الشرافاتإقليم: شفشاونم/م 20غشت _العناصر 25 04/09/19فريد بناصر 06191Dمزدوجبني دركول

1006/09/17إقليم: شفشاونم/م قاع اسراسإقليم: شفشاونم/م تارغة 25 04/09/19النمري عبد العزيز 06299

W

مزدوجتزكان

م/م الحاج احمد العسلني 

_بوزطاط

106/09/17إقليم: شفشاونم/م المام علي _غروزيمإقليم: شفشاون 25 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة العمراني 06163Y)مزدوجشفشاون )البلدية

106/09/17إقليم: شفشاونم/م تاسيفتإقليم: شفشاونم/م ابن عرضون _تلمبوط 25 04/09/19عياد م 06303Aمزدوجتاسيفت

106/09/17إقليم: شفشاونم/م قاع اسراسإقليم: شفشاونم/م بني غفار 25 04/09/19ياسين بوزكري 06299

W

مزدوجتزكان

106/09/17إقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوسإقليم: شفشاونم/م إجافن 25 05/09/19يوسف البقالي العساوي 06290Lمزدوجاسطيحة

106/09/17إقليم: شفشاونم/م اسوكاإقليم: شفشاونم/م بني عشير 25 04/09/19كنبور اسماعيل 06270Pمزدوجبني منصور

406/09/17إقليم: شفشاونم/م تنغاية الغربيةإقليم: شفشاونم/م 20غشت _العناصر 25 04/09/19أنوار بناصر 06172Hمزدوجباب تازة

106/09/17إقليم: شفشاونم/م إجافنإقليم: شفشاونم/م بني ميزار 25 04/09/19نبيل ناس ادريس 06287Hمزدوجاسطيحة

106/09/17إقليم: شفشاونم/م تلنداوودإقليم: شفشاونم/م بني ميزار 25 04/09/19إلياس الريفي 06070Xمزدوجبني أحمد  الشرقية

1006/09/17إقليم: شفشاونم/م تاسيفتإقليم: شفشاونم/م ترينيس 25 04/09/19المرابط م 06303Aمزدوجتاسيفت

306/09/17إقليم: شفشاونم/م تارغةإقليم: شفشاونم/م قلعة تنقوب 25 04/09/19نورة البقاق 06295Sمزدوجتزكان

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلبدريونإقليم: شفشاونم/م ابن خلدون _سوق الحد 25 04/09/19عبد الرحيم بوسلهام 15151T)مزدوجكزناية )البلدية

106/09/17إقليم: شفشاونم/م المام علي _غروزيمإقليم: شفشاونم/م سيدي موسى _ماكو 24 06/09/17إلتحاق بالزوجابتسام الحسني 06163Y)مزدوجشفشاون )البلدية

مدرسة عيون الساقية إقليم: شفشاونم/م سيدي موسى _ماكو

الحمراء

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
406/09/17 24 06/09/17إلتحاق بالزوجسكينة الدوييب 18722Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

106/09/17عمالة: طنجة - أصيل ابو بكر الصديقإقليم: شفشاونمدرسة يوسف بن تاشفين 24 04/09/19أسية أجحا 25678K الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

40



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: المضيق - مدرسة عبد ا الشفشاونيإقليم: شفشاونم/م مختار

الفنيدق
306/09/17 24 06/09/17إلتحاق بالزوج فاطمة ابن اسماعيل 24842B)مزدوجالمضيق )البلدية

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة البتدائية الواحةإقليم: شفشاونم/م القوب 24 06/09/17إلتحاق بالزوجةم دحاس 15179Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

104/09/18إقليم: شفشاونم/م احمد العالم _الماتنإقليم: شفشاون 24 04/09/18سارة أبخان 06195Hمزدوجبني دركول

مدرسة احمد البوزيدي إقليم: شفشاونإقوران

_سطيحة

704/09/18إقليم: شفشاون 24 04/09/18أحمد أبراري 06286Gمزدوجاسطيحة

104/09/18إقليم: شفشاونم/م احمد الراشدي _مشاتإقليم: شفشاونإزلجام 24 04/09/18اجحا احمد 06023

W

مزدوجباب برد

504/09/18إقليم: شفشاونم/م تنغاية الغربيةإقليم: شفشاونم/م المجاهدين _تمروت 24 04/09/18جمال أحبيس 06172Hمزدوجباب تازة

504/09/18إقليم: شفشاونم/م سيدي موسى _ماكوإقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود 24 04/09/18سفيان أحجام 06160Vمزدوجباب تازة

804/09/18إقليم: شفشاونم/م تنغاية الغربيةإقليم: شفشاونم/م بني عمران _اشوكان 24 04/09/18حفصة أسباع 06172Hمزدوجباب تازة

1104/09/18إقليم: تطوانم.م إبراقنإقليم: شفشاونم/م ولمسة 24 04/09/18رانيا اقلعي 05657Yمزدوجزاوية سيدي قاسم

404/09/18إقليم: تطوانم.م تمرابطإقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود 24 04/09/18أكدي العياشي 05646Lمزدوجزاوية سيدي قاسم

604/09/18إقليم: تطوانم.م العليقإقليم: شفشاونم/م عبدا ابراهيم _امزرة 24 04/09/18عثمان الدريسي البركاني 05498Aمزدوجبني حرشن

204/09/18عمالة: طنجة - أصيل العزيب ابقيوإقليم: شفشاونم/م إموكان 24 04/09/18إيناس البقالي البوارضي 15294Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

104/09/18إقليم: فحص - انجرةمدرسة بني واسين البتدائيةإقليم: شفشاون 24 04/09/18مراد الحاجي 21702Nمزدوجالبحراويين

304/09/18إقليم: تطوانم.م تزغارنإقليم: شفشاونالواديين 24 04/09/18نوال الخزوم 05637Bمزدوجبني سعيد

804/09/18إقليم: الحسيمةايت الطيبإقليم: شفشاونم/م أغرمالك 24 04/09/18عبد الرحمن الدراوي 06518Jمزدوجبني بوفراح

104/09/18عمالة: طنجة - أصيلبدريونإقليم: شفشاونم/م 20غشت _العناصر 24 12/09/18عبدالسلم الدهبي 15151T)مزدوجكزناية )البلدية

104/09/18إقليم: العرائشم/م عين قطاع المركزإقليم: شفشاونم/م احمداشن 24 04/09/18رجاء الرحموني 05946Mمزدوجالساحل
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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 2020

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: تطوانم.م اشروظةإقليم: شفشاونم/م المجاهدين _تمروت 24 04/09/18م ركراكي 05640Eمزدوجبني سعيد

1104/09/18إقليم: تطوانم.م إبراقنإقليم: شفشاونم/م حسن أحيزون _تزروت 24 04/09/18اليعقوبي ايمان 05657Yمزدوجزاوية سيدي قاسم

104/09/18إقليم: فحص - انجرةمدرسة بني واسين البتدائيةإقليم: شفشاونم/م إموكان 24 04/09/18فاطمة السفياني 21702Nمزدوجالبحراويين

104/09/18إقليم: شفشاونم/م الحسن اليلصوتي _تاريةإقليم: شفشاونم/م 11 يناير _ بورح 24 04/09/18جيهان الهبطي 06211Aمزدوجالدردارة

مجموعة مدارس عبد الرحيم إقليم: شفشاونم/م دار منات

بوعبيد

104/09/18إقليم: وزان 24 04/09/18حفيظة الوافي 06350Bمزدوجمقريصات

404/09/18إقليم: شفشاونم/م بني عشيرإقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش 24 04/09/18زينب الوالي 06219Jمزدوجالدردارة

604/09/18إقليم: وزانم م عبد الكريم الخطابيإقليم: شفشاونم/م ابن طفيل _بني وكتة 24 04/09/18أسماء الوقاري 15011Rمزدوجبني قلة

104/09/18عمالة: طنجة - أصيل العزيب ابقيوإقليم: شفشاونم/م زدمت 24 04/09/18احسان ايت الحاج العمراني 15294Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

404/09/18إقليم: شفشاونم/م غرانقاضيإقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شيا 24 04/09/18بربش وفاء 06240Gمزدوجلغدير

304/09/18عمالة: طنجة - أصيل إبن زهرإقليم: شفشاونم/م تازخت 24 04/09/18سلوى بشخي 15191L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

704/09/18إقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م احمداشن 24 04/09/18غزلن بن شعيب 05453Bمزدوجاجوامعة

مجموعة مدارس عبد الرحيم إقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش

بوعبيد

104/09/18إقليم: وزان 24 04/09/18بندريس فاطمة 06350Bمزدوجمقريصات

604/09/18إقليم: تطوانم.م إبراقنإقليم: شفشاونم/م إشرحان 24 04/09/18عبد الرحيم بنساسي 05657Yمزدوجزاوية سيدي قاسم

904/09/18إقليم: تطوانم.م يعقوبشإقليم: شفشاونم/م احمداشن 24 04/09/18وفاء بوخزار 05503Fمزدوجبني حرشن

104/09/18عمالة: طنجة - أصيلبدريونإقليم: شفشاونم/م تيمارت 24 04/09/18اسمهان بوراهي 15151T)مزدوجكزناية )البلدية

804/09/18إقليم: تطوانم.م الغابةإقليم: شفشاونم/م أ مول 24 04/09/18هالة حجاج 05574Hمزدوجالواد

304/09/18عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة البتدائية الواحةإقليم: شفشاونم/م لهرى 24 04/09/18عزيزة خالي 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 2020

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 مسعود المزياني 

_بوكامل

104/09/18إقليم: شفشاونمدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: شفشاون 24 04/09/18شعيب خرشيش 06006Cمزدوجباب برد

104/09/18إقليم: شفشاونالمونزلإقليم: شفشاونم/م تلتفراط 24 04/09/18منير خليفة 06159Uمزدوجباب تازة

مدرسة احمد البوزيدي إقليم: شفشاونم/م بني بشار

_سطيحة

504/09/18إقليم: شفشاون 24 04/09/18نادية سليمان 06286Gمزدوجاسطيحة

104/09/18عمالة: طنجة - أصيلالدعيدعاتإقليم: شفشاونم/م تلتفراط 24 04/09/18عصام عبو 15228Bمزدوجحجر النحل

104/09/18إقليم: وزانم م احمد أمينإقليم: شفشاونم/م إمنكورن 24 04/09/18حرية عياد 06356Hمزدوجعين بيضاء

م/م ابي العلء المعري 

_أمطيل

204/09/18إقليم: فحص - انجرةم/م فدان شابو البتدائيةإقليم: شفشاون 24 04/09/18نادية محراش 15300Eمزدوجالبحراويين

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

_المنصورة

104/09/18إقليم: شفشاون 24 04/09/18هاجر مزين 06073Aمزدوجالمنصورة

م/م مولي علي الشريف إقليم: شفشاونم/م الهادي امغوس _تكموت

_المضيق

104/09/18إقليم: شفشاون 24 04/09/18بشرى مشعال 06109Pمزدوجبني رزين

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

304/09/18إقليم: فحص - انجرةم/م واد المرسى  البتدائيةإقليم: شفشاون 24 04/09/18سارة نابيب 05543Zمزدوجتغرامت

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

104/09/18عمالة: طنجة - أصيل أبو بكر اللمتونيإقليم: شفشاون 24 04/09/18نادية هرندو 15193N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

404/09/18إقليم: شفشاونم/م سيدي موسى _ماكوإقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود 24 04/09/18هرون محسن 06160Vمزدوجباب تازة

م/م عقبة بن نافع مركزية 

_لمدينة

504/09/18إقليم: تطوانم.م السلمإقليم: شفشاون 24 04/09/18سهام حمدان 05575Jمزدوجالواد

304/09/18إقليم: فحص - انجرةم/م كتامة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م بني عمران _اشوكان 24 04/09/18سمية امغارني 05536Sمزدوجالقصر المجاز

704/09/18إقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م احمداشن 24 04/09/18رجاء بن شعيب 05453Bمزدوجاجوامعة

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

1004/09/18إقليم: تطوانم.م تاقة عامرإقليم: شفشاون 24 04/09/18م الرزكوني 19947Fمزدوجبني يدر

127/02/17إقليم: تطوانمدرسة المختار السوسيإقليم: شفشاونم/م تاسيفت 23 05/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الركيك 05441N)مزدوجواد لو )البلدية

مدرسة القاضي صادق بن إقليم: شفشاونم/م غرانقاضي

رسون

106/09/17إقليم: شفشاون 23 06/09/17إلتحاق بالزوجعائشة البشتاوي 06004A)مزدوجشفشاون )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 2020

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: شفشاونمدرسة باب السوقإقليم: شفشاونم/م غرانقاضي 23 06/09/17إلتحاق بالزوجبوغلد هاجر 24161L)مزدوجشفشاون )البلدية

106/09/17إقليم: شفشاونم/م المام علي _غروزيمإقليم: شفشاونم/م سيدي موسى _ماكو 23 06/09/17إلتحاق بالزوججهاد البردعي 06163Y)مزدوجشفشاون )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة عمر بن الخطابإقليم: شفشاونم/م تارغة

الفنيدق
606/09/17 23 06/09/17إلتحاق بالزوجسلوى أفقير 05426X)مزدوجالمضيق )البلدية

206/09/17إقليم: شفشاونمدرسة  الحسن أبي جمعةإقليم: شفشاونم/م بني عشير 23 06/09/17إلتحاق بالزوجأم كلثوم بن يحيى 05997T)مزدوجشفشاون )البلدية

مدرسة القاضي صادق بن إقليم: شفشاونالمونزل

رسون

106/09/17إقليم: شفشاون 23 04/09/18إلتحاق بالزوجبشرى القاضي 06004A)مزدوجشفشاون )البلدية

م/م عبد العالي بنشقرون 

_المنصورة

عمالة: المضيق - مدرسة علل بن عبد اإقليم: شفشاون

الفنيدق
106/09/17 23 06/09/17إلتحاق بالزوجحفصة بن نقرو 05430B)مزدوجالفنيدق )البلدية

1006/09/17إقليم: تطوانم.م الزيناتإقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوق 23 06/09/17إلتحاق بالزوجحسناء اكدي 05625Nمزدوجزينات

406/09/17إقليم: تطوانم.م قنيقرةإقليم: شفشاونم/م مختار 23 06/09/17إلتحاق بالزوجةوريد م 05618Fمزدوجازل

104/09/16عمالة: طنجة - أصيل بني سعيدإقليم: شفشاونم/م كرداد 22 04/09/18كريمة يملحي علمي 15231E)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م علي بن ميمون 

_بواحمد

913/02/17عمالة: طنجة - أصيل العزيب ابقيوإقليم: شفشاون 22 04/09/18حمزة الفزاز 15294Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

206/09/17إقليم: شفشاونمدرسة الشيخ م بن عيادإقليم: شفشاونم/م سيدي موسى _ماكو 22 06/09/17إلتحاق بالزوجالهام باحسو 06003Z)مزدوجشفشاون )البلدية

مدرسة القاضي صادق بن إقليم: شفشاونم/م بني عشير

رسون

206/09/17إقليم: شفشاون 22 06/09/17إلتحاق بالزوجسناء بروحو 06004A)مزدوجشفشاون )البلدية

م/م علل بن عبد ا _باب إقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوق

تازة

106/09/17إقليم: شفشاون 22 06/09/17إلتحاق بالزوجإيمان بولعيش 06158Tمزدوجباب تازة

م/م علل بن عبد ا _باب 

تازة

306/09/17إقليم: شفشاونمدرسة  الحسن أبي جمعةإقليم: شفشاون 22 06/09/17إلتحاق بالزوجوفاء قنفود 05997T)مزدوجشفشاون )البلدية

م/م سيدي علل الحاج 

_فيفي

306/09/17إقليم: تطوانم.م خزان لوإقليم: شفشاون 22 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم حيون 05571Eمزدوجالواد

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

306/09/17إقليم: تطوانم.م أزلإقليم: شفشاون 22 06/09/17إلتحاق بالزوججنان قيدي 05621Jمزدوجازل

المدرسة الجماعاتية باب إقليم: شفشاونم/م الشرافات

تازة

106/09/17إقليم: شفشاون 22 06/09/17إلتحاق بالزوجةقاسم موسى 26310Xمزدوجباب تازة
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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 2020

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: شفشاونم/م بني هليلإقليم: شفشاونم/م بني غفار 22 06/09/17إلتحاق بالزوجةم  إيشن 06288Jمزدوجاسطيحة

606/09/17إقليم: شفشاونمدرسة  الحسن أبي جمعةإقليم: شفشاونم/م سيدي موسى _ماكو 22 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم البقالي 05997T)مزدوجشفشاون )البلدية

406/09/17إقليم: تطوانم.م أزلإقليم: شفشاونم/م القلعة 22 06/09/17إلتحاق بالزوجسلوى حسني 05621Jمزدوجازل

106/09/17إقليم: تطوانم.م أبو القاسم الشابيإقليم: شفشاونم/م تارغة 22 06/09/17إلتحاق بالزوجإكرام بلعربي 22891F)مزدوجواد لو )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة عمر بن الخطابإقليم: شفشاونم/م الشرافات

الفنيدق
106/09/17 22 06/09/17إلتحاق بالزوجزينب شليح 05426X)مزدوجالمضيق )البلدية

206/09/17إقليم: شفشاونم/م بني عشيرإقليم: شفشاونم/م ترزات 21 06/09/17بوبكر سفيان 06219Jمزدوجالدردارة

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلالخيرإقليم: شفشاونم/م القوارين 21 06/09/17سعيد جبور 21700L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

606/09/17عمالة: طنجة - أصيلبدريونإقليم: شفشاونم/م تسكالة 21 06/09/17حاميد الشاوي 15151T)مزدوجكزناية )البلدية

م/م علل بن عبد ا _باب إقليم: شفشاونم/م أبي حيان

تازة

106/09/17إقليم: شفشاون 21 06/09/17إلتحاق بالزوجأميمة  بوتوحيمة 06158Tمزدوجباب تازة

306/09/17إقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابرإقليم: شفشاونم/م احمداشن 21 06/09/17مراد ابن شبتيت 06179Rمزدوجبني صالح

706/09/17إقليم: تطوانم.م بونزالإقليم: شفشاونم/م ابن عرضون _تلمبوط 21 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم الشريف 05480Fمزدوجسوق القديم

206/09/17إقليم: شفشاونم/م كردادإقليم: شفشاونم/م إحجامن 21 06/09/17أحمد أسلدي 06217Gمزدوجالدردارة

1006/09/17إقليم: شفشاونم/م ادريس الول _أوفاسإقليم: شفشاونم/م نودارت 21 06/09/17أريفي م 06114Vمزدوجبني رزين

م/م علل بن عبد ا _باب إقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوق

تازة

106/09/17إقليم: شفشاون 21 06/09/17إلتحاق بالزوجسناء بولعيش 06158Tمزدوجباب تازة

506/09/17إقليم: شفشاونم/م القلعةإقليم: شفشاونم/م عبدا ابراهيم _امزرة 21 06/09/17م المين الحسناوي 06314Mمزدوجتلمبوط

406/09/17إقليم: وزانمجموعة مدارس م شكريإقليم: شفشاونم/م لهرى 21 06/09/17عبد النور مزور 15071Fمزدوجازغيرة

106/09/17إقليم: شفشاونم/م بني عشيرإقليم: شفشاونم/م إشرحان 21 06/09/17إلهام    الكيري 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 2020

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: شفشاونم/م سيدي موسى _ماكوإقليم: شفشاونم/م تلتفراط 21 06/09/17عبدالسلم سكاز 06160Vمزدوجباب تازة

م/م إبراهيم الروداني - 

بوحنين

206/09/17عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: شفشاون 21 06/09/17سارة الربون 15288Sمزدوجالعوامة

306/09/17إقليم: تطوانم.م الغابةإقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش 21 06/09/17يونس داحة 05574Hمزدوجالواد

106/09/17إقليم: شفشاونم/م المصلىإقليم: شفشاونم/م 20غشت _العناصر 21 06/09/17 بن حرة سارة 20573Lمزدوجتانقوب

206/09/17عمالة: طنجة - أصيل العيونإقليم: شفشاونم/م أبي حيان 21 06/09/17صفية بومعزة 19969E الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

706/09/17إقليم: تطوانم.م إبراقنإقليم: شفشاونم/م تغسوان 21 06/09/17سناء الخطابي 05657Yمزدوجزاوية سيدي قاسم

م/م عبد العالي بنشقرون 

_المنصورة

106/09/17عمالة: طنجة - أصيل أحمد بوكماخإقليم: شفشاون 21 06/09/17سهيلة الجباري 20599P)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

906/09/17عمالة: طنجة - أصيلالسمارةإقليم: شفشاونم/م تيمارت 21 06/09/17زيد محفوظ 26909Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

1006/09/17إقليم: تطوانم.م ثلثاء بني يدرإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 21 06/09/17هشام العساوي 05591Bمزدوجبني يدر

م/م مولي علي الشريف إقليم: شفشاونم/م الفقيه المودن _علوي

_المضيق

106/09/17إقليم: شفشاون 21 06/09/17عزالدين أيت عامر 06109Pمزدوجبني رزين

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلصلح الدين اليوبيإقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابر 21 06/09/17شادية بوقدور 15178X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

506/09/17إقليم: شفشاونم/م غرانقاضيإقليم: شفشاونم/م اسوكا 21 06/09/17بن كعيرش رشيد 06240Gمزدوجلغدير

م/م ايبن الخطيب _بني 

بوحلو

706/09/17إقليم: تطوانم.م تغزوتإقليم: شفشاون 21 06/09/17ماجدة الحضري 05579Nمزدوجالواد

106/09/17إقليم: تطوانم.م أزلإقليم: شفشاونم/م تفزة 21 06/09/17إلتحاق بالزوجناهد الذيب 05621Jمزدوجازل

106/09/17إقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوسإقليم: شفشاونم/م إشرحان 21 06/09/17حنان    احبراش 06290Lمزدوجاسطيحة

306/09/17عمالة: طنجة - أصيلالنخيلإقليم: شفشاونم/م تلتفراط 21 06/09/17عماد العروسي 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م موسى بن نصير _بني إقليم: شفشاونإقوران

دركول

606/09/17إقليم: شفشاون 21 06/09/17أشرف علو 06186Yمزدوجبني دركول
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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 2020

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: شفشاونم/م بني عشيرإقليم: شفشاونم/م بني ميزار 21 06/09/17إكرام بحرو 06219Jمزدوجالدردارة

206/09/17إقليم: وزانم م واد المخازن 1إقليم: شفشاونم/م دكالة 21 06/09/17سعاد البدوي 14980Gمزدوجامزفرون

106/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م أغبال 21 06/09/17هشام الخضر 15316Xمزدوجملوسة

306/09/17عمالة: طنجة - أصيل الطبرانيإقليم: شفشاونم/م الهادي امغوس _تكموت 21 06/09/17أيوب غالي 15189J)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

806/09/17عمالة: طنجة - أصيل الطبرانيإقليم: شفشاونم/م تيمارت 21 06/09/17زهير الرامي 15189J)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: شفشاونم/م بني عمران _اشوكان 21 06/09/17سعيد الجناني 15288Sمزدوجالعوامة

المدرسة الجماعاتية باب إقليم: شفشاونالواديين

تازة

106/09/17إقليم: شفشاون 21 06/09/17إلتحاق بالزوجهاجر الكحيل 26310Xمزدوجباب تازة

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

عمران المركزية

406/09/17إقليم: العرائش 21 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة الدهبي 05810Pمزدوجأولد أوشيح

م/م ابي العلء المعري 

_أمطيل

506/09/17إقليم: تطوانم.م لشياخإقليم: شفشاون 21 06/09/17معاد الجربوي 05649Pمزدوجزاوية سيدي قاسم

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلأبو هريرةإقليم: شفشاونم/م أناري 21 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم الطريبق 15216N طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م المغرب العربي إقليم: شفشاونالواديين

_الدردارة

106/09/17إقليم: شفشاون 21 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة شبدال 06218Hمزدوجالدردارة

106/09/17إقليم: شفشاونم/م بني نبات _محليإقليم: شفشاونم/م المجاهدين _تمروت 21 06/09/17عبد المغيث الداودي 06056Gمزدوجتمروت

م/م سيدي م جمعون 

_داروتان

906/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م بوعباد السفلى البتدائيةإقليم: شفشاون 21 06/09/17سفيان  البكاري 19941Zمزدوجالقصر المجاز

706/09/17إقليم: تطوانم.م لشياخإقليم: شفشاونم/م تازخت 21 06/09/17سمير الحاجيوي 05649Pمزدوجزاوية سيدي قاسم

106/09/17إقليم: شفشاونالمونزلإقليم: شفشاونم/م أغرمالك 21 06/09/17م ابن يدر 06159Uمزدوجباب تازة

306/09/17إقليم: تطوانم,م بني ليثإقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوق 21 06/09/17زينب  الهشميوي 05552Jمزدوجبني ليت

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلأبي حيان التوحيديإقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود 21 06/09/17إلتحاق بالزوجسكينة زركي 15183C)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 2020

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 _بني إقليم: شفشاونم/م بني ميزار

دركول

206/09/17إقليم: شفشاون 21 06/09/17سعاد ناس علي 06186Yمزدوجبني دركول

106/09/17إقليم: شفشاونم/م تارغةإقليم: شفشاونأوزكان 21 06/09/17مصطفى الحزمري البحراوي 06295Sمزدوجتزكان

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

_بني يرزين

106/09/17إقليم: شفشاون 21 06/09/17رشيد السطي 06207

W

مزدوجفيفي

106/09/17إقليم: تطوانم.م أذايوغإقليم: شفشاونم/م أغرمالك 21 06/09/17م الكيال 05577Lمزدوجالواد

106/09/17إقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوسإقليم: شفشاونم/م إجافن 21 06/09/17نادية هرندو الشويخ 06290Lمزدوجاسطيحة

106/09/17عمالة: طنجة - أصيل البديعإقليم: شفشاونم/م تيمارت 21 06/09/17م تواتي 20081B)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

806/09/17عمالة: طنجة - أصيلدار الشاويإقليم: شفشاونم/م تلريحان 21 06/09/17أسامة الشطون 15233Gمزدوجدار الشاوي

106/09/17إقليم: شفشاونم/م القوبإقليم: شفشاونم/م تلتفراط 21 06/09/17بلل لمراوي 06188Aمزدوجبني دركول

606/09/17عمالة: طنجة - أصيلبدريونإقليم: شفشاونم/م تسكالة 21 06/09/17الشجاع علي 15151T)مزدوجكزناية )البلدية

1006/09/17عمالة: طنجة - أصيلالمتنبيإقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابر 21 06/09/17كريمة المحتي 26571F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

306/09/17إقليم: شفشاونم/م الشرافاتإقليم: شفشاونم/م أبي حيان 21 06/09/17اقروني م 06191Dمزدوجبني دركول

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

106/09/17إقليم: شفشاونم/م احمداشنإقليم: شفشاون 21 06/09/17خالد العمارتي 06111Sمزدوجبني رزين

م/م صلح الدين اليوبي 

_سبت أسيفان

مدرسة احمد البوزيدي إقليم: شفشاون

_سطيحة

106/09/17إقليم: شفشاون 21 06/09/17عائشة النية 06286Gمزدوجاسطيحة

م/م عبد العالي بنشقرون 

_المنصورة

306/09/17إقليم: العرائشمدرسة أولد صخارإقليم: شفشاون 21 06/09/17سارة قزاب 05752Bمزدوجالعوامرة

106/09/17إقليم: شفشاونم/م الشرافاتإقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابر 21 06/09/17فاطمة قروني 06191Dمزدوجبني دركول

106/09/17إقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوسإقليم: شفشاونم/م إشرحان 21 06/09/17نجاة    خيرون 06290Lمزدوجاسطيحة

1106/09/17عمالة: طنجة - أصيلالدعيدعاتإقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن 21 06/09/17أحمد  شاعر 15228Bمزدوجحجر النحل
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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 2020

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: شفشاونم/م أغيل أسنوسإقليم: شفشاونم/م إشرحان 21 06/09/17ارحيمو     شعبان 06290Lمزدوجاسطيحة

1006/09/17إقليم: تطوانم.م إهللإقليم: شفشاونم/م تلتفراط 21 06/09/17م غفران لمرابط 05572Fمزدوجالواد

م/م موسى بن نصير _بني إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود

دركول

906/09/17إقليم: شفشاون 21 06/09/17إكرام ريان 06186Yمزدوجبني دركول

106/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م أنوينويش البتدائيةإقليم: شفشاونم/م تيمارت 21 06/09/17جواد المليلي 15297Bمزدوجالبحراويين

406/09/17إقليم: شفشاونم/م القوبإقليم: شفشاونم/م أساكي 21 06/09/17أشرف شمرود 06188Aمزدوجبني دركول

م/م موسى بن نصير _بني 

دركول

106/09/17إقليم: شفشاونمدرسة الشيخ م بن عيادإقليم: شفشاون 21 06/09/17إلتحاق بالزوجرشيدة القوار 06003Z)مزدوجشفشاون )البلدية

م/م عبد العزيز بن ادريس 

_الملحة

م/م موسى بن نصير _بني إقليم: شفشاون

دركول

906/09/17إقليم: شفشاون 21 06/09/17أحلم ريان 06186Yمزدوجبني دركول

206/09/17إقليم: شفشاونم/م توارشتإقليم: شفشاونم/م المجاهدين _تمروت 21 06/09/17يوسف العبد 06236Cمزدوجلغدير

206/09/17إقليم: شفشاونم/م توارشتإقليم: شفشاونأوزكان 21 06/09/17م أوذاير 06236Cمزدوجلغدير

106/09/17إقليم: شفشاونم/م دكالةإقليم: شفشاونم/م اصفارن 21 06/09/17الشيخي عبد الكريم 06199Mمزدوجبني فغلوم

606/09/17إقليم: شفشاونم/م الشرافاتإقليم: شفشاونم/م 20غشت _العناصر 21 06/09/17البقا لي عواطف 06191Dمزدوجبني دركول

1006/09/17إقليم: تطوانم.م بغاغزةإقليم: شفشاونم/م النعيمة 21 06/09/17أبي المعتمد على ا 05596Gمزدوجابغاغزة

606/09/17إقليم: تطوانم.م يعقوبشإقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابر 21 06/09/17نصيرة المزجان 05503Fمزدوجبني حرشن

م/م عمر بن الخطاب 

_المودين

206/09/17عمالة: طنجة - أصيل الطبرانيإقليم: شفشاون 21 06/09/17اسماء اوزكري 15189J)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

1006/09/17إقليم: شفشاونم/م ابن عرضون _تلمبوطإقليم: شفشاونم/م اسوكا 21 06/09/17أمصمود رشيد 06311Jمزدوجتلمبوط

506/09/17عمالة: طنجة - أصيل أحمد بوكماخإقليم: شفشاونم/م متاع 21 06/09/17فاطمة الزهرة يرو 20599P)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م احمد الشرقاوي 

_تاسميلت

806/09/17إقليم: شفشاونم/م القلعةإقليم: شفشاون 21 06/09/17م الزباخ 06314Mمزدوجتلمبوط
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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 2020

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 م جمعون 

_داروتان

306/09/17إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزيةإقليم: شفشاون 21 06/09/17ادريس عالمي 05754Dمزدوجالعوامرة

306/09/17عمالة: طنجة - أصيل العيونإقليم: شفشاونم/م اصفارن 21 06/09/17افاسي ميمون 19969E الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/17إقليم: شفشاونم/م بني عشيرإقليم: شفشاونإقوران 21 06/09/17م بنطيب 06219Jمزدوجالدردارة

م/م سيدي م جمعون 

_داروتان

106/09/17إقليم: شفشاونالمدرسة البتدائية أمتارإقليم: شفشاون 21 06/09/17م أمين الربون 27294Sمزدوجامتار

506/09/17إقليم: شفشاونمدرسة عبد الخالق الطريسإقليم: شفشاونم/م بني عشير 21 06/09/17إلتحاق بالزوجدلل الكيري 05999V)مزدوجشفشاون )البلدية

706/09/17إقليم: تطوانم.م السلمإقليم: شفشاونم/م تفزة 21 06/09/17إسراء الرحموني 05575Jمزدوجالواد

م/م سيدي بوحاجة 

_لمواصيف

406/09/17إقليم: شفشاونم/م بني عشيرإقليم: شفشاون 21 06/09/17م الجعبوق 06219Jمزدوجالدردارة

م/م موسى بن نصير _بني إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود

دركول

906/09/17إقليم: شفشاون 21 06/09/17أسعد دحمان 06186Yمزدوجبني دركول

106/09/17إقليم: وزانمدرسة لمجاعرةإقليم: شفشاونم/م أبي حيان 21 06/09/17النوري سكينة 27275

W

مزدوجلمجاعرة

م/م سيدي بوحاجة 

_لمواصيف

106/09/17إقليم: العرائشم/م ابن سينا  المركزيةإقليم: شفشاون 21 06/09/17طارق حبحي 05944Kمزدوجالساحل

206/09/17عمالة: طنجة - أصيلسيدي بوعراقيةإقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابر 21 06/09/17نهى حجاج 15202Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

106/09/17إقليم: شفشاونم/م القلعةإقليم: شفشاونم/م زدمت 21 06/09/17نبيل الخشين 06314Mمزدوجتلمبوط

906/09/17إقليم: تطوانم.م العليقإقليم: شفشاونم/م تمريخت 21 06/09/17رشيد أوسوس 05498Aمزدوجبني حرشن

206/09/17عمالة: طنجة - أصيلالنماءإقليم: شفشاونم/م تمريخت 21 06/09/17رضوان العساوي 26573H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

106/09/17إقليم: شفشاونالمدرسة الجماعاتية باب بردإقليم: شفشاونم/م احمد الراشدي _مشات 21 06/09/17صباح الكتاني 25794Lمزدوجباب برد

م/م عقبة بن نافع مركزية 

_لمدينة

106/09/17إقليم: شفشاونمدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: شفشاون 21 06/09/17شادية ستيتو 06006Cمزدوجباب برد

عمالة: المضيق - مدرسة 11 ينايرإقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن

الفنيدق
306/09/17 21 06/09/17إلتحاق بالزوجنجوى  ديداي 05427Y)مزدوجالمضيق )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 2020

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: شفشاونم/م كردادإقليم: شفشاونم/م بني ميزار 21 06/09/17أسماء خيرون 06217Gمزدوجالدردارة

706/09/17إقليم: شفشاونمدرسة الشيخ م بن عيادإقليم: شفشاونم/م بني عشير 21 06/09/17إلتحاق بالزوجوسيلة يدر 06003Z)مزدوجشفشاون )البلدية

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

_الملحة

206/09/17إقليم: شفشاون 21 06/09/17اشرف اهلل 06091Vمزدوجواد ملحة

106/09/17إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقودإقليم: شفشاونم/م اصفارن 21 06/09/17الشيخي رضوان 06094Yمزدوجواد ملحة

م/م عبد العالي بنشقرون 

_المنصورة

1006/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م بوعباد السفلى البتدائيةإقليم: شفشاون 21 06/09/17وليد أقشار 19941Zمزدوجالقصر المجاز

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

205/09/17إقليم: شفشاونم/م تنغاية الغربيةإقليم: شفشاون 21 05/09/17عبد المولى أولد المكي 06172Hمزدوجباب تازة

106/09/17إقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوسإقليم: شفشاونأزغار موسى 21 06/09/17حنان بن عيسى 06290Lمزدوجاسطيحة

106/09/17إقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوسإقليم: شفشاونم/م بني يجل 21 06/09/17إلتحاق بالزوجشقرون فاطمة 06290Lمزدوجاسطيحة

م/م سيدي الركراكي 

_أمطراس

506/09/17إقليم: شفشاونم/م الشرافاتإقليم: شفشاون 21 06/09/17سناء ودان 06191Dمزدوجبني دركول

105/09/17إقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوسإقليم: شفشاونم/م بني هليل 21 05/09/17سمية شكراد 06290Lمزدوجاسطيحة

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلالنخيلإقليم: شفشاونم/م تازخت 21 06/09/17عز الدين مرزوك 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

105/09/17عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة الجديدةإقليم: شفشاونم/م بني هليل 21 06/09/17منال بنطالب 20080A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م عبد العالي بنشقرون 

_المنصورة

206/09/17عمالة: طنجة - أصيلالنخيلإقليم: شفشاون 21 06/09/17أقدادرة حنان 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

106/09/17إقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوسإقليم: شفشاونم/م إشرحان 21 06/09/17ربيعة  أولد  بن  علي 06290Lمزدوجاسطيحة

مدرسة  علي المتيوي إقليم: شفشاونأحمد بنهاني _بني سميح

_الجبهة

106/09/17إقليم: شفشاون 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةعمر أحسان 06132Pمزدوجمتيوة

306/09/17إقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاويةإقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود 21 06/09/17إيمان عوينتي 06229Vمزدوجتانقوب

706/09/17عمالة: طنجة - أصيلالبركةإقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن 21 06/09/17البشير  التواتي 26375T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

51



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

1106/09/17عمالة: طنجة - أصيلحجرة النحلإقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن 21 06/09/17عماد  لعراج 15223

W

مزدوجحجر النحل

106/09/17عمالة: طنجة - أصيل الطبرانيإقليم: شفشاونم/م لهرى 21 06/09/17المين الفرشوني 15189J)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

406/09/17إقليم: شفشاونم/م ازغار بني تليد _  أزغارإقليم: شفشاونإقوران 21 06/09/17مصطفى الناذي 06231Xمزدوجتانقوب

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلسيدي أحمد بن عجيبةإقليم: شفشاونم/م تغسوان 21 06/09/17إلتحاق بالزوججميعة الدريسي البركاني 15175U الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م سيدي علل الحاج إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود

_فيفي

1006/09/17إقليم: شفشاون 21 06/09/17فريدة العاقبي 06203Sمزدوجفيفي

106/09/17إقليم: شفشاونمدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: شفشاونم/م أولسن 21 06/09/17البوحديدي لطيفة 06006Cمزدوجباب برد

506/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م واد المرسى  البتدائيةإقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش 21 06/09/17العلمي اولد عبد الرزاق 05543Zمزدوجتغرامت

606/09/17عمالة: طنجة - أصيل ابن حنبلإقليم: شفشاونم/م بني غفار 21 06/09/17سعاد  العابد 15197T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلأحمد بلفريجإقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوق 21 06/09/17إلتحاق بالزوجهالة الحرش 20596L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م سيدي م جمعون 

_داروتان

206/09/17إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزيةإقليم: شفشاون 21 06/09/17أيوب شكراوي 05754Dمزدوجالعوامرة

206/09/17عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة البتدائية الواحةإقليم: شفشاونإزلجام 21 06/09/17عقار أنيسة 15179Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

1106/09/17إقليم: تطوانم.م  إفرطن - توغناتنإقليم: شفشاونم/م عبدا ابراهيم _امزرة 21 06/09/17عبد الحفيظ السطي 24432Fمزدوجأولد علي منصور

206/09/17عمالة: طنجة - أصيلالمام عليإقليم: شفشاونم/م ادريس الول _أوفاس 21 06/09/17سفيان غيللي 21180

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

206/09/17عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة البتدائية الواحةإقليم: شفشاونم/م أبي حيان 21 06/09/17اهريكاس نهيلة 15179Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

506/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م الضاية البتدائيةإقليم: شفشاونم/م الحسن الوزان _أمتار 21 06/09/17حفيظة ايت اونة 19308Lمزدوجاجوامعة

706/09/17إقليم: العرائشالمدرسة الجماعاتية لعياشةإقليم: شفشاونم/م متاع 21 06/09/17الحسين افضايل 26913Cمزدوجعياشة

106/09/17إقليم: شفشاونم/م تاسيفتإقليم: شفشاونم/م تلتفراط 21 06/09/17ياسين برهون 06303Aمزدوجتاسيفت
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

105/09/17إقليم: تطوانم.م بطارةإقليم: شفشاونم/م أ مول 21 05/09/17يونس ابن يشو 05563

W

مزدوجالحمراء

206/09/17إقليم: تطوانم.م قنيقرةإقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوس 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد الخالق لمعيز 05618Fمزدوجازل

عمالة: المضيق - مدرسة عبد ا الشفشاونيإقليم: شفشاونم/م ترينيس

الفنيدق
306/09/17 21 06/09/17إلتحاق بالزوجوئام العثماني 24842B)مزدوجالمضيق )البلدية

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

دركول

506/09/17إقليم: شفشاون 21 06/09/17 اقباي وثيق 06186Yمزدوجبني دركول

206/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م اجوانب البتدائيةإقليم: شفشاونم/م مختار 21 06/09/17ثلثة ثرية 05479Eمزدوجأنجرة

905/09/17إقليم: تطوانم.م لشياخإقليم: شفشاونم/م بني هليل 21 06/09/17عواطف حماد 05649Pمزدوجزاوية سيدي قاسم

606/09/17إقليم: شفشاونم/م الشرافاتإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 21 06/09/17عبد الناصر عزوز 06191Dمزدوجبني دركول

706/09/17إقليم: شفشاونم/م القوبإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 21 06/09/17الهبطي عبد الحميد 06188Aمزدوجبني دركول

406/09/17إقليم: شفشاونم/م تارغةإقليم: شفشاونم/م زدمت 21 06/09/17بوخزو إسماعيل 06295Sمزدوجتزكان

م/م سيدي م جمعون 

_داروتان

106/09/17إقليم: شفشاونم/م الشرافاتإقليم: شفشاون 21 06/09/17م حميدون 06191Dمزدوجبني دركول

706/09/17إقليم: تطوانم.م أزلإقليم: شفشاونإزلجام 21 06/09/17إلتحاق بالزوجالكوطيط الزهرة 05621Jمزدوجازل

206/09/17إقليم: شفشاونم/م بني عشيرإقليم: شفشاونم/م ادريس الول _أوفاس 21 06/09/17بلل بنعمر 06219Jمزدوجالدردارة

106/09/17إقليم: تطوانم.م السلمإقليم: شفشاونأوزكان 21 06/09/17بلل بريبش 05575Jمزدوجالواد

106/09/17إقليم: شفشاونالمونزلإقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود 21 06/09/17ثريا يسف 06159Uمزدوجباب تازة

506/09/17إقليم: شفشاونم/م القلعةإقليم: شفشاونم/م عبدا ابراهيم _امزرة 21 06/09/17فريد بلحاج 06314Mمزدوجتلمبوط

م/م ادريس الحريري 

_تورارين

606/09/17إقليم: شفشاونم/م سيدي موسى _ماكوإقليم: شفشاون 21 06/09/17حياة الرحموني 06160Vمزدوجباب تازة

م/م سيدي بوحاجة 

_لمواصيف

206/09/17إقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابرإقليم: شفشاون 21 06/09/17عبد الرحيم البردعي 06179Rمزدوجبني صالح
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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 2020

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: شفشاونم/م الشرافاتإقليم: شفشاونم/م دار منات 21 06/09/17الزويني إيمان 06191Dمزدوجبني دركول

106/09/17إقليم: شفشاونم/م 20غشت _العناصرإقليم: شفشاونإقوران 21 06/09/17عمر أحنوث 06015Mمزدوجباب برد

406/09/17إقليم: شفشاونم/م ابن عرضون _تلمبوطإقليم: شفشاونم/م تمريخت 21 06/09/17م زيطان 06311Jمزدوجتلمبوط

306/09/17إقليم: تطوانم.م السلمإقليم: شفشاونم/م احمداشن 21 06/09/17م أمعكطان 05575Jمزدوجالواد

م/م الحاج احمد العسلني إقليم: شفشاونم/م أساكي

_بوزطاط

106/09/17إقليم: شفشاون 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةرضا أمصمود 06171Gمزدوجباب تازة

206/09/17إقليم: شفشاونم/م القوبإقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش 21 06/09/17يونس الحساني 06188Aمزدوجبني دركول

م/م عبد العزيز بن ادريس 

_الملحة

م/م علل بن عبد ا _باب إقليم: شفشاون

تازة

106/09/17إقليم: شفشاون 21 06/09/17إلتحاق بالزوجحياة اعطار 06158Tمزدوجباب تازة

206/09/17إقليم: شفشاونم/م الشرافاتإقليم: شفشاونم/م تفزة 21 06/09/17أمينة العافية 06191Dمزدوجبني دركول

106/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م لشهبة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م تلتفراط 21 06/09/17م الركلوي 15308Nمزدوجالقصر الصغير

م/م ادريس الحريري 

_تورارين

606/09/17عمالة: طنجة - أصيلالنخيلإقليم: شفشاون 21 06/09/17وئام يخلف 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

106/09/17إقليم: شفشاونم/م تمريختإقليم: شفشاونم/م احمداشن 21 06/09/17حمودان م 06110Rمزدوجبني رزين

م/م عقبة بن نافع مركزية 

_لمدينة

706/09/17إقليم: شفشاونم/م القوبإقليم: شفشاون 21 06/09/17سكينة عمران 06188Aمزدوجبني دركول

106/09/17إقليم: شفشاونم/م تاسيفتإقليم: شفشاونم/م احمداشن 21 06/09/17صهيب المعتمد على ا 06303Aمزدوجتاسيفت

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلالجاحظإقليم: شفشاونم/م 20غشت _العناصر 21 06/09/17إلتحاق بالزوجأ حنوت لبنى 23227

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

606/09/17إقليم: شفشاونم/م غرانقاضيإقليم: شفشاونم/م تغسوان 21 06/09/17منال استيتو 06240Gمزدوجلغدير

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلموسى بن نصيرإقليم: شفشاونم/م الحسن الوزان _أمتار 21 06/09/17إلتحاق بالزوجفريدة أدغير 15150S الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

706/09/17عمالة: طنجة - أصيل العيونإقليم: شفشاونأحمد بنهاني _بني سميح 21 06/09/17م العمراني 19969E الشرف  مغوغة

)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 2020

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 _بني إقليم: شفشاونم/م احمداشن

دركول

306/09/17إقليم: شفشاون 21 06/09/17نورالدين اكدي 06186Yمزدوجبني دركول

806/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م اجوانب البتدائيةإقليم: شفشاونم/م تمريخت 21 06/09/17إلياس أشراط 05479Eمزدوجأنجرة

206/09/17إقليم: شفشاونم/م تارغةإقليم: شفشاونم/م أ مول 21 06/09/17إدريس شقرون 06295Sمزدوجتزكان

206/09/17عمالة: طنجة - أصيلالنخيلإقليم: شفشاونم/م تفزة 21 06/09/17كوثر التفزي 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

106/09/17عمالة: طنجة - أصيليوسف بن تاشفينإقليم: شفشاونم/م تلنداوود 21 06/09/17إلتحاق بالزوجشيماء حيون 15157Z الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

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

_أمطراس

806/09/17إقليم: شفشاون 21 06/09/17فاطمة بنعلو 06248Rمزدوجبني دركول

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

106/09/17إقليم: شفشاونم/م المام مالك _الزاويةإقليم: شفشاون 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةخالد العبادي 06229Vمزدوجتانقوب

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

_المضيق

706/09/17إقليم: شفشاون 21 06/09/17عبد الحكيم أذورو 06109Pمزدوجبني رزين

406/09/17إقليم: شفشاونم/م تارغةإقليم: شفشاونم/م بني بشار 21 06/09/17عبدالخالق بلخودة 06295Sمزدوجتزكان

م/م ابي العلء المعري 

_أمطيل

106/09/17عمالة: طنجة - أصيل أبو بكر اللمتونيإقليم: شفشاون 21 06/09/17عبدالجواد الحاجي 15193N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

106/09/17إقليم: شفشاونم/م بني عشيرإقليم: شفشاونم/م ترزات 21 06/09/17عماد الدحموني 06219Jمزدوجالدردارة

206/09/17إقليم: شفشاونم/م بني عشيرإقليم: شفشاونأوزكان 21 06/09/17نور الدين المقدم 06219Jمزدوجالدردارة

106/09/17إقليم: شفشاونم/م بني عشيرإقليم: شفشاونم/م إمنكورن 21 06/09/17الروزي عيسى 06219Jمزدوجالدردارة

706/09/17عمالة: طنجة - أصيلصلح الدين اليوبيإقليم: شفشاونم/م لهرى 21 06/09/17عماد باجو 15178X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

906/09/17عمالة: طنجة - أصيلبدريونإقليم: شفشاونم/م القوارين 21 06/09/17نعمان الشتيوني 15151T)مزدوجكزناية )البلدية

م/م عبد العالي بنشقرون 

_المنصورة

206/09/17عمالة: طنجة - أصيلالنماءإقليم: شفشاون 21 06/09/17سكينة المدني 26573H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

206/09/17إقليم: شفشاونم/م غرانقاضيإقليم: شفشاونم/م أغبال 21 06/09/17هند العرفاوي 06240Gمزدوجلغدير
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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

318/09/17عمالة: طنجة - أصيلالمختار السوسيإقليم: شفشاونم/م تازخت 21 18/09/17نبيل الناصري 15200

W

مزدوجبني مكادة )المقاطعة(

م/م علي بن ميمون 

_بواحمد

318/09/17إقليم: تطوانم.م قنيقرةإقليم: شفشاون 21 18/09/17إلتحاق بالزوجنوال العبودي 05618Fمزدوجازل

106/09/17إقليم: شفشاونم/م تاسيفتإقليم: شفشاونم/م إشرحان 21 06/09/17ميمونة  بن  يعقوب 06303Aمزدوجتاسيفت

م/م ايبن الخطيب _بني إقليم: شفشاونم/م نودارت

بوحلو

106/09/17إقليم: شفشاون 21 06/09/17العريف م 06246Nمزدوجبني سلمان

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

تازة

106/09/17إقليم: شفشاون 21 06/09/17إلتحاق بالزوجلبنى الرباج 06158Tمزدوجباب تازة

405/09/17إقليم: شفشاونم/م غرانقاضيإقليم: شفشاونم/م أ مول 21 05/09/17محمود التليدي 06240Gمزدوجلغدير

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: شفشاونم/م أغبال 21 06/09/17عبد الحكيم بن شعرة بورزة 15288Sمزدوجالعوامة

404/09/18عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: شفشاونم/م القوب 21 04/09/19م احسيسن 15288Sمزدوجالعوامة

104/09/18إقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخلإقليم: شفشاونم/م بني عشير 21 04/09/19أحقين عبد الكريم 15074Jمزدوجازغيرة

م/م عبد الرحمان الصحراوي إقليم: شفشاونم/م تيمارت

_ تلوان

104/09/18إقليم: شفشاون 21 04/09/19خالد الحداد 06078Fمزدوجبني أحمد  الشرقية

مجموعة مدارس ثريا إقليم: شفشاونم/م سيدي غانم

السقاط

104/09/18إقليم: وزان 21 04/09/19القيسي خالد 06348Zمزدوجمقريصات

104/09/18إقليم: شفشاونم/م تارغةإقليم: شفشاونم/م بني غفار 21 04/09/19ضيف الهام 06295Sمزدوجتزكان

104/09/18إقليم: شفشاونم/م تيمارتإقليم: شفشاونم/م تسكالة 21 04/09/19فردوس مزين 06080Hمزدوجالمنصورة

م/م الحاج احمد العسلني 

_بوزطاط

106/09/17إقليم: شفشاونم/م دار أقوباعإقليم: شفشاون 20 04/09/18إلتحاق بالزوجرحمة الخشين 06166Bمزدوجالدردارة

المدرسة الجماعاتية مليكة إقليم: شفشاونمدرسة أولد بن علل

الفاسي

206/09/17إقليم: تطوان 20 06/09/17إلتحاق بالزوجنهاد الشندودي 26021Hمزدوجسوق القديم

104/09/18إقليم: شفشاونمدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: شفشاونالمدرسة الجماعاتية باب برد 20 04/09/19سامية الشطون 06006Cمزدوجباب برد

305/09/17إقليم: تطوانم.م قنيقرةإقليم: شفشاونم/م مختار 19 04/09/18إلتحاق بالزوجرشيدة معروف 05618Fمزدوجازل
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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

207/09/16إقليم: فحص - انجرةم/م اجوانب البتدائيةإقليم: شفشاونم/م بني غفار 18 04/09/18يوسف السعود 05479Eمزدوجأنجرة

1006/09/17إقليم: شفشاونم/م بني عمران _اشوكانإقليم: شفشاونم/م سيدي غانم 18 04/09/18م ابن شبتيت 06035Jمزدوجأيونان

م/م ادريس الحريري 

_تورارين

106/09/17إقليم: العرائشمدرسة الطبري  2إقليم: شفشاون 18 04/09/18إلتحاق بالزوجةرشيد الشطبي 24335A)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م سيدي احمد الشريف 

_بني يرزين

206/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م خندق الزرارع البتدائيةإقليم: شفشاون 18 04/09/18م المين بن حمدة 15313Uمزدوجالقصر الصغير

م/م سيدي احمد الشريف 

_بني يرزين

206/09/17إقليم: شفشاونم/م تلنداوودإقليم: شفشاون 18 04/09/18ياسين المعتصم 06070Xمزدوجبني أحمد  الشرقية

906/09/17إقليم: فحص - انجرة م/م الرمان البتدائيةإقليم: شفشاونم/م القوب 18 04/09/18فنة ميسور 15320Bمزدوجملوسة

م/م عقبة بن نافع مركزية 

_لمدينة

506/09/17إقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوقإقليم: شفشاون 18 04/09/19عبدالله الحرثي 06177Nمزدوجبني صالح

م/م موسى بن نصير _بني 

دركول

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةإقليم: شفشاون

الفنيدق
806/09/17 18 04/09/18إلتحاق بالزوجالبحاري سوكينة 20407F)مزدوجالفنيدق )البلدية

م/م مولي علي الشريف 

_المضيق

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلالشريف م امزيانإقليم: شفشاون 18 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة المنصوري 15176V الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة الجماعاتية عمر بن إقليم: شفشاونم/م جنان النيش

الخطاب

806/09/17إقليم: فحص - انجرة 18 04/09/18إلتحاق بالزوجةاحسيسن هشام 05462Lمزدوجأنجرة

806/09/17عمالة: طنجة - أصيلالسمارةإقليم: شفشاونم/م أعرقوب 18 04/09/18ربيع أشيخي 26909Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م ايبن الخطيب _بني 

بوحلو

906/09/17إقليم: شفشاونم/م ازغار بني تليد _  أزغارإقليم: شفشاون 18 04/09/18عبدالعزيز النادي 06231Xمزدوجتانقوب

206/09/17إقليم: شفشاونم/م القوبإقليم: شفشاونم/م تيمارت 18 04/09/18الحسين الشيبح 06188Aمزدوجبني دركول

م/م عبد العزيز بن ادريس 

_الملحة

306/09/17عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبإقليم: شفشاون 18 04/09/18جواد سوسان 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م سيدي احمد الشريف 

_بني يرزين

206/09/17إقليم: وزانم م سيدي الصوفيإقليم: شفشاون 18 04/09/18حليمة زهبون 15092Dمزدوجسيدي بوصبر

106/09/17إقليم: وزانم م لل مريمإقليم: شفشاونم/م سيدي غانم 18 04/09/18 فورار رشيد 06404Kمزدوجزومي

206/09/17إقليم: تطوانم.م قنيقرةإقليم: شفشاونم/م مختار 18 04/09/18إلتحاق بالزوجنبيلة الخشين 05618Fمزدوجازل
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

706/09/17عمالة: طنجة - أصيلالزيناتإقليم: شفشاونم/م مواس 18 04/09/18زكرياء اولد م 15250Aمزدوجسبت الزينات

م/م علل بن عبد ا _باب إقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوق

تازة

106/09/17إقليم: شفشاون 18 04/09/18إلتحاق بالزوجبنموسى يمنة 06158Tمزدوجباب تازة

106/09/17إقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوسإقليم: شفشاونم/م إجافن 18 06/09/18بن يشرق بثينة 06290Lمزدوجاسطيحة

206/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م الياسمين البتدائيةإقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن 18 04/09/18الهشمي الجعبوق 26348Nمزدوجاجوامعة

806/09/17عمالة: طنجة - أصيل البديعإقليم: شفشاونم/م أناري 18 04/09/18منتصر السباعي 20081B)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م عبد العزيز بن ادريس 

_الملحة

606/09/17إقليم: فحص - انجرة م/م المخالد البتدائيةإقليم: شفشاون 18 04/09/18لطفي أحارز 05457Fمزدوجاجوامعة

506/09/17إقليم: شفشاونم/م احمد العالم _الماتنإقليم: شفشاونم/م مواس 18 04/09/18جمال أحيدوس 06195Hمزدوجبني دركول

106/09/17عمالة: طنجة - أصيل الندلسإقليم: شفشاونم/م مواس 18 04/09/18فيصل الحاجي 19633P)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

206/09/17إقليم: شفشاونم/م تلنداوودإقليم: شفشاونم/م سيدي غانم 18 04/09/18عبد المنعم العاقل 06070Xمزدوجبني أحمد  الشرقية

106/09/17إقليم: شفشاونالمدرسة الجماعاتية باب بردإقليم: شفشاونمدرسة يوسف بن تاشفين 18 06/09/17ليلة أبوزرة 25794Lمزدوجباب برد

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

1006/09/17إقليم: شفشاونم/م بني يجلإقليم: شفشاون 18 04/09/18يوسف الجشين 06200Nمزدوجبني فغلوم

406/09/17إقليم: تطوانم.م إدمامن السفلىإقليم: شفشاونبني م 18 04/09/18خالد الرحموني 19632Nمزدوجالواد

105/09/17عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبإقليم: شفشاونم/م بني هليل 18 04/09/18م ايت إيبيبي 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م مولي علي الشريف 

_المضيق

111/09/17إقليم: شفشاونمدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: شفشاون 18 11/09/17اليوسفي سرور 06006Cمزدوجباب برد

م/م ايبن الخطيب _بني 

بوحلو

206/09/17عمالة: طنجة - أصيل أحمد بوكماخإقليم: شفشاون 18 04/09/18عبدالوهاب العافية 20599P)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م عبد الرحمان الصحراوي 

_ تلوان

1106/09/17عمالة: طنجة - أصيلحجرة النحلإقليم: شفشاون 18 04/09/18م سعيد العسرية 15223

W

مزدوجحجر النحل

206/09/17إقليم: شفشاونم/م مختارإقليم: شفشاونم/م الحسن الوزان _أمتار 18 04/09/18لطيفة برهون 06310Hمزدوجتاسيفت
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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 2020

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: شفشاونأحمد بنهاني _بني سميحإقليم: شفشاونم/م مواس 18 04/09/18الغالي الفرشوني 06122Dمزدوجبني سميح

م/م سيدي علل الحاج 

_فيفي

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلالنخيلإقليم: شفشاون 18 04/09/18نورة البقالي 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

106/09/17عمالة: طنجة - أصيل البديعإقليم: شفشاونم/م تلنداوود 18 04/09/18أنوار العسرية 20081B)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

706/09/17عمالة: طنجة - أصيلالنخيلإقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابر 18 04/09/18خالد حاديني 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

1006/09/17عمالة: طنجة - أصيلالوحدةإقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابر 18 04/09/18هشام حاديني 26181G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

206/09/17عمالة: طنجة - أصيلقاسم بن إدريسإقليم: شفشاونم/م المصلى 18 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء السمان 15170N الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

706/09/17عمالة: طنجة - أصيلعبد ا بن الصديقإقليم: شفشاونم/م متاع 18 04/09/18وفاء هراندو 15296A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

605/09/17إقليم: شفشاونم/م علي بن ميمون _بواحمدإقليم: شفشاونم/م أبي حيان 18 04/09/18عبد المنعم أوذاير 06274Uمزدوجبني بوزرة

1006/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م اجوانب البتدائيةإقليم: شفشاونم/م الهادي امغوس _تكموت 18 04/09/18جواد الشعرة 05479Eمزدوجأنجرة

506/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م كتامة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م دكالة 18 04/09/18الجباري عبدالسلم 05536Sمزدوجالقصر المجاز

م/م موسى بن نصير _بني 

دركول

206/09/17عمالة: طنجة - أصيلالنماءإقليم: شفشاون 18 04/09/18الموتشو ابتسام 26573H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م صلح الدين اليوبي 

_سبت أسيفان

406/09/17إقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابرإقليم: شفشاون 18 04/09/18المجدقي عبد اللطيف 06179Rمزدوجبني صالح

106/09/17إقليم: وزانمجموعة مدارس الزرقطونيإقليم: شفشاونم/م اولد سليمان 18 04/09/18عبد المطلب رواعي 06316Pمزدوجابريكشة

م/م عبد العالي بنشقرون 

_المنصورة

105/09/17إقليم: شفشاونم/م تلنداوودإقليم: شفشاون 18 04/09/18عبد العزيز العساوي 06070Xمزدوجبني أحمد  الشرقية

806/09/17إقليم: تطوانم,م بني ليثإقليم: شفشاونم/م بني هليل 18 04/09/18كمال العلوي 05552Jمزدوجبني ليت

606/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م خندق الزرارع البتدائيةإقليم: شفشاونم/م الحسن الوزان _أمتار 18 04/09/18بوزيد المفضل 15313Uمزدوجالقصر الصغير

م/م علي بن ميمون 

_بواحمد

806/09/17عمالة: طنجة - أصيل20 غشتإقليم: شفشاون 18 04/09/18نبيلة علوي 15188H)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 2020

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 ادريس الحريري 

_تورارين

م/م سيدي الركراكي إقليم: شفشاون

_أمطراس

206/09/17إقليم: شفشاون 18 06/09/18يوسف العوقان 06248Rمزدوجبني دركول

106/09/17إقليم: شفشاونم/م أغيل أسنوسإقليم: شفشاونم/م إجافن 18 06/09/18كريمة   الزريرق 06290Lمزدوجاسطيحة

906/09/17عمالة: طنجة - أصيل الفتحإقليم: شفشاونم/م متاع 18 04/09/18م أشركوك 20083D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

406/09/17إقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابرإقليم: شفشاونم/م مواس 18 04/09/18م المرابط 06179Rمزدوجبني صالح

م/م صلح الدين اليوبي 

_سبت أسيفان

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلالمام عليإقليم: شفشاون 18 04/09/18أبختي رضوان 21180

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

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

_المودين

606/09/17إقليم: شفشاون 18 04/09/18أيوب الحسوني 06182Uمزدوجبني صالح

م/م ادريس الحريري 

_تورارين

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبإقليم: شفشاون 18 04/09/18م عباد 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

806/09/17عمالة: طنجة - أصيلالمستقبلإقليم: شفشاونم/م متاع 18 04/09/18م زري 20079Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

406/09/17إقليم: شفشاونأحمد بنهاني _بني سميحإقليم: شفشاونم/م تمريخت 18 04/09/18حسام الجيللي 06122Dمزدوجبني سميح

406/09/17إقليم: شفشاونم/م تلنداوودإقليم: شفشاونم/م أبي حيان 18 04/09/18عبد العالي ميمون 06070Xمزدوجبني أحمد  الشرقية

706/09/17عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: شفشاونأوزكان 18 04/09/18بن عياد م 15288Sمزدوجالعوامة

406/09/17إقليم: شفشاونم/م علي بن ميمون _بواحمدإقليم: شفشاونم/م أناري 18 04/09/18عكيش القيطوني 06274Uمزدوجبني بوزرة

818/09/17عمالة: طنجة - أصيلأبي حيان التوحيديإقليم: شفشاونم/م جنان النيش 18 04/09/18عمـر اليوسفي 15183C)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م عبد العزيز بن ادريس إقليم: شفشاونم/م اولد سليمان

_الملحة

106/09/17إقليم: شفشاون 18 04/09/18عبد الواحد احسيسن 06091Vمزدوجواد ملحة

م/م علل بن عبد ا _باب 

تازة

206/09/17إقليم: شفشاونم/م دار أقوباعإقليم: شفشاون 17 04/09/19إلتحاق بالزوجالزبيدة دعاء 06166Bمزدوجالدردارة

عمالة: المضيق - م.م بني مزالةإقليم: شفشاونم/م ابن طفيل _بني وكتة

الفنيدق
604/09/18 17 04/09/18إلتحاق بالزوجةنجيب المصمودي 05440Mمزدوجبليونش

104/09/19إقليم: شفشاونم/م تمريختإقليم: شفشاونم/م ادريس الول _أوفاس 17 04/09/19كوثر زايز 06110Rمزدوجبني رزين
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

104/09/19عمالة: طنجة - أصيلعبد ا بن الصديقإقليم: شفشاونم/م أناري 17 04/09/19سمية العافية 15296A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

204/09/19إقليم: شفشاونم/م بوردإقليم: شفشاونم/م النعيمة 17 04/09/19أحمد الفزازي 18866Fمزدوجاسطيحة

104/09/19إقليم: شفشاونمدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شيا 17 04/09/19سمياء العديلة 06006Cمزدوجباب برد

104/09/19عمالة: طنجة - أصيلمولي يوسفإقليم: شفشاونم/م ادريس الول _أوفاس 17 04/09/19سارة  بكور 26331V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

804/09/19إقليم: العرائشمدرسة أولد صخارإقليم: شفشاونم/م أساكي 17 04/09/19حنان السفياني 05752Bمزدوجالعوامرة

204/09/19عمالة: طنجة - أصيل بني سعيدإقليم: شفشاونم/م سيدي يلصو _ لخزانة 17 04/09/19علم أمينة 15231E)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م سيدي بوحاجة 

_لمواصيف

مجموعة مدارس أحمد إقليم: شفشاون

شوقي

204/09/19إقليم: وزان 17 04/09/19فردوس بودياب 06358Kمزدوجعين بيضاء

م/م احمد الشرقاوي 

_تاسميلت

304/09/19عمالة: طنجة - أصيلم المكي الناصريإقليم: شفشاون 17 04/09/19سارة محو 15292

W

مزدوجبني مكادة )المقاطعة(

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

804/09/19إقليم: وزانم م حمان الفطواكي1إقليم: شفشاون 17 04/09/19أحمد زكوطي 14997Aمزدوجمصمودة

م/م احمد الشرقاوي 

_تاسميلت

104/09/19عمالة: طنجة - أصيلصلح الدين اليوبيإقليم: شفشاون 17 04/09/19هاجر بنعبد الرحيم 15178X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/19إقليم: وزانمجموعة مدارس  العقادإقليم: شفشاونم/م ابو عنان المريني _اتازا 17 04/09/19صفاء الدمني 06317Rمزدوجابريكشة

104/09/19عمالة: طنجة - أصيلعبد ا بن الصديقإقليم: شفشاونم/م ابن طفيل _بني وكتة 17 04/09/19نعيمة أمراجي 15296A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

104/09/19إقليم: وزانمجموعة مدارس ابن باجةإقليم: شفشاونم/م تيمارت 17 04/09/19م نجيم 15045Cمزدوجأونانة

1104/09/19عمالة: طنجة - أصيلالرويفإقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن 17 04/09/19نصيرة قيبوس 15252Cمزدوجسبت الزينات

104/09/19عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش 17 04/09/19عبدالشافي  حيون 15288Sمزدوجالعوامة

404/09/19إقليم: تطوانم.م بني احمايدإقليم: شفشاونم/م النعيمة 17 04/09/19بسمة أزماط 05605Sمزدوجالخروب

م/م سيدي بوحاجة 

_لمواصيف

104/09/19إقليم: تطوانم.م حسان بن ثابتإقليم: شفشاون 17 04/09/19شيماء بنعياد 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 2020

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 إبراهيم الروداني - 

بوحنين

1004/09/19إقليم: فحص - انجرةم/م الياسمين البتدائيةإقليم: شفشاون 17 04/09/19نسرين فليفل 26348Nمزدوجاجوامعة

1104/09/19إقليم: تطوانم.م تاملوتإقليم: شفشاونم/م أزغار 17 04/09/19كريمة الناجي 24431Eمزدوجأولد علي منصور

704/09/19عمالة: طنجة - أصيل عبد الكريم الخطيبإقليم: شفشاونم/م تغسوان 17 04/09/19فاطمة الزهرة بوشان 21699K)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م إبراهيم الروداني - 

بوحنين

504/09/19إقليم: فحص - انجرةم/م خندق الزرارع البتدائيةإقليم: شفشاون 17 04/09/19فرح الصادقي 15313Uمزدوجالقصر الصغير

604/09/19إقليم: تطوانم.م حسان بن ثابتإقليم: شفشاونم/م اسوكا 17 04/09/19البطاح مديحة 05638Cمزدوجبني سعيد

404/09/19إقليم: فحص - انجرةم/م اجوانب البتدائيةإقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن 17 04/09/19هنيدة بيدان 05479Eمزدوجأنجرة

104/09/19إقليم: وزانم م لل مريمإقليم: شفشاونم/م النعيمة 17 04/09/19م الشريف زرقوني 06404Kمزدوجزومي

404/09/19إقليم: تطوانم.م تازروتإقليم: شفشاونم/م أزغار 17 04/09/19فرح الكتاني 05602Nمزدوجابغاغزة

304/09/19إقليم: تطوانم.م حسان بن ثابتإقليم: شفشاونم/م القوارين 17 04/09/19سليمة  العبدلوي 05638Cمزدوجبني سعيد

1104/09/19إقليم: تطوانم.م الهرارزةإقليم: شفشاونم/م بني بشار 17 04/09/19فاطمة بنعلي 05603Pمزدوجابغاغزة

م/م احمد الشرقاوي 

_تاسميلت

204/09/19عمالة: طنجة - أصيلعبد ا بن الصديقإقليم: شفشاون 17 04/09/19هاجر البحديدي 15296A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

1004/09/19إقليم: تطوانم.م تازروتإقليم: شفشاونم/م أ مول 17 04/09/19نجوى بن عبد الجليل 05602Nمزدوجابغاغزة

104/09/19إقليم: شفشاونم/م علي بن ميمون _بواحمدإقليم: شفشاونم/م أناري 17 04/09/19أم كلثوم الطريبقي 06274Uمزدوجبني بوزرة

م/م ايبن الخطيب _بني 

بوحلو

804/09/19إقليم: تطوانم.م لشياخإقليم: شفشاون 17 04/09/19احسان العلمي 05649Pمزدوجزاوية سيدي قاسم

م/م سيدي بوحاجة 

_لمواصيف

704/09/19عمالة: طنجة - أصيلعبد ا بن الصديقإقليم: شفشاون 17 04/09/19نهى الخريم 15296A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

604/09/19إقليم: تطوانم.م تاقة عامرإقليم: شفشاونم/م وادي الدهب _أزغار 17 04/09/19رانية العسري 19947Fمزدوجبني يدر

1104/09/19إقليم: تطوانم.م ثلثاء بني يدرإقليم: شفشاونم/م أولسن 17 04/09/19يسرى البقالي 05591Bمزدوجبني 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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

1204/09/19إقليم: تطوانم,م الجامع الكبيرإقليم: شفشاونم/م أولسن 17 04/09/19زينب سواح 05557Pمزدوجبني ليت

504/09/19إقليم: تطوانم.م فج الريحإقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش 17 04/09/19يسرى أقصبي 05597Hمزدوجابغاغزة

304/09/19إقليم: وزانم م لل مريمإقليم: شفشاونأوزكان 17 04/09/19عبدالمنعم اشريقي 06404Kمزدوجزومي

904/09/19إقليم: تطوانم.م إحكم- اشويبنإقليم: شفشاونم/م ادريس الول _أوفاس 17 04/09/19خديجة المودن 05651Sمزدوجزاوية سيدي قاسم

804/09/19إقليم: تطوانم.م بغاغزةإقليم: شفشاونم/م تلريحان 17 04/09/19يوسف المتيوي 05596Gمزدوجابغاغزة

804/09/19إقليم: تطوانم.م تازروتإقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار 17 04/09/19حنان البقالي الطاهري 05602Nمزدوجابغاغزة

1004/09/19إقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م أناري 17 04/09/19هاجر ركدي 15316Xمزدوجملوسة

م/م ايبن الخطيب _بني 

بوحلو

304/09/19إقليم: تطوانم.م بغاغزةإقليم: شفشاون 17 04/09/19نهاد الحسيوتي 05596Gمزدوجابغاغزة

1104/09/19إقليم: تطوانم.م الزاويةإقليم: شفشاونم/م أغرمالك 17 04/09/19وفاء المدغيسي 05607Uمزدوجالخروب

م/م سيدي بوحاجة 

_لمواصيف

804/09/19إقليم: فحص - انجرةم/م اجوانب البتدائيةإقليم: شفشاون 17 04/09/19سلوى الشرقاوي 05479Eمزدوجأنجرة

404/09/19عمالة: طنجة - أصيل البديعإقليم: شفشاونم/م أناري 17 04/09/19سلمى الفزاز 20081B)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م سيدي م جمعون 

_داروتان

204/09/19إقليم: وزانم م لل مريمإقليم: شفشاون 17 04/09/19هاجر ايت بادو 06404Kمزدوجزومي

504/09/19إقليم: تطوانم.م تازروتإقليم: شفشاونم/م بني بشار 17 04/09/19غنية برهون 05602Nمزدوجابغاغزة

204/09/19إقليم: فحص - انجرة م/م الزميج البتدائيةإقليم: شفشاونم/م سيدي يلصو _ لخزانة 17 04/09/19شقورخديجة 15322Dمزدوجملوسة

104/09/19إقليم: وزانم/م ابن الحسن الوزانيإقليم: شفشاونم/م الفقيه المودن _علوي 17 04/09/19سعاد الزرقي 06353Eمزدوجمقريصات

304/09/19إقليم: تطوانم.م تازروتإقليم: شفشاونم/م لهرى 17 04/09/19السحاري هشام 05602Nمزدوجابغاغزة

1004/09/19إقليم: تطوانم.م إبراقنإقليم: شفشاونإقوران 17 04/09/19شيماء الدقة 05657Yمزدوجزاوية سيدي قاسم
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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 2020

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 إبراهيم الروداني - 

بوحنين

1104/09/19إقليم: تطوانم.م تاقة عامرإقليم: شفشاون 17 04/09/19سهيلة البقالي 19947Fمزدوجبني يدر

م/م مولي علي الشريف إقليم: شفشاونم/م ادريس الول _أوفاس

_المضيق

104/09/19إقليم: شفشاون 17 04/09/19زينب   اخليفة 06109Pمزدوجبني رزين

م/م سيدي م جمعون 

_داروتان

504/09/19إقليم: فحص - انجرةم/م عيدادة البتدائيةإقليم: شفشاون 17 04/09/19سهام اطويل 05458Gمزدوجاجوامعة

704/09/19إقليم: تطوانم.م إحكم- اشويبنإقليم: شفشاونم/م بني هليل 17 04/09/19حنان فزاكة 05651Sمزدوجزاوية سيدي قاسم

204/09/19إقليم: فحص - انجرة لكديوةإقليم: شفشاونم/م أولسن 17 04/09/19منية التليدي 05478Dمزدوجأنجرة

1204/09/19إقليم: تطوانم.م ثلثاء بني يدرإقليم: شفشاونم/م القوارين 17 04/09/19سارة  قريدة 05591Bمزدوجبني يدر

104/09/19إقليم: شفشاونم/م علي بن ميمون _بواحمدإقليم: شفشاونم/م أزغار 17 04/09/19نجاة النتي 06274Uمزدوجبني بوزرة

504/09/19إقليم: فحص - انجرةم/م خندق الزرارع البتدائيةإقليم: شفشاونم/م إحجامن 17 04/09/19بدرية أحماد 15313Uمزدوجالقصر الصغير

904/09/19إقليم: تطوانم.م أذايوغإقليم: شفشاونم/م بني بشار 17 04/09/19نعيمة أفيلل 05577Lمزدوجالواد

504/09/19إقليم: تطوانم.م تغزوتإقليم: شفشاونم/م بني بشار 17 04/09/19شيماء الحميمدي 05579Nمزدوجالواد

504/09/19إقليم: تطوانم.م لشياخإقليم: شفشاونم/م واد امزكان _زازو 17 04/09/19شيماء بوذغية 05649Pمزدوجزاوية سيدي قاسم

204/09/19إقليم: شفشاونم/م الحسن الوزان _أمتارإقليم: شفشاونم/م ولمسة 17 04/09/19سهيلة ابويعلى 06099Dمزدوجامتار

704/09/19إقليم: تطوانم.م هباطةإقليم: شفشاونم/م إحجامن 17 04/09/19سميرة حمجان 05493Vمزدوججبل لحبيب

304/09/19إقليم: تطوانم.م بغاغزةإقليم: شفشاونم/م أ مول 17 04/09/19شيماء الحسيوتي 05596Gمزدوجابغاغزة

804/09/19إقليم: شفشاونم/م دار مناتإقليم: شفشاونم/م تازخت 17 04/09/19رحمة القطار 18852Rمزدوجبني سلمان

104/09/19إقليم: وزانم.م عبد ا الشفشاونيإقليم: شفشاونم/م تازخت 17 04/09/19عبد الصمد القيطوني 06393Yمزدوجزومي

1104/09/19إقليم: تطوانم.م اولد علي المنصورإقليم: شفشاونم/م أولسن 17 04/09/19صفاء لشهاب 05581Rمزدوجأولد علي منصور
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

1004/09/19إقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن 17 04/09/19غزلن أصريح 05453Bمزدوجاجوامعة

304/09/19إقليم: تطوانم.م لشياخإقليم: شفشاونم/م اسوكا 17 04/09/19افتاتي سارة 05649Pمزدوجزاوية سيدي قاسم

404/09/19إقليم: تطوانم.م فج الريحإقليم: شفشاونم/م أزغار 17 04/09/19سارة بلعبد 05597Hمزدوجابغاغزة

1004/09/19إقليم: تطوانم.م إحكم- اشويبنإقليم: شفشاونم/م تغسوان 17 04/09/19الطالب فاطمة 05651Sمزدوجزاوية سيدي قاسم

1204/09/19إقليم: تطوانم.م اشروظةإقليم: شفشاونم/م ابن طفيل _بني وكتة 17 04/09/19كوثر اليملحي 05640Eمزدوجبني سعيد

م/م سيدي م جمعون 

_داروتان

504/09/19عمالة: طنجة - أصيلأولد بوعيشةإقليم: شفشاون 17 04/09/19بثينة مرحوم 15285Nمزدوجسيدي اليمني

304/09/19إقليم: فحص - انجرةم/م دار قشانة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م ادريس الول _أوفاس 17 04/09/19دعاء     تحايكت 05472Xمزدوجأنجرة

1104/09/19إقليم: تطوانم.م الصبابإقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شيا 17 04/09/19هدى ايت علي 05594Eمزدوجبني يدر

1004/09/19إقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابرإقليم: شفشاونم/م تازخت 17 04/09/19سكينة بنسعيد 06179Rمزدوجبني صالح

1204/09/19إقليم: تطوانم.م بغاغزةإقليم: شفشاونم/م أغرمالك 17 04/09/19وئام احدادو 05596Gمزدوجابغاغزة

1004/09/19إقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن 17 04/09/19سهام بن صالح 05453Bمزدوجاجوامعة

104/09/19إقليم: وزانم/م سيدي مالعربيإقليم: شفشاونم/م لهرى 17 04/09/19احمد شوقي 06408Pمزدوجزومي

م/م صلح الدين اليوبي إقليم: شفشاونم/م أ مول

_سبت أسيفان

104/09/19إقليم: شفشاون 17 04/09/19حسنى حسايني 06254Xمزدوجبني سلمان

1204/09/19إقليم: تطوانم.م  إفرطن - توغناتنإقليم: شفشاونم/م أغرمالك 17 04/09/19سرية القماص 24432Fمزدوجأولد علي منصور

م/م ابي العلء المعري 

_أمطيل

204/09/19إقليم: شفشاونم/م علي بن ميمون _بواحمدإقليم: شفشاون 17 04/09/19عبلة الغرام 06274Uمزدوجبني بوزرة

904/09/19إقليم: تطوانم.م إبراقنإقليم: شفشاونم/م أ مول 17 04/09/19أسماء العماري 05657Yمزدوجزاوية سيدي قاسم

704/09/19إقليم: تطوانم.م فج الريحإقليم: شفشاونم/م أ مول 17 04/09/19هالة عب 05597Hمزدوجابغاغزة
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

604/09/19إقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوقإقليم: شفشاونم/م تلتفراط 17 04/09/19ليلى أمين 06177Nمزدوجبني صالح

604/09/19إقليم: تطوانم.م إحكم- اشويبنإقليم: شفشاونم/م النعيمة 17 04/09/19عبد اللطيف الجيدي 05651Sمزدوجزاوية سيدي قاسم

404/09/19إقليم: تطوانم.م إحكم- اشويبنإقليم: شفشاونم/م إحجامن 17 04/09/19يسرى بريش 05651Sمزدوجزاوية سيدي قاسم

704/09/19إقليم: شفشاونم/م جنان النيشإقليم: شفشاونم/م ولمسة 17 04/09/19اشرف حيدي 06281Bمزدوجبني بوزرة

مدرسة احمد البوزيدي إقليم: شفشاونالمدرسة الجماعاتية باب برد

_سطيحة

106/09/17إقليم: شفشاون 16 04/09/18إلتحاق بالزوجسمياء اليزيد 06286Gمزدوجاسطيحة

م/م المغرب العربي إقليم: شفشاونم/م تنغاية الغربية

_الدردارة

306/09/17إقليم: شفشاون 16 فاطمة  الزهراء  بن ابراهيم  

السبيطري
05/09/19إلتحاق بالزوج 06218Hمزدوجالدردارة

104/09/18إقليم: تطوانم.م دار الغازيإقليم: شفشاونم/م إشرحان 16 04/09/18إلتحاق بالزوجةيوسف   الفريهمات 05615Cمزدوجزيتون

104/09/18إقليم: شفشاونم/م أبي حيانإقليم: شفشاونم/م لهرى 16 04/09/18إلتحاق بالزوجكريمة المرابط 06066Tمزدوجبني أحمد  الشرقية

106/09/17إقليم: شفشاونم/م ترينيسإقليم: شفشاونم/م جنان النيش 15 04/09/19الطيب حميدون 06305Cمزدوجتاسيفت

م/م سيدي الركراكي إقليم: شفشاونم/م متاع

_أمطراس

606/09/17إقليم: شفشاون 15 04/09/19خالد الزليجي 06248Rمزدوجبني دركول

المدرسة الجماعاتية باب إقليم: شفشاونم/م القلعة

تازة

206/09/17إقليم: شفشاون 15 04/09/19إلتحاق بالزوجسمية أخريبش 26310Xمزدوجباب تازة

م/م ازغار بني تليد _  

أزغار

م/م ادريس المي إقليم: شفشاون

_اكرسيف

106/09/17إقليم: شفشاون 15 05/09/19عبد العالي البكاري 06142Aمزدوجووزكان

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

_سبت أسيفان

306/09/17إقليم: شفشاون 15 04/09/19م أولد بن حمان 06254Xمزدوجبني سلمان

806/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م دار قشانة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م بني غفار 15 04/09/19أشرف القلعي 05472Xمزدوجأنجرة

306/09/17إقليم: شفشاونم/م ازغار بني تليد _  أزغارإقليم: شفشاونم/م دكالة 15 04/09/19م الغماري 06231Xمزدوجتانقوب

106/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م ترينيس 15 04/09/19يوسف مشطاط 15316Xمزدوجملوسة

706/09/17إقليم: تطوانم.م تزغارنإقليم: شفشاونم/م ترينيس 15 04/09/19م العمراني 05637Bمزدوجبني 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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

306/09/17عمالة: طنجة - أصيلالنماءإقليم: شفشاونم/م الحسن الوزان _أمتار 15 04/09/19يونس اطرشلي 26573H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

706/09/17إقليم: شفشاونم/م متاعإقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن 15 04/09/19صرحان عبد السلم 06247Pمزدوجبني سلمان

م/م سيدي احمد الشريف 

_بني يرزين

م/م الحاج احمد العسلني إقليم: شفشاون

_بوزطاط

306/09/17إقليم: شفشاون 15 04/09/19إلتحاق بالزوجعواطف البقالي 06171Gمزدوجباب تازة

1006/09/17إقليم: تطوانم.م أزلإقليم: شفشاونم/م 11 يناير _ بورح 15 04/09/19إلتحاق بالزوجةمخلوف عبد المنعم 05621Jمزدوجازل

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

_المودين

406/09/17إقليم: شفشاون 15 04/09/19أنس اسقيلي 06182Uمزدوجبني صالح

106/09/17إقليم: شفشاونم/م ترينيسإقليم: شفشاونم/م جنان النيش 15 04/09/19محسن السطي 06305Cمزدوجتاسيفت

106/09/17إقليم: شفشاونم/م تارغةإقليم: شفشاونم/م إجافن 15 04/09/19سعاد أفيلل 06295Sمزدوجتزكان

م/م عبد العالي بنشقرون 

_المنصورة

206/09/17إقليم: شفشاونم/م أبي حيانإقليم: شفشاون 15 04/09/19بلل العساوي 06066Tمزدوجبني أحمد  الشرقية

1206/09/17إقليم: تطوانم.م الزاويةإقليم: شفشاونم/م إجافن 15 05/09/19سعيد بواتو 05607Uمزدوجالخروب

م/م عقبة بن نافع مركزية إقليم: شفشاونم/م الحسن الوزان _أمتار

_لمدينة

706/09/17إقليم: شفشاون 15 04/09/19عبدالخالق بهلول 06010Gمزدوجباب برد

106/09/17إقليم: شفشاونم/م تارغةإقليم: شفشاونم/م بني غفار 15 04/09/19م النوار الوزاني الطيبي 06295Sمزدوجتزكان

804/09/18إقليم: تطوانم.م امرسانإقليم: شفشاونم/م تازخت 15 04/09/18إلتحاق بالزوجةجواد القطار 05486Mمزدوجسوق القديم

204/09/18إقليم: تطوانم.م الموردإقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شيا 15 04/09/18إلتحاق بالزوجالقوبي عتيقة 05484Kمزدوجسوق القديم

504/09/18إقليم: تطوانم.م الموردإقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شيا 15 04/09/18إلتحاق بالزوجالوزاني التهامي الزهرة 05484Kمزدوجسوق القديم

المدرسة الجماعاتية باب إقليم: شفشاونم/م لهرى

تازة

204/09/18إقليم: شفشاون 15 04/09/18إلتحاق بالزوجهدى زكوط 26310Xمزدوجباب تازة

304/09/18إقليم: تطوانم.م صلح الدين اليوبيإقليم: شفشاونم/م تغسوان 15 04/09/18إلتحاق بالزوجةكمال فجي 05628Sمزدوجزينات

101/01/17عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبإقليم: شفشاونم/م تازخت 14 04/09/18توفيق مروان 15295Z)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 2020

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 علي الشريف 

_المضيق

106/09/17عمالة: طنجة - أصيل البديعإقليم: شفشاون 14 04/09/19أحمد أبزوت 20081B)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

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

الفنيدق
204/09/18 14 04/09/18إلتحاق بالزوجسارة اليفريد 20407F)مزدوجالفنيدق )البلدية

م/م سيدي علل الحاج إقليم: شفشاونم/م بني بشار

_فيفي

504/09/18إقليم: شفشاون 14 04/09/18ضحى اليماني 06203Sمزدوجفيفي

104/09/18عمالة: طنجة - أصيلالمحيطإقليم: شفشاونأحمد بنهاني _بني سميح 14 04/09/18إلتحاق بالزوجسكينة أبراري 25433U طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/18عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبإقليم: شفشاونم/م تمريخت 14 04/09/18وديع أبركان 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

804/09/18إقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابرإقليم: شفشاونم/م أولسن 14 04/09/18نزيهة أبوصوف 06179Rمزدوجبني صالح

1204/09/18إقليم: تطوانم.م اشروظةإقليم: شفشاونم/م أساكي 14 04/09/18عبد الرحيم أجندوز 05640Eمزدوجبني سعيد

104/09/18عمالة: طنجة - أصيل اجزنايةإقليم: شفشاونم/م حسن أحيزون _تزروت 14 04/09/18إلتحاق بالزوجغزلن احرازم 15217P)مزدوجكزناية )البلدية

104/09/18إقليم: شفشاونم/م أبي حيانإقليم: شفشاونم/م احمداشن 14 04/09/18هدى احنيون الشعيبي 06066Tمزدوجبني أحمد  الشرقية

304/09/18إقليم: شفشاونم/م متاعإقليم: شفشاونم/م ترزات 14 04/09/18أسعود عبد العزيز 06247Pمزدوجبني سلمان

804/09/18إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقودإقليم: شفشاونم/م اسوكا 14 04/09/18اشرنان زيد 06094Yمزدوجواد ملحة

204/09/18إقليم: فحص - انجرة لكديوةإقليم: شفشاونأوزكان 14 04/09/18م سعيد أشيخان 05478Dمزدوجأنجرة

مجموعة مدارس ثريا إقليم: شفشاونم/م ترزات

السقاط

304/09/18إقليم: وزان 14 04/09/18مراد اظهيور 06348Zمزدوجمقريصات

604/09/18إقليم: تطوانم.م امرسانإقليم: شفشاونالواديين 14 04/09/18إلتحاق بالزوجأسية أعيان 05486Mمزدوجسوق القديم

604/09/18إقليم: شفشاونبني مإقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار 14 04/10/18مريم اقجيجا 18876Sمزدوجتلمبوط

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

104/09/18إقليم: شفشاونم/م بني يجلإقليم: شفشاون 14 04/09/18اقروني يوسف 06200Nمزدوجبني فغلوم

104/09/18إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقودإقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار 14 04/09/18إلتحاق بالزوجسكينة اكذي 06094Yمزدوجواد ملحة
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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 2020

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: شفشاونالمدرسة الجماعاتية باب بردإقليم: شفشاونم/م واد امزكان _زازو 14 04/09/18م الدريسي 25794Lمزدوجباب برد

904/09/18إقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م ادريس الول _أوفاس 14 04/09/18مديحة الدريسي البركاني 15316Xمزدوجملوسة

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

م/م مولي علي الشريف إقليم: شفشاون

_المضيق

104/09/18إقليم: شفشاون 14 04/09/18م البركاني الدريسي 06109Pمزدوجبني رزين

104/09/18إقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوقإقليم: شفشاونم/م بني بشار 14 04/09/18إلتحاق بالزوجنوال البركة 06177Nمزدوجبني صالح

104/09/18إقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوقإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 14 04/09/18وليد البقالي 06177Nمزدوجبني صالح

204/09/18إقليم: شفشاونم/م جنان النيشإقليم: شفشاونم/م بني بشار 14 04/09/18سناء البقالي القاسمي 06281Bمزدوجبني بوزرة

904/09/18إقليم: شفشاونم/م جنان النيشإقليم: شفشاونم/م تغسوان 14 04/09/18أمينة البلدي 06281Bمزدوجبني بوزرة

504/09/18إقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابرإقليم: شفشاونم/م ادريس الول _أوفاس 14 04/09/18عبير البوقمحي 06179Rمزدوجبني صالح

م/م عمر بن الخطاب إقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي

_المودين

204/09/18إقليم: شفشاون 14 04/09/18يوسف البويفراحي 06182Uمزدوجبني صالح

104/09/18إقليم: تطوانم.م تاقة عامرإقليم: شفشاونم/م أغبال 14 04/09/18فيصل التيال 19947Fمزدوجبني يدر

304/09/18إقليم: شفشاونبني مإقليم: شفشاونم/م احمداشن 14 04/09/18ندى الجبار 18876Sمزدوجتلمبوط

204/09/18عمالة: طنجة - أصيل العيونإقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار 14 04/09/18علية الحسوني 19969E الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

804/09/18إقليم: شفشاونم/م متاعإقليم: شفشاون 14 04/09/18م الحضري 06247Pمزدوجبني سلمان

م/م سيدي بوحاجة 

_لمواصيف

104/09/18إقليم: شفشاونم/م الحسن اليلصوتي _تاريةإقليم: شفشاون 14 04/09/18إلتحاق بالزوجعفاف الحليمي 06211Aمزدوجالدردارة

804/09/18إقليم: شفشاونم/م بني يجلإقليم: شفشاونم/م تلريحان 14 04/09/18م الحليمي 06200Nمزدوجبني فغلوم

المدرسة الجماعاتية باب إقليم: شفشاونم/م أولسن

تازة

304/09/18إقليم: شفشاون 14 04/09/18إلتحاق بالزوجبشرى الخللي 26310Xمزدوجباب تازة

204/09/18عمالة: طنجة - أصيلالمنارإقليم: شفشاونم/م دار منات 14 04/09/18إلتحاق بالزوجسكينة الدراز 26906V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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الجهة الصلية : 
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طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

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: شفشاونم/م متاعإقليم: شفشاونم/م تلريحان 14 04/09/18فريد الدراع 06247Pمزدوجبني سلمان

204/09/18عمالة: طنجة - أصيلابرييشإقليم: شفشاونم/م تازخت 14 04/09/18إلتحاق بالزوجسارة الدشاش 15256Gمزدوجأقواس برييش

505/09/18إقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوقإقليم: شفشاونم/م ادريس الول _أوفاس 14 05/09/18بسمة الديب 06177Nمزدوجبني صالح

404/09/18عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: شفشاونم/م احمداشن 14 04/09/18جميلة الرباج 15288Sمزدوجالعوامة

904/09/18إقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابرإقليم: شفشاونم/م بني بشار 14 04/09/18شفاء الرحموني 06179Rمزدوجبني صالح

1004/09/18إقليم: شفشاونم/م دكالةإقليم: شفشاونم/م أساكي 14 04/09/18سعيد السطي 06199Mمزدوجبني فغلوم

804/09/18إقليم: شفشاونم/م جنان النيشإقليم: شفشاونم/م أ مول 14 04/09/18سامي السمار 06281Bمزدوجبني بوزرة

104/09/18إقليم: شفشاونالمدرسة الجماعاتية باب بردإقليم: شفشاونم/م اصفارن 14 04/09/18ياسين الشطون 25794Lمزدوجباب برد

104/09/18إقليم: شفشاونم/م أبي حيانإقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار 14 04/09/18حماس الشعيبي 06066Tمزدوجبني أحمد  الشرقية

804/09/18إقليم: شفشاونم/م أبي حيانإقليم: شفشاونم/م ادريس الول _أوفاس 14 04/09/18نعيمة الشعيبي 06066Tمزدوجبني أحمد  الشرقية

304/09/18إقليم: شفشاونم/م دكالةإقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار 14 04/09/18نبيلة الشيخي 06199Mمزدوجبني فغلوم

404/09/18إقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوقإقليم: شفشاونم/م نودارت 14 04/09/18محسن الصغيار 06177Nمزدوجبني صالح

204/09/18إقليم: شفشاونم/م علي بن ميمون _بواحمدإقليم: شفشاونم/م أساكي 14 04/09/18المهدي العاقل 06274Uمزدوجبني بوزرة

104/09/18إقليم: شفشاونم/م سيدي غانمإقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش 14 04/09/18العزوزي وسيمة 06204Tمزدوجفيفي

804/09/18إقليم: شفشاونم/م متاعإقليم: شفشاونم/م أزغار 14 04/09/18ايوب العساوي 06247Pمزدوجبني سلمان

م/م سيدي م جمعون 

_داروتان

304/09/18إقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوقإقليم: شفشاون 14 04/09/18سعاد العشوش 06177Nمزدوجبني صالح

704/09/18إقليم: شفشاونم/م مختارإقليم: شفشاونم/م إمنكورن 14 04/09/18يوسف العمارتي 06310Hمزدوجتاسيفت
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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 2020

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 السلم _البرقوقإقليم: شفشاونم/م بني عمران _اشوكان 14 04/09/18نهال العمراني 06177Nمزدوجبني صالح

1204/09/18إقليم: تطوانم.م اشروظةإقليم: شفشاونم/م واد امزكان _زازو 14 04/09/18هشام العيادي 05640Eمزدوجبني سعيد

104/09/18إقليم: شفشاونم/م بني يجلإقليم: شفشاونأحمد بنهاني _بني سميح 14 04/09/18مريم الغلل 06200Nمزدوجبني فغلوم

704/09/18إقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابرإقليم: شفشاونم/م بني بشار 14 04/09/18منانة القاضي 06179Rمزدوجبني صالح

104/09/18إقليم: شفشاونم/م تفزةإقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش 14 04/09/18القللي بوجمعة 06087Rمزدوجبني أحمد  الغربية

604/09/18إقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائيةإقليم: شفشاونأوزكان 14 04/09/18عبد الخالق القويطي 15316Xمزدوجملوسة

304/09/18إقليم: شفشاونم/م ولمسةإقليم: شفشاونم/م إمنكورن 14 04/09/18عبد الرفيع الكتامي 18756Lمزدوجمتيوة

804/09/18إقليم: فحص - انجرةم/م اجوانب البتدائيةإقليم: شفشاونم/م احمداشن 14 04/09/18أنيسة الكزوطي 05479Eمزدوجأنجرة

م/م سيدي علل الحاج إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود

_فيفي

804/09/18إقليم: شفشاون 14 04/09/18مصطفى الكطيبي 06203Sمزدوجفيفي

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

304/09/18إقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابرإقليم: شفشاون 14 04/09/18منعم الكنبور 06179Rمزدوجبني صالح

م/م عبد الرحمان الصحراوي إقليم: شفشاونم/م احمد باحنيني _اجواون

_ تلوان

204/09/18إقليم: شفشاون 14 04/09/18م اللوشي 06078Fمزدوجبني أحمد  الشرقية

104/09/18إقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوقإقليم: شفشاونم/م أساكي 14 04/09/18م المامون 06177Nمزدوجبني صالح

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

_المنصورة

104/09/18إقليم: شفشاون 14 04/09/18المرابط مراد 06073Aمزدوجالمنصورة

1004/09/18إقليم: شفشاونم/م متاعإقليم: شفشاونم/م احمداشن 14 04/09/18هاجر المزرتي 06247Pمزدوجبني سلمان

904/09/18إقليم: شفشاونم/م تارغةإقليم: شفشاونم/م لهرى 14 04/09/18الزاهر المصمودي 06295Sمزدوجتزكان

404/09/18إقليم: شفشاونم/م جنان النيشإقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن 14 04/09/18أميمة المعداني 06281Bمزدوجبني بوزرة

504/09/18إقليم: شفشاونم/م متاعإقليم: شفشاونم/م ترزات 14 04/09/18منير المقدم 06247Pمزدوجبني سلمان
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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 2020

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: شفشاونبني مإقليم: شفشاونم/م احمداشن 14 04/09/18خلود المودن 18876Sمزدوجتلمبوط

104/09/18إقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م أولسن 14 04/09/18رجاء المومن 05453Bمزدوجاجوامعة

304/09/18إقليم: شفشاونم/م إشرحانإقليم: شفشاونم/م اسوكا 14 04/09/18النتي م 06276

W

مزدوجبني بوزرة

104/09/18إقليم: شفشاونم/م متاعإقليم: شفشاونم/م بني بشار 14 04/09/18ادريسية الهباج 06247Pمزدوجبني سلمان

704/09/18إقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوقإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 14 04/09/18م الهبطي 06177Nمزدوجبني صالح

204/09/18إقليم: شفشاونم/م علي بن ميمون _بواحمدإقليم: شفشاونم/م أساكي 14 04/09/18م الهراس 06274Uمزدوجبني بوزرة

104/09/18إقليم: وزانم/م سيدي مالعربيإقليم: شفشاونم/م احمد باحنيني _اجواون 14 04/09/18جلل الهوتي 06408Pمزدوجزومي

104/09/18إقليم: شفشاونم/م متاعإقليم: شفشاونم/م تلريحان 14 04/09/18يونس الوركلي 06247Pمزدوجبني سلمان

204/09/18إقليم: شفشاونم/م علي بن ميمون _بواحمدإقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار 14 04/09/18عائشة الوزاني التهامي 06274Uمزدوجبني بوزرة

904/09/18عمالة: طنجة - أصيل العيونإقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار 14 04/09/18لمياء اليزيد 19969E الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/18إقليم: شفشاونم/م اولد سليمانإقليم: شفشاونم/م اسوكا 14 04/09/18اليمون عثمان 06082Kمزدوجبني أحمد  الغربية

204/09/18عمالة: طنجة - أصيلالمام عليإقليم: شفشاونم/م أناري 14 04/09/18شهرزاد أمسكان 21180

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

904/09/18إقليم: تطوانم.م تمرابطإقليم: شفشاونم/م إشرحان 14 04/09/18إلتحاق بالزوجبشرى  أمغار 05646Lمزدوجزاوية سيدي قاسم

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

_المضيق

104/09/18إقليم: شفشاون 14 04/09/18زكرياء أهجطان 06109Pمزدوجبني رزين

204/09/18إقليم: تطوانمدرسة أحريقإقليم: شفشاونم/م الهادي امغوس _تكموت 14 04/09/18إلتحاق بالزوجسكينة اورياغل 05611Yمزدوجزيتون

204/09/18عمالة: طنجة - أصيلحجرة النحلإقليم: شفشاونم/م وادي الدهب _أزغار 14 04/09/18م سعيد الحاجي 15223

W

مزدوجحجر النحل

704/09/18إقليم: شفشاونم/م أ مولإقليم: شفشاونم/م وادي الدهب _أزغار 14 04/09/18م بتغراصا 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 2020

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 عمر بن الخطاب إقليم: شفشاونم/م أملوك

_المودين

604/09/18إقليم: شفشاون 14 04/09/18عبد الحكيم بتغراصا 06182Uمزدوجبني صالح

304/09/18إقليم: شفشاونم/م علي بن ميمون _بواحمدإقليم: شفشاونم/م نودارت 14 04/09/18صالح بحرو 06274Uمزدوجبني بوزرة

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

404/09/18إقليم: وزانم م احمد أمينإقليم: شفشاون 14 04/09/18جلل برحماء 06356Hمزدوجعين بيضاء

104/09/18إقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م اصفارن 14 04/09/18عمر بكور 15316Xمزدوجملوسة

904/09/18إقليم: تطوانم.م العليقإقليم: شفشاونأوزكان 14 04/09/18أيوب بن إدريس العلمي 05498Aمزدوجبني حرشن

104/09/18عمالة: طنجة - أصيل20 غشتإقليم: شفشاونم/م ادريس الول _أوفاس 14 04/09/18إلتحاق بالزوجشيماء بن شبتيت 15188H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

404/09/18إقليم: شفشاونم/م مواسإقليم: شفشاونم/م إمنكورن 14 04/09/18سارة بن عزوز 06095Zمزدوجواد ملحة

504/09/18إقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابرإقليم: شفشاونم/م أزغار 14 04/09/18عثمان بن قاسم 06179Rمزدوجبني صالح

904/09/18إقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابرإقليم: شفشاونم/م أولسن 14 04/09/18بثينة بن ميمون 06179Rمزدوجبني صالح

م/م سيدي م جمعون 

_داروتان

304/09/18عمالة: طنجة - أصيلأولد الرياحيإقليم: شفشاون 14 04/09/18وسيمة بن يعيش 15282Kمزدوجسيدي اليمني

804/09/18إقليم: شفشاونم/م متاعإقليم: شفشاونم/م بني بشار 14 04/09/18زكية بنعمر 06247Pمزدوجبني سلمان

404/09/18إقليم: تطوانم.م عزيب عين لعلقإقليم: شفشاونم/م أغرمالك 14 04/09/18إلتحاق بالزوجإنصاف بنيوسف 05449Xمزدوجعين لحصن

104/09/18إقليم: شفشاونم/م متاعإقليم: شفشاونم/م بني بشار 14 04/09/18فاطمة بوخزار 06247Pمزدوجبني سلمان

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

م/م عمر بن الخطاب إقليم: شفشاون

_المودين

604/09/18إقليم: شفشاون 14 04/09/18طارق بوخلفي 06182Uمزدوجبني صالح

804/09/18إقليم: شفشاونم/م بني نبات _محليإقليم: شفشاونم/م تلريحان 14 04/09/18م بوزيد 06056Gمزدوجتمروت

304/09/18عمالة: طنجة - أصيلالديموسإقليم: شفشاونم/م إموكان 14 04/09/18خولة بوعلي 15289Tمزدوجالعوامة

م/م عبد العزيز بن ادريس إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود

_الملحة

704/09/18إقليم: شفشاون 14 04/09/18م ياسر بوفايدة 06091Vمزدوجواد ملحة
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طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

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: شفشاونم/م الفتح _بونتابرإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 14 04/09/18يوسف بولمان 06179Rمزدوجبني صالح

104/09/18عمالة: طنجة - أصيلالمحيطإقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةعبد الكريم تدبغت 25433U طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م احمد الشرقاوي 

_تاسميلت

م/م عمر بن الخطاب إقليم: شفشاون

_المودين

604/09/18إقليم: شفشاون 14 04/09/18شفاء حجاج 06182Uمزدوجبني صالح

204/09/18إقليم: شفشاونم/م تفزةإقليم: شفشاونم/م تسكالة 14 04/09/18م حجاج 06087Rمزدوجبني أحمد  الغربية

204/09/18إقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م أزغار 14 04/09/18عبد السلم حجاج 15316Xمزدوجملوسة

304/09/18عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة البتدائية الواحةإقليم: شفشاونم/م أناري 14 04/09/18نهاد حموذان 15179Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

304/09/18إقليم: شفشاونم/م سيدي غانمإقليم: شفشاون 14 04/09/18م حيون 06204Tمزدوجفيفي

404/09/18إقليم: تطوانم.م أذايوغإقليم: شفشاونأوزكان 14 04/09/18سليمان خشون 05577Lمزدوجالواد

704/09/18إقليم: شفشاونم/م تارغةإقليم: شفشاونم/م بني بشار 14 04/09/18لبنى دومدون 06295Sمزدوجتزكان

م/م سيدي م جمعون 

_داروتان

804/09/18عمالة: طنجة - أصيلأولد بوعيشةإقليم: شفشاون 14 04/09/18أمال راجع 15285Nمزدوجسيدي اليمني

1004/09/18إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقودإقليم: شفشاونم/م ولمسة 14 04/09/18صفاء ريان 06094Yمزدوجواد ملحة

504/09/18عمالة: طنجة - أصيلفاطمة الزهراءإقليم: شفشاونم/م حسن أحيزون _تزروت 14 04/09/18إلتحاق بالزوجزتيف عتيقة 15181A الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

304/09/18إقليم: شفشاونم/م إجافنإقليم: شفشاونم/م حسن أحيزون _تزروت 14 04/09/18سناء زيان 06287Hمزدوجاسطيحة

604/09/18إقليم: شفشاونم/م ترينيسإقليم: شفشاونأوزكان 14 04/09/18خالد زيطان 06305Cمزدوجتاسيفت

م/م سيدي م جمعون 

_داروتان

404/09/18إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقودإقليم: شفشاون 14 04/09/18ليلى زيطان 06094Yمزدوجواد ملحة

م/م سيدي الركراكي إقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي

_أمطراس

604/09/18إقليم: شفشاون 14 04/09/18إسماعيل شكنان 06248Rمزدوجبني دركول

عمالة: المضيق - مدرسة سيدي أحمد بنعجيبةإقليم: شفشاونم/م بني بشار

الفنيدق
1104/09/18 14 04/09/18إلتحاق بالزوجوئام عامري 05428Z)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 2020

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: شفشاونإزلجامإقليم: شفشاونم/م اصفارن 14 04/09/18محسن عزوز 06018Rمزدوجباب برد

م/م الشريف الدريسي 

_بوسياف

م/م سيدي علل الحاج إقليم: شفشاون

_فيفي

604/09/18إقليم: شفشاون 14 04/09/18اسامة عزوز 06203Sمزدوجفيفي

404/09/18إقليم: شفشاونم/م تارغةإقليم: شفشاونم/م نودارت 14 04/09/18إبراهيم عزوز 06295Sمزدوجتزكان

104/09/18إقليم: شفشاونم/م علي بن ميمون _بواحمدإقليم: شفشاونم/م أناري 14 04/09/18فاطمة الزهراء مهدي 06274Uمزدوجبني بوزرة

604/09/18إقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابرإقليم: شفشاونم/م تازخت 14 04/09/18فرح ميمون 06179Rمزدوجبني صالح

804/09/18إقليم: شفشاونم/م بني يجلإقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش 14 04/09/18إنصاف ميموني 06200Nمزدوجبني فغلوم

1204/09/18إقليم: تطوانم.م تاقة عامرإقليم: شفشاونم/م اسوكا 14 04/09/18وطاسي وليد 19947Fمزدوجبني يدر

104/09/18إقليم: شفشاونم/م أبي حيانإقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود 14 04/09/18إلتحاق بالزوجصفاء يسف 06066Tمزدوجبني أحمد  الشرقية

104/09/18إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزيةإقليم: شفشاونم/م تسكالة 14 04/09/18سعيد لحمامي 05754Dمزدوجالعوامرة

مجموعة مدارس القاضي إقليم: شفشاونم/م إجافن

عياض

106/09/18إقليم: وزان 14 06/09/18إلتحاق بالزوجإيمان أهجطان 06378Gمزدوجقلعة بوقرة

304/09/18عمالة: طنجة - أصيل البصيريإقليم: شفشاونم/م إحجامن 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةسهيل القيطوني 18316H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

404/09/18إقليم: تطوانم.م اشروظةإقليم: شفشاونم/م ابو عنان المريني _اتازا 14 04/09/18عمران فريد 05640Eمزدوجبني سعيد

602/03/17عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: شفشاونالمدرسة الجماعاتية الجبهة 13 04/09/19عبدالهادي الجالي 15288Sمزدوجالعوامة

م/م عبد العالي بنشقرون 

_المنصورة

214/02/17إقليم: شفشاونم/م أبي حيانإقليم: شفشاون 13 04/09/19عز الدين العساوي 06066Tمزدوجبني أحمد  الشرقية

104/09/18إقليم: شفشاونم/م تاسيفتإقليم: شفشاونالمدرسة الجماعاتية باب برد 12 04/09/18إلتحاق بالزوجحسناء العنصري 06303Aمزدوجتاسيفت

104/09/18إقليم: شفشاونم/م احمد الراشدي _مشاتإقليم: شفشاونالمدرسة الجماعاتية باب برد 12 04/09/18شيماء القشتول 06023

W

مزدوجباب برد

م/م الحاج احمد العسلني إقليم: شفشاونم/م الشرافات

_بوزطاط

804/09/18إقليم: شفشاون 12 04/09/19إلتحاق بالزوجفدوى ريان 06171Gمزدوجباب تازة
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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 2020

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 احمد الراشدي _مشاتإقليم: شفشاونإزلجام 11 04/09/19ابن يعقوب أيمن 06023

W

مزدوجباب برد

804/09/18إقليم: فحص - انجرةم/م تغرامت البتدائيةإقليم: شفشاونم/م بني غفار 11 04/09/19سفيان أحجام 05546Cمزدوجتغرامت

م/م الحاج احمد العسلني إقليم: شفشاونم/م القوب

_بوزطاط

404/09/18إقليم: شفشاون 11 06/09/19إلتحاق بالزوجةعبد الحي أزيار 06171Gمزدوجباب تازة

م/م عقبة بن نافع مركزية 

_لمدينة

104/09/18إقليم: شفشاونمدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: شفشاون 11 04/09/19عبدالكريم استيتو 06006Cمزدوجباب برد

م/م عقبة بن نافع مركزية 

_لمدينة

104/09/18إقليم: شفشاونالمدرسة الجماعاتية باب بردإقليم: شفشاون 11 05/09/19أسماء استيتو 25794Lمزدوجباب برد

م/م سيدي احمد الشريف 

_بني يرزين

م/م سيدي علل الحاج إقليم: شفشاون

_فيفي

104/09/18إقليم: شفشاون 11 04/09/19لبنى البقالي القاسمي 06203Sمزدوجفيفي

104/09/18إقليم: فحص - انجرةم/م دوقشير البتدائيةإقليم: شفشاونم/م تسكالة 11 04/09/19م الجباري 05538Uمزدوجالقصر المجاز

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

_المنصورة

104/09/18إقليم: شفشاون 11 04/09/19سعيد الحجام 06073Aمزدوجالمنصورة

104/09/18إقليم: شفشاونم/م مواسإقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود 11 04/09/19رضا الحجي 06095Zمزدوجواد ملحة

104/09/18إقليم: شفشاونم/م تفزةإقليم: شفشاونم/م بني ميزار 11 04/09/19نبيل الحضري 06087Rمزدوجبني أحمد  الغربية

104/09/18إقليم: شفشاونم/م بوردإقليم: شفشاونم/م إشرحان 11 04/09/19الخريم نعيمة 18866Fمزدوجاسطيحة

204/09/18إقليم: شفشاونم/م تفزةإقليم: شفشاونم/م اصفارن 11 04/09/19م الدراوي 06087Rمزدوجبني أحمد  الغربية

404/09/18إقليم: شفشاونم/م أعرقوبإقليم: شفشاونم/م الحسن الوزان _أمتار 11 04/09/19علي الريفي 06283Dمزدوجبني بوزرة

304/09/18إقليم: شفشاونم/م العشايشإقليم: شفشاونم/م احمد الراشدي _مشات 11 04/09/19إلتحاق بالزوجنبيلة السفياني 06165Aمزدوجالدردارة

204/09/18إقليم: شفشاونم/م أبي حيانإقليم: شفشاونم/م لهرى 11 04/09/19بلل العساوي 06066Tمزدوجبني أحمد  الشرقية

104/09/18إقليم: شفشاونم/م تفزةإقليم: شفشاونم/م تيمارت 11 04/09/19سعيد الغوال 06087Rمزدوجبني أحمد  الغربية

104/09/18إقليم: شفشاونم/م تارغةإقليم: شفشاونم/م أ مول 11 04/09/19إلتحاق بالزوجالقللوسي رحمة 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 2020

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: شفشاونم/م تارغةإقليم: شفشاونبني م 11 04/09/19م الكروج 06295Sمزدوجتزكان

504/09/18إقليم: شفشاونم/م ترينيسإقليم: شفشاونم/م النعيمة 11 04/09/19نجيب الكطيبي 06305Cمزدوجتاسيفت

104/09/18إقليم: فحص - انجرة م/م المخالد البتدائيةإقليم: شفشاونأحمد بنهاني _بني سميح 11 04/09/19ياسين المرابط 05457Fمزدوجاجوامعة

404/09/18إقليم: شفشاونم/م ترينيسإقليم: شفشاونم/م بني غفار 11 04/09/19عبد السلم الهراس 06305Cمزدوجتاسيفت

م/م ادريس الحريري 

_تورارين

504/09/18إقليم: وزانم.م م بن عبد اإقليم: شفشاون 11 04/09/19رشيد اليوسفي 06379Hمزدوجزومي

204/09/18عمالة: طنجة - أصيل البصيريإقليم: شفشاونم/م أعرقوب 11 04/09/19إلتحاق بالزوججميلة أولد بن علي 18316H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م احمد الشرقاوي 

_تاسميلت

م/م ايبن الخطيب _بني إقليم: شفشاون

بوحلو

904/09/18إقليم: شفشاون 11 04/09/19عبد الحي أيت أحمد 06246Nمزدوجبني سلمان

م/م سيدي احمد الشريف 

_بني يرزين

104/09/18إقليم: وزانم/م سيدي مالعربيإقليم: شفشاون 11 04/09/19م تراص 06408Pمزدوجزومي

104/09/18إقليم: فحص - انجرةم/م واد المرسى  البتدائيةإقليم: شفشاونم/م عبدا ابراهيم _امزرة 11 04/09/19عباس تملكوتان 05543Zمزدوجتغرامت

م/م احمد الشرقاوي 

_تاسميلت

م/م ايبن الخطيب _بني إقليم: شفشاون

بوحلو

904/09/18إقليم: شفشاون 11 04/09/19م جمعون 06246Nمزدوجبني سلمان

104/09/18إقليم: شفشاونم/م أبي حيانإقليم: شفشاونم/م بني ميزار 11 04/09/19عبد المالك خيى 06066Tمزدوجبني أحمد  الشرقية

204/09/18إقليم: شفشاونم/م سيدي غانمإقليم: شفشاونم/م ابو عنان المريني _اتازا 11 04/09/19م زيطان 06204Tمزدوجفيفي

م/م ايبن الخطيب _بني إقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن

بوحلو

804/09/18إقليم: شفشاون 11 04/09/19م عزوز 06246Nمزدوجبني سلمان

304/09/18إقليم: شفشاونم/م قاع اسراسإقليم: شفشاونم/م ابو عنان المريني _اتازا 11 04/09/19إلتحاق بالزوجةأيوب أنقار 06299

W

مزدوجتزكان

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

_الملحة

104/09/18إقليم: شفشاون 11 04/09/19كعبال عبد اللطيف 06091Vمزدوجواد ملحة

م/م عقبة بن نافع مركزية 

_لمدينة

104/09/18إقليم: شفشاونم/م احمد الراشدي _مشاتإقليم: شفشاون 11 04/09/19زكرياء مخلوف 06023

W

مزدوجباب برد

904/09/18إقليم: شفشاونإقورانإقليم: شفشاونم/م ادريس الول _أوفاس 11 04/09/19م نهاري 06128Kمزدوجبني سميح
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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 2020

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: تطوانم.م تاقة عامرإقليم: شفشاونم/م إشرحان 11 04/09/19سعد بن موسى 19947Fمزدوجبني يدر

704/09/19إقليم: تطوانم.م امرسانإقليم: شفشاونم/م واد امزكان _زازو 11 04/09/19إلتحاق بالزوجاسية الرفاس 05486Mمزدوجسوق القديم

مدرسة احمد البوزيدي 

_سطيحة

عمالة: المضيق - مدرسة سيدي أحمد بنعجيبةإقليم: شفشاون

الفنيدق
804/09/18 10 04/09/19إلتحاق بالزوجةحمزة بوخزار 05428Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

304/09/19عمالة: طنجة - أصيلالرحمةإقليم: شفشاونإقوران 9 04/09/19إلتحاق بالزوجةإبراهيم المباركي 27285G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م مسعود المزياني 

_بوكامل

1004/09/19عمالة: طنجة - أصيلالمنارإقليم: شفشاون 9 04/09/19إلتحاق بالزوجكلثوم الخولطي 26906V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

404/09/19إقليم: تطوانم.م امرسانإقليم: شفشاونم/م تلتفراط 9 04/09/19إلتحاق بالزوجةإبراهيم زريوح 05486Mمزدوجسوق القديم

م/م عبد الرحمان الصحراوي 

_ تلوان

م/م المغرب العربي إقليم: شفشاون

_الدردارة

204/09/19إقليم: شفشاون 9 04/09/19إلتحاق بالزوجانتصار كوزي 06218Hمزدوجالدردارة

404/09/19إقليم: تطوانم.م صلح الدين اليوبيإقليم: شفشاونم/م أناري 9 04/09/19إلتحاق بالزوجإيمان الشرادي 05628Sمزدوجزينات

704/09/19إقليم: تطوانم.م عين مولتهمإقليم: شفشاونم/م واد امزكان _زازو 9 04/09/19إلتحاق بالزوجلمياء فارس 05496Yمزدوجبني حرشن

204/09/19إقليم: شفشاونم/م سيدي يلصو _ لخزانةإقليم: شفشاونم/م لهرى 9 04/09/19إلتحاق بالزوجحفصة أولد بن أحمد 06170Fمزدوجباب تازة

904/09/19إقليم: تطوانم.م عين لحصنإقليم: شفشاونم/م تسكالة 9 04/09/19إلتحاق بالزوجسكينة زيطان 05444Sمزدوجعين لحصن

104/09/19عمالة: طنجة - أصيلم المكي الناصريإقليم: شفشاونم/م الهادي امغوس _تكموت 8 04/09/19إلتحاق بالزوجسكينة زالحاط 15292

W

مزدوجبني مكادة )المقاطعة(

704/09/19إقليم: شفشاونم/م ابن خلدون _سوق الحدإقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوق 8 04/09/19إلتحاق بالزوجايمان القشتول 06235Bمزدوجلغدير

104/09/19عمالة: طنجة - أصيلالعوامةإقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبن 8 04/09/19إلتحاق بالزوجالعزيزة العمراني 26779G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م الحاج احمد العسلني إقليم: شفشاونم/م تسكالة

_بوزطاط

604/09/19إقليم: شفشاون 8 04/09/19إلتحاق بالزوجمريم ملول 06171Gمزدوجباب تازة

مجموعة مدارس عبد الرحيم إقليم: شفشاونم/م زاوية الحراش

بوعبيد

104/09/19إقليم: وزان 8 04/09/19إلتحاق بالزوجسعاد البلوي 06350Bمزدوجمقريصات

704/09/19إقليم: تطوانمدرسة ابن الروميإقليم: شفشاونم/م تلتفراط 8 04/09/19إلتحاق بالزوجخديجة حمي 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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

104/09/19عمالة: طنجة - أصيلولدةإقليم: شفشاونم/م تسكالة 8 04/09/19إلتحاق بالزوجبن دشمي ليلى 15162E الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة عيون الساقية إقليم: شفشاونم/م بني هليل

الحمراء

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
404/09/19 8 04/09/19إلتحاق بالزوجةعادل المزياني 18722Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

م/م الحاج احمد العسلني إقليم: شفشاونم/م مواس

_بوزطاط

604/09/19إقليم: شفشاون 8 04/09/19إلتحاق بالزوجإيمان بن عيسى 06171Gمزدوجباب تازة

م/م عبد الرحمان الصحراوي 

_ تلوان

304/09/19إقليم: شفشاونم/م غرانقاضيإقليم: شفشاون 8 04/09/19إلتحاق بالزوجنجوى التليدي 06240Gمزدوجلغدير

م/م المغرب العربي إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقود

_الدردارة

504/09/19إقليم: شفشاون 8 04/09/19إلتحاق بالزوجمنية الخالدي 06218Hمزدوجالدردارة

102/09/14إقليم: مديونةمرشيشإقليم: شفشاونم/م أعرقوب 7 04/09/19خديجة معلل 01844Dمزدوجالمجاطية أولد الطالب

504/09/19إقليم: وزانم.م م بن عبد اإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 7 04/09/19بلل الخوجا 06379Hمزدوجزومي

م/م صلح الدين اليوبي 

_سبت أسيفان

104/09/19إقليم: شفشاونم/م الفقيه المودن _علويإقليم: شفشاون 7 04/09/19م العيادي 06026Zمزدوجأيونان

م/م الحسن اليلصوتي 

_تارية

904/09/19إقليم: فحص - انجرةم/م بوعباد السفلى البتدائيةإقليم: شفشاون 7 04/09/19خديجة الروين 19941Zمزدوجالقصر المجاز

304/09/19إقليم: فحص - انجرة م/م الزميج البتدائيةإقليم: شفشاونم/م اصفارن 7 04/09/19خالد المقريني 15322Dمزدوجملوسة

804/09/19إقليم: فحص - انجرةم/م بين الويدان البتدائيةإقليم: شفشاونم/م إموكان 7 04/09/19عماد مومن 05547Dمزدوجتغرامت

804/09/19إقليم: فحص - انجرةم/م دهار الخروب البتدائيةإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 7 04/09/19عبد المنعم الجيدي 05539Vمزدوجالقصر المجاز

604/09/19إقليم: تطوانم.م افرطنإقليم: شفشاونم/م تفزة 7 04/09/19حفيظة بلعربي 05554Lمزدوجبني ليت

م/م عبد العزيز بن ادريس 

_الملحة

1104/09/19عمالة: طنجة - أصيلالرويفإقليم: شفشاون 7 04/09/19سعيد أعياش 15252Cمزدوجسبت الزينات

404/09/19إقليم: شفشاونم/م بوردإقليم: شفشاونم/م اسوكا 7 04/09/19الشقاف مريم 18866Fمزدوجاسطيحة

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

_بني يرزين

504/09/19إقليم: شفشاون 7 04/09/19أيوب العللي 06207

W

مزدوجفيفي

1104/09/19عمالة: طنجة - أصيلالرويفإقليم: شفشاونم/م واد امزكان _زازو 7 04/09/19خديجة الحميدي 15252Cمزدوجسبت الزينات
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

704/09/19إقليم: تطوانم.م دار الغازيإقليم: شفشاونم/م سيدي غانم 7 04/09/19إلتحاق بالزوجسهام كرمة 05615Cمزدوجزيتون

104/09/19عمالة: طنجة - أصيلالفريحيينإقليم: شفشاونإقوران 7 04/09/19إلتحاق بالزوجةعلي  مالكي 27286H)مزدوجكزناية )البلدية

104/09/19عمالة: طنجة - أصيل  6 نونبرإقليم: شفشاونم/م الهادي امغوس _تكموت 7 04/09/19إلتحاق بالزوجةم العمراني 15187G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م الخراشفة 2 المركزية  إقليم: شفشاونم/م حسن أحيزون _تزروت

عامرعين الحنة

304/09/19إقليم: العرائش 7 04/09/19العينوني عبد الغني 05961Dمزدوجريصانة الشمالية

104/09/19عمالة: طنجة - أصيل أبو بكر اللمتونيإقليم: شفشاونم/م أغرمالك 7 04/09/19إلتحاق بالزوجيسرى بوشتى 15193N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

204/09/19إقليم: شفشاونم/م دكالةإقليم: شفشاونم/م أغبال 7 04/09/19حسن طالبي 06199Mمزدوجبني فغلوم

304/09/19إقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م اصفارن 7 04/09/19عبد العالي جوهري 15316Xمزدوجملوسة

104/09/19عمالة: طنجة - أصيلالرشادإقليم: شفشاونم/م واد امزكان _زازو 7 04/09/19إلتحاق بالزوجعواطف السطي 15180Z الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

304/09/19إقليم: وزانم م سيدي بوزيتونإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 7 04/09/19موسى الكوش 15085

W

مزدوجسيدي أحمد الشريف

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

_فيفي

604/09/19إقليم: شفشاون 7 04/09/19يلل البهالي 06203Sمزدوجفيفي

204/09/19إقليم: فحص - انجرةم/م دهار الخروب البتدائيةإقليم: شفشاونم/م حسن أحيزون _تزروت 7 04/09/19بوعسرية محسن 05539Vمزدوجالقصر المجاز

904/09/19إقليم: فحص - انجرة م/م الزميج البتدائيةإقليم: شفشاونم/م أملوك 7 04/09/19 ابراهبم الخليل خيي 15322Dمزدوجملوسة

104/09/19إقليم: وزانم م سيدي الصوفيإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 7 04/09/19م الزروالي 15092Dمزدوجسيدي بوصبر

204/09/19إقليم: وزانم/م الوحدةإقليم: شفشاونم/م أناري 7 04/09/19ماجد المعروفي 06399Eمزدوجزومي

704/09/19إقليم: تطوانم.م تاقة عامرإقليم: شفشاونم/م حسن أحيزون _تزروت 7 04/09/19الهرموش بلل 19947Fمزدوجبني يدر

104/09/19إقليم: وزانم م سيدي علل الزغاريإقليم: شفشاونم/م تفزة 7 04/09/19الصديق خي 15075Kمزدوجتروال

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةإقليم: شفشاونالمدرسة الجماعاتية الجبهة

الفنيدق
304/09/19 7 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء المغيلي 20407F)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 2020

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

م/م عبد الرحمان الصحراوي إقليم: شفشاون

_ تلوان

1004/09/19إقليم: شفشاون 7 04/09/19م الزيتوني 06078Fمزدوجبني أحمد  الشرقية

704/09/19إقليم: شفشاونم/م بني هليلإقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار 7 04/09/19فطيمة الزهرة بن عياد 06288Jمزدوجاسطيحة

404/09/19إقليم: شفشاونم/م بني غفارإقليم: شفشاونم/م تلريحان 7 04/09/19أمين بخوش 06301Yمزدوجتزكان

804/09/19إقليم: شفشاونأحمد بنهاني _بني سميحإقليم: شفشاونم/م أملوك 7 04/09/19عبد الحكيم حميش 06122Dمزدوجبني سميح

1004/09/19إقليم: شفشاونم/م دار مناتإقليم: شفشاونم/م نودارت 7 04/09/19رضوان زيطان 18852Rمزدوجبني سلمان

604/09/19إقليم: شفشاونم/م جنان النيشإقليم: شفشاونم/م ابو عنان المريني _اتازا 7 04/09/19المقدم أسية 06281Bمزدوجبني بوزرة

204/09/19عمالة: طنجة - أصيلسيدي قاسمإقليم: شفشاونم/م النعيمة 7 04/09/19إلتحاق بالزوجحنان الرهوني 26908X)مزدوجكزناية )البلدية

804/09/19إقليم: شفشاونم/م بني غفارإقليم: شفشاونم/م اسوكا 7 04/09/19العلم فاطمة االزهرة 06301Yمزدوجتزكان

104/09/19إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقودإقليم: شفشاونم/م اسوكا 7 04/09/19العافية اجلل 06094Yمزدوجواد ملحة

504/09/19إقليم: وزانم م علل بن عبداإقليم: شفشاونم/م احمد باحنيني _اجواون 7 04/09/19م دباي 15026Gمزدوجسيدي رضوان

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

_المنصورة

104/09/19إقليم: شفشاون 7 04/09/19ادريس ابن الهادي 06073Aمزدوجالمنصورة

804/09/19إقليم: شفشاونبني مإقليم: شفشاونم/م بني بشار 7 04/09/19منى البوقمحي 18876Sمزدوجتلمبوط

1104/09/19إقليم: تطوانم.م الهرارزةإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 7 04/09/19سليمان عيدون 05603Pمزدوجابغاغزة

604/09/19إقليم: تطوانم.م تاقة عامرإقليم: شفشاونم/م أغبال 7 04/09/19عبد المنعم الخمال 19947Fمزدوجبني يدر

704/09/19إقليم: شفشاونم/م جنان النيشإقليم: شفشاونأوزكان 7 04/09/19أسامة الخياط 06281Bمزدوجبني بوزرة

104/09/19إقليم: شفشاونم/م ابن حزم _إشريبنإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 7 04/09/19بلل أكدي 06264Hمزدوجبني منصور

104/09/19عمالة: طنجة - أصيل ابو بكر الصديقإقليم: شفشاونم/م تازخت 7 04/09/19إلتحاق بالزوجةعبد المجيد عريبي 25678K الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

81



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

504/09/19إقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2إقليم: شفشاونم/م اسوكا 7 04/09/19دراعو امان 06345

W

مزدوجمقريصات

م/م احمد الشرقاوي 

_تاسميلت

304/09/19إقليم: تطوانم.م دار الغازيإقليم: شفشاون 7 04/09/19إلتحاق بالزوجزينب بنموسى 05615Cمزدوجزيتون

104/09/19إقليم: شفشاونم/م إشرحانإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 7 04/09/19يسرى الشريك 06276

W

مزدوجبني بوزرة

804/09/19إقليم: شفشاونم/م بني غفارإقليم: شفشاونم/م تغسوان 7 04/09/19أمرزكيو سعيد 06301Yمزدوجتزكان

1004/09/19إقليم: فحص - انجرة م/م المخالد البتدائيةإقليم: شفشاونم/م أملوك 7 04/09/19وليد التادلي 05457Fمزدوجاجوامعة

304/09/19إقليم: تطوانم.م دار الغازيإقليم: شفشاونم/م القوارين 7 04/09/19إلتحاق بالزوجشيماء  المنصوري 05615Cمزدوجزيتون

م/م ادريس الحريري إقليم: شفشاونم/م أملوك

_تورارين

604/09/19إقليم: شفشاون 7 04/09/19رضوان الخبوري 06197Kمزدوجبني فغلوم

604/09/19إقليم: فحص - انجرةم/م الحمومي البتدائيةإقليم: شفشاونم/م تغسوان 7 04/09/19السليلم م 15325Gمزدوجملوسة

904/09/19إقليم: تطوانم.م بغاغزةإقليم: شفشاونم/م تغسوان 7 04/09/19المقدم زكرياء 05596Gمزدوجابغاغزة

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

804/09/19إقليم: شفشاونم/م بني غفارإقليم: شفشاون 7 ABDELHAY EL 

BAKKALI

04/09/19 06301Yمزدوجتزكان

404/09/19عمالة: طنجة - أصيل اجزنايةإقليم: شفشاونم/م تيمارت 7 04/09/19إلتحاق بالزوجصباح ابن عبد الكريم 15217P)مزدوجكزناية )البلدية

104/09/19إقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوقإقليم: شفشاونم/م تلتفراط 7 04/09/19إلتحاق بالزوجسكينة بنيخلف 06177Nمزدوجبني صالح

304/09/19إقليم: فحص - انجرةم/م الحمومي البتدائيةإقليم: شفشاونم/م اصفارن 7 04/09/19نور الدين بوزرهون 15325Gمزدوجملوسة

204/09/19إقليم: فحص - انجرةم/م بين الويدان البتدائيةإقليم: شفشاونم/م حسن أحيزون _تزروت 7 04/09/19صوصي انس 05547Dمزدوجتغرامت

304/09/19إقليم: فحص - انجرة م/م المخالد البتدائيةإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 7 04/09/19نوح المفتوحي 05457Fمزدوجاجوامعة

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

304/09/19إقليم: العرائشم/م أولد بوربيع المركزيةإقليم: شفشاون 7 NABIL CHILI04/09/19 05738Lمزدوجزوادة

604/09/19إقليم: تطوانم.م تاقة عامرإقليم: شفشاونم/م أغبال 7 04/09/19عزيز اخوزان 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 2020

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 عبد الرحمان الصحراوي 

_ تلوان

م/م الحاج احمد العسلني إقليم: شفشاون

_بوزطاط

404/09/19إقليم: شفشاون 7 04/09/19إلتحاق بالزوجوردة كبداني 06171Gمزدوجباب تازة

204/09/19إقليم: فحص - انجرةم/م بين الويدان البتدائيةإقليم: شفشاونم/م حسن أحيزون _تزروت 7 04/09/19الزياني ايوب 05547Dمزدوجتغرامت

304/09/19إقليم: فحص - انجرةم/م امليش البتدائيةإقليم: شفشاونم/م ولمسة 7 04/09/19إلتحاق بالزوجاسلم بنيعش 15311Sمزدوجالقصر الصغير

1104/09/19إقليم: تطوانم.م  إفرطن - توغناتنإقليم: شفشاونأوزكان 7 04/09/19حليمة المثيوي 24432Fمزدوجأولد علي منصور

504/09/19إقليم: فحص - انجرةم/م عيدادة البتدائيةإقليم: شفشاونم/م إموكان 7 04/09/19سليمان بودغية 05458Gمزدوجاجوامعة

104/09/19إقليم: شفشاونم/م تازختإقليم: شفشاونم/م ترزات 7 04/09/19حمزة امكود 18853Sمزدوجبني سلمان

204/09/19إقليم: فحص - انجرةم/م أمراح الدبان البتدائيةإقليم: شفشاونم/م أملوك 7 04/09/19م العيادي 05549Fمزدوجتغرامت

م/م مسعود المزياني إقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي

_بوكامل

104/09/19إقليم: شفشاون 7 04/09/19حمزة البردعي 06031Eمزدوجأيونان

504/09/19إقليم: شفشاونم/م أعرقوبإقليم: شفشاونم/م تغسوان 7 04/09/19آيت خويا ياسين 06283Dمزدوجبني بوزرة

304/09/19إقليم: تطوانم.م اولد علي المنصورإقليم: شفشاونم/م الهادي امغوس _تكموت 7 04/09/19إلتحاق بالزوجةم سعيد شلوان 05581Rمزدوجأولد علي منصور

104/09/19إقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2إقليم: شفشاونم/م عبدا ابراهيم _امزرة 7 04/09/19م البقالي 06345

W

مزدوجمقريصات

904/09/19إقليم: شفشاونم/م أمكريإقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابر 7 04/09/19إلتحاق بالزوجبشزى السمللي 06167Cمزدوجباب تازة

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

104/09/19إقليم: شفشاونالواديينإقليم: شفشاون 7 04/09/19بلل مرون 06249Sمزدوجبني سلمان

904/09/19إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقودإقليم: شفشاونم/م اسوكا 7 04/09/19بن لحسن نجلء 06094Yمزدوجواد ملحة

604/09/19إقليم: شفشاونم/م ابن خلدون _سوق الحدإقليم: شفشاونم/م مواس 7 04/09/19إلتحاق بالزوجغزلن بوسعيد 06235Bمزدوجلغدير

104/09/19إقليم: شفشاونم/م 20غشت _العناصرإقليم: شفشاونم/م تلريحان 7 04/09/19عماد بادو 06015Mمزدوجباب برد

1104/09/19إقليم: تطوانم.م تاملوتإقليم: شفشاونم/م عبدا ابراهيم _امزرة 7 04/09/19عماد بوراص 24431Eمزدوجأولد علي منصور
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

104/09/19إقليم: شفشاونم/م تفزةإقليم: شفشاونم/م أملوك 7 04/09/19رضا الغوال 06087Rمزدوجبني أحمد  الغربية

مجموعة مدارس عبد الكريم إقليم: شفشاونم/م أملوك

الخطابي

304/09/19إقليم: وزان 7 04/09/19أيوب البورغي 06373Bمزدوجقلعة بوقرة

م/م ابي العلء المعري 

_أمطيل

204/09/19إقليم: شفشاونم/م تنغاية الغربيةإقليم: شفشاون 7 04/09/19إلتحاق بالزوجنهاد العسالي 06172Hمزدوجباب تازة

104/09/19إقليم: وزانم م ابن منظورإقليم: شفشاونم/م تلريحان 7 04/09/19بلل العابد 15063Xمزدوجتروال

904/09/19إقليم: فحص - انجرةم/م دوقشير البتدائيةإقليم: شفشاونم/م تلريحان 7 04/09/19منصور اشرايح 05538Uمزدوجالقصر المجاز

104/09/19إقليم: شفشاونأزغار موسىإقليم: شفشاونم/م احمد باحنيني _اجواون 7 04/09/19طارق بسام 06102Gمزدوجامتار

مدرسة  علي المتيوي 

_الجبهة

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةإقليم: شفشاون

الفنيدق
404/09/19 7 04/09/19إلتحاق بالزوجأمال الدبدي 20407F)مزدوجالفنيدق )البلدية

104/09/19إقليم: شفشاونم/م بني هليلإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 7 04/09/19م العسري 06288Jمزدوجاسطيحة

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

_بني يرزين

404/09/19إقليم: شفشاون 7 04/09/19عادل الجوهري 06207

W

مزدوجفيفي

104/09/19إقليم: شفشاونم/م احمد الراشدي _مشاتإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 7 04/09/19م المساري 06023

W

مزدوجباب برد

104/09/19إقليم: شفشاونم/م سيدي يلصو _ لخزانةإقليم: شفشاونم/م 11 يناير _ بورح 7 04/09/19إلتحاق بالزوجةعبد السلم أمرجوف 06170Fمزدوجباب تازة

104/09/19إقليم: شفشاونم/م 11 يناير _ بورحإقليم: شفشاونم/م تلريحان 7 04/09/19المين أولد بن عياد 06008Eمزدوجباب برد

604/09/19إقليم: فحص - انجرةم/م بوعباد السفلى البتدائيةإقليم: شفشاونم/م إموكان 7 04/09/19أشرف ارقراق 19941Zمزدوجالقصر المجاز

204/09/19إقليم: شفشاونم/م أعرقوبإقليم: شفشاونم/م ابو عنان المريني _اتازا 7 04/09/19م علي بلقاضي 06283Dمزدوجبني بوزرة

204/09/19إقليم: شفشاونم/م بني غفارإقليم: شفشاونم/م تلريحان 7 04/09/19م السماعيلي 06301Yمزدوجتزكان

804/09/19إقليم: فحص - انجرة م/م المخالد البتدائيةإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 7 04/09/19أشرف بن موسى 05457Fمزدوجاجوامعة

104/09/19إقليم: شفشاونم/م بوردإقليم: شفشاونم/م اسوكا 7 04/09/19منديل لطيفة 18866Fمزدوجاسطيحة
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

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

الفنيدق
404/09/19 7 04/09/19إلتحاق بالزوجيسرى بلحنافي 20407F)مزدوجالفنيدق )البلدية

م/م سيدي احمد الشريف إقليم: شفشاونم/م احمد باحنيني _اجواون

_بني يرزين

904/09/19إقليم: شفشاون 7 04/09/19عبد الوهاب العمري 06207

W

مزدوجفيفي

1104/09/19إقليم: تطوانم.م تاملوتإقليم: شفشاونم/م أملوك 7 04/09/19م طجا 24431Eمزدوجأولد علي منصور

104/09/19إقليم: شفشاونإزلجامإقليم: شفشاونم/م أغبال 7 04/09/19سفيان العافية 06018Rمزدوجباب برد

604/09/19إقليم: تطوانم.م دار الغازيإقليم: شفشاونم/م تفزة 7 04/09/19إلتحاق بالزوجابتسام مستقيم 05615Cمزدوجزيتون

604/09/19إقليم: شفشاونم/م بني غفارإقليم: شفشاونم/م أ مول 7 04/09/19وافقي دلل 06301Yمزدوجتزكان

604/09/19إقليم: شفشاونم/م مختارإقليم: شفشاونم/م نودارت 7 04/09/19منير  عزيزي 06310Hمزدوجتاسيفت

م/م ايبن الخطيب _بني إقليم: شفشاونم/م احمد باحنيني _اجواون

بوحلو

504/09/19إقليم: شفشاون 7 04/09/19لقمان زري 06246Nمزدوجبني سلمان

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

1204/09/19إقليم: تطوانم.م تاملوتإقليم: شفشاون 7 04/09/19سعد لم 24431Eمزدوجأولد علي منصور

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

504/09/19إقليم: شفشاونم/م جنان النيشإقليم: شفشاون 7 MOHAMED AIT 

HAMOU

04/09/19 06281Bمزدوجبني بوزرة

م/م مسعود المزياني إقليم: شفشاونم/م إموكان

_بوكامل

904/09/19إقليم: شفشاون 7 04/09/19زكرياء الكحلني 06031Eمزدوجأيونان

104/09/19إقليم: شفشاونم/م بني ميزارإقليم: شفشاونم/م احمد باحنيني _اجواون 7 04/09/19م اسلمان 06083Lمزدوجبني أحمد  الغربية

204/09/19إقليم: شفشاونم/م تفزةإقليم: شفشاونم/م أزغار 7 04/09/19ليلى خوخة 06087Rمزدوجبني أحمد  الغربية

عمالة: المضيق - مدرسة ابن النفيسإقليم: شفشاونم/م ابن خلدون _سوق الحد

الفنيدق
104/09/19 7 04/09/19إلتحاق بالزوجحفيظة القرعي 05429A)مزدوجالفنيدق )البلدية

704/09/19إقليم: تطوانم.م تاقة عامرإقليم: شفشاونم/م نودارت 7 04/09/19عبد ا البحاث 19947Fمزدوجبني يدر

304/09/19إقليم: تطوانم.م حسان بن ثابتإقليم: شفشاونم/م ترزات 7 04/09/19م رضى بلعطار 05638Cمزدوجبني سعيد

204/09/19إقليم: فحص - انجرة م/م الزميج البتدائيةإقليم: شفشاونم/م أغبال 7 04/09/19هشام دودو 15322Dمزدوجملوسة
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

204/09/19إقليم: شفشاونم/م أبي حيانإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 7 04/09/19طارق الحضري 06066Tمزدوجبني أحمد  الشرقية

م/م مسعود المزياني إقليم: شفشاونم/م ترزات

_بوكامل

104/09/19إقليم: شفشاون 7 04/09/19م البقالي 06031Eمزدوجأيونان

804/09/19إقليم: شفشاونم/م بني غفارإقليم: شفشاونم/م نودارت 7 04/09/19الدحماني م سعيد 06301Yمزدوجتزكان

104/09/19إقليم: فحص - انجرةم/م أمراح الدبان البتدائيةإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 7 04/09/19هشام العمراني 05549Fمزدوجتغرامت

104/09/19إقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2إقليم: شفشاونم/م احمد باحنيني _اجواون 7 04/09/19محسن الفرياخ 06345

W

مزدوجمقريصات

504/09/19إقليم: شفشاونم/م سيدي يلصو _ لخزانةإقليم: شفشاونم/م تلنداوود 7 04/09/19إلتحاق بالزوجحكمت  بنعلل 06170Fمزدوجباب تازة

1104/09/19إقليم: تطوانم.م  إفرطن - توغناتنإقليم: شفشاونم/م عبدا ابراهيم _امزرة 7 04/09/19عبد الكريم مفتاح 24432Fمزدوجأولد علي منصور

م/م سيدي علل الحاج إقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي

_فيفي

104/09/19إقليم: شفشاون 7 04/09/19عثمان بونزول 06203Sمزدوجفيفي

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

_فيفي

604/09/19إقليم: شفشاون 7 04/09/19اجلل الهراس 06203Sمزدوجفيفي

204/09/19إقليم: تطوانم.م اشروظةإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 7 04/09/19ياسر الصبيحي 05640Eمزدوجبني سعيد

504/09/19إقليم: وزانم م ابن طفيلإقليم: شفشاونم/م أغبال 7 04/09/19احمد علوش 15030Lمزدوجسيدي رضوان

م/م عبد العزيز بن ادريس إقليم: شفشاونم/م واد امزكان _زازو

_الملحة

504/09/19إقليم: شفشاون 7 04/09/19حفصة خشون 06091Vمزدوجواد ملحة

804/09/19إقليم: فحص - انجرة م/م المخالد البتدائيةإقليم: شفشاونم/م تلريحان 7 04/09/19سفيان الحجي 05457Fمزدوجاجوامعة

104/09/19عمالة: طنجة - أصيل العزيب ابقيوإقليم: شفشاونم/م بني بشار 7 04/09/19إلتحاق بالزوجلبنى البكري 15294Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

604/09/19إقليم: شفشاونم/م ترينيسإقليم: شفشاونم/م نودارت 7 04/09/19معاد المهداوي 06305Cمزدوجتاسيفت

204/09/19إقليم: فحص - انجرةم/م الداهر البتدائيةإقليم: شفشاونأوزكان 7 04/09/19ياسين الشاوي 05550Gمزدوجتغرامت

1104/09/19إقليم: تطوانم.م  إفرطن - توغناتنإقليم: شفشاونم/م احمد باحنيني _اجواون 7 04/09/19أيوب زيني 24432Fمزدوجأولد علي منصور
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

304/09/19إقليم: فحص - انجرةم/م دهار الخروب البتدائيةإقليم: شفشاونم/م أملوك 7 04/09/19المين العياط 05539Vمزدوجالقصر المجاز

704/09/19إقليم: تطوانم.م حسان بن ثابتإقليم: شفشاونم/م عبدا ابراهيم _امزرة 7 04/09/19نورالدين الحناش 05638Cمزدوجبني سعيد

604/09/19إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقودإقليم: شفشاونم/م تغزوت النوار 7 04/09/19لبنى الخشين 06094Yمزدوجواد ملحة

104/09/19إقليم: شفشاونم/م إشرحانإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 7 04/09/19مصطفى ألنتي 06276

W

مزدوجبني بوزرة

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

104/09/19إقليم: شفشاونم/م احمداشنإقليم: شفشاون 7 MOHMED AOULA04/09/19 06111Sمزدوجبني رزين

304/09/19إقليم: شفشاونم/م سيدي يلصو _ لخزانةإقليم: شفشاونم/م تلنداوود 7 04/09/19إلتحاق بالزوجهالة  الغللي 06170Fمزدوجباب تازة

404/09/19إقليم: تطوانم.م تاملوتإقليم: شفشاونم/م بني نبات _محلي 7 04/09/19محسن التجكاني 24431Eمزدوجأولد علي منصور

104/09/19إقليم: شفشاونم/م أعرقوبإقليم: شفشاونم/م وادي الدهب _أزغار 7 04/09/19حفصة أقباي 06283Dمزدوجبني بوزرة

م/م ادريس المي 

_اكرسيف

104/09/19إقليم: وزانمجموعة مدارس م شكريإقليم: شفشاون 7 IMAD EL-HOUCH04/09/19 15071Fمزدوجازغيرة

104/09/19إقليم: شفشاونم/م ابو عنان المريني _اتازاإقليم: شفشاونم/م أغبال 7 04/09/19فؤاد كولشي 06104Jمزدوجامتار

604/09/19إقليم: تطوانم.م فج الريحإقليم: شفشاونم/م تغسوان 7 04/09/19أسيداه أشرف 05597Hمزدوجابغاغزة

104/09/19إقليم: تطوانم.م افرطنإقليم: شفشاونم/م ترزات 7 04/09/19يوسف حمدون 05554Lمزدوجبني ليت

804/09/19إقليم: فحص - انجرةم/م لحلتيت البتدائيةإقليم: شفشاونم/م عبدا ابراهيم _امزرة 7 04/09/19إلتحاق بالزوجةالياس الرايس 05468Tمزدوجأنجرة

1104/09/19إقليم: تطوانم.م الهرارزةإقليم: شفشاونم/م أغبال 7 04/09/19م علي الراضي 05603Pمزدوجابغاغزة

204/09/19إقليم: شفشاونم/م النهضة _بني شياإقليم: شفشاونم/م إمنكورن 7 04/09/19هشام التاغي 06019Sمزدوجباب برد

104/09/19إقليم: شفشاونم/م بني غفارإقليم: شفشاونم/م تلريحان 7 04/09/19م الخشين 06301Yمزدوجتزكان

404/09/19إقليم: شفشاونم/م القلعةإقليم: شفشاونم/م الفتح _بونتابر 7 04/09/19إلتحاق بالزوجأمينة الزنان 06314Mمزدوجتلمبوط
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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

204/09/19إقليم: تطوانم.م اوراغنإقليم: شفشاونأوزكان 7 04/09/19سفيان المسعودي 05553Kمزدوجبني ليت

م/م الخراشفة 2 المركزية  إقليم: شفشاونم/م احمد باحنيني _اجواون

عامرعين الحنة

304/09/19إقليم: العرائش 7 04/09/19داود ايت حساين 05961Dمزدوجريصانة الشمالية

م/م احمد الشرقاوي 

_تاسميلت

1104/09/19عمالة: طنجة - أصيلالرويفإقليم: شفشاون 7 04/09/19لطيفة المجاهد 15252Cمزدوجسبت الزينات

304/09/19إقليم: تطوانم.م فج الريحإقليم: شفشاونأوزكان 7 04/09/19م الخمليشي 05597Hمزدوجابغاغزة

م/م عبد الرحمان الصحراوي إقليم: شفشاونم/م حسن أحيزون _تزروت

_ تلوان

104/09/19إقليم: شفشاون 7 04/09/19البقالي حسام 06078Fمزدوجبني أحمد  الشرقية

204/09/19إقليم: شفشاونم/م مختارإقليم: شفشاونم/م تلريحان 7 04/09/19م نور علمي مروني 06310Hمزدوجتاسيفت

304/09/19إقليم: فحص - انجرةم/م دهار الخروب البتدائيةإقليم: شفشاونم/م أملوك 7 04/09/19أشرف المودن 05539Vمزدوجالقصر المجاز

604/09/19إقليم: تطوانم.م دار الغازيإقليم: شفشاونم/م ولمسة 7 04/09/19إلتحاق بالزوجةفهد الصنهاجي 05615Cمزدوجزيتون

1004/09/19إقليم: شفشاونم/م دار مناتإقليم: شفشاونم/م بني صدرات 7 04/09/19جمال الهنداوي 18852Rمزدوجبني سلمان

104/09/19إقليم: شفشاونم/م بني هليلإقليم: شفشاونم/م تلريحان 7 04/09/19عماد الخراز 06288Jمزدوجاسطيحة

م/م احمد الشرقاوي 

_تاسميلت

م/م ايبن الخطيب _بني إقليم: شفشاون

بوحلو

604/09/19إقليم: شفشاون 7 04/09/19دعاء أشتيب 06246Nمزدوجبني سلمان

604/09/19إقليم: فحص - انجرةم/م بين الويدان البتدائيةإقليم: شفشاونم/م نودارت 7 04/09/19بلل جغدان 05547Dمزدوجتغرامت

المدرسة الجماعاتية القاضي إقليم: شفشاونم/م واد امزكان _زازو

عياض البتدائية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
104/09/19 7 04/09/19إلتحاق بالزوجسحر سواح 05541Xمزدوجبليونش

104/09/19إقليم: شفشاونم/م أعرقوبإقليم: شفشاونم/م ترزات 7 04/09/19رشيد العربي 06283Dمزدوجبني بوزرة

116/09/91عمالة: طنجة - أصيلابن زيدونإقليم: فحص - انجرة م/م الزميج البتدائية 179 16/09/95إلتحاق بالزوجةعياد عبد الواحد 15137C طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة الجماعاتية عمر بن 

الخطاب

مدرسة السيدة سكينة  بنت إقليم: فحص - انجرة

الحسين

417/09/84إقليم: تطوان 175 16/09/96أقدمية 16 سنةم العربي الهاشمي 05378V)مزدوجتطوان )البلدية

م/م بني حلو السفلى 

البتدائية

مدرسة المام أبو الحسن إقليم: فحص - انجرة

الشاذلي

216/09/92إقليم: تطوان 165 16/09/00أقدمية 16 سنةمصطفى بوشطاح 05384B)مزدوجتطوان )البلدية
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

216/09/93إقليم: تطوانمدرسة م أبو عنانإقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائية 162 16/09/98إلتحاق بالزوجةيوسف حجاج 05434F)مزدوجتطوان )البلدية

م/م أبو بكر الصديق 

البتدائية

216/09/93إقليم: تطوانمدرسة عبد العزيز بنشقرونإقليم: فحص - انجرة 161 16/09/99إلتحاق بالزوجنجات الرامي 19286M)مزدوجتطوان )البلدية

116/09/96إقليم: فحص - انجرةم/م خندق الزرارع البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م أنوينويش البتدائية 161 06/09/00أقدمية 16 سنةالبشير الطريبق 15313Uمزدوجالقصر الصغير

316/09/96إقليم: تطوانمدرسة الفقيه الطنجيإقليم: فحص - انجرةم/م دار قشانة البتدائية 160 16/09/99إلتحاق بالزوجةعبد السلم العيدوني 05394M)مزدوجتطوان )البلدية

المدرسة الجماعاتية عمر بن 

الخطاب

117/09/90إقليم: تطوانمدرسة عبد العزيز بنشقرونإقليم: فحص - انجرة 159 16/09/99أقدمية 16 سنةنجاة سليمان أعراب 19286M)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة عبدالعزيز مزيان إقليم: فحص - انجرةم/م الضاية البتدائية

بلفقيه

116/09/95إقليم: تطوان 155 16/09/01أقدمية 16 سنةخاليد بوشعيب 27437X)مزدوجتطوان )البلدية

216/09/96إقليم: تطوانمدرسة سيدي ادريسإقليم: فحص - انجرةم/م كتامة البتدائية 155 06/09/01أقدمية 16 سنةحمزة عبد السلم 05411F)مزدوجتطوان )البلدية

م/م بني حلو السفلى 

البتدائية

عمالة: المضيق - مدرسة موسى بن نصيرإقليم: فحص - انجرة

الفنيدق
117/09/92 153 06/09/03أقدمية 16 سنةعبد الواحد بن تفاكت 05421S)مزدوجمرتيل )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة بدرإقليم: فحص - انجرةم/م كتامة البتدائية

الفنيدق
116/09/98 151 04/09/02أقدمية 16 سنةرشيد بوغنبو 19965A)مزدوجمرتيل )البلدية

116/09/98إقليم: تطوانالمدرسة البتدائية طبولةإقليم: فحص - انجرة م/م تافزة البتدائية 149 06/09/02أقدمية 16 سنةمراد المناصرة 27146F)مزدوجتطوان )البلدية

216/09/95إقليم: تطوانمدرسة الفقيه الطنجيإقليم: فحص - انجرةم/م عيدادة البتدائية 145 16/09/01أقدمية 16 سنةعبد الله السوري 05394M)مزدوجتطوان )البلدية

116/09/98عمالة: طنجة - أصيلالرحمةإقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائية 145 05/09/03أقدمية 16 سنةمنير العافية 27285G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

106/09/01عمالة: طنجة - أصيلمدار البحرينإقليم: فحص - انجرةم/م خندق الزرارع البتدائية 145 06/09/01أقدمية 16 سنةالشعبي رشيدة 27029D)مزدوجكزناية )البلدية

116/09/98عمالة: طنجة - أصيلالرحمةإقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائية 137 03/02/05أقدمية 16 سنةكريمة كركيش 27285G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م بني حلو السفلى 

البتدائية

901/10/02إقليم: تطوانمدرسة عبد الرحمان الداخلإقليم: فحص - انجرة 137 07/09/04أقدمية 16 سنةالفضيلي سميرة 05433E)مزدوجتطوان )البلدية

116/09/99عمالة: طنجة - أصيلالكنديإقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائية 131 07/09/05أقدمية 12 سنةعثمان بن الطيب 26608

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة الجماعاتية عمر بن 

الخطاب

407/09/04إقليم: تطوانمدرسة الشريف أمزيانإقليم: فحص - انجرة 119 07/09/04أقدمية 16 سنةوفاء بنحدايدة 05414J)مزدوجتطوان )البلدية
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119/09/02عمالة: طنجة - أصيلالمعرفةإقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائية 109 27/09/11منير البورقادي 26912B الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م القضي عياض -انكارجة- إقليم: فحص - انجرةم/م قصر المجاز البتدائية

المركز

521/09/83إقليم: العرائش 99 02/02/11عبد الرحمان الحساني 05936Bمزدوجالساحل

716/09/98عمالة: طنجة - أصيلالمحيطإقليم: فحص - انجرةم/م خندق الزرارع البتدائية 85 04/09/13عمر الحميدي 25433U طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

215/09/05عمالة: طنجة - أصيلالتقدمإقليم: فحص - انجرةم/م حسانة البتدائية 85 02/09/11إلتحاق بالزوجهناء الورياشي 26911A الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

107/09/04عمالة: طنجة - أصيلقاسم بن إدريسإقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائية 82 06/09/11إلتحاق بالزوجحليمة بن عبد الوهاب 15170N الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

1013/09/02عمالة: طنجة - أصيلمعاذ بن جبلإقليم: فحص - انجرة م/م الرمان البتدائية 76 02/09/16الفرجي م سعيد 15149R طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

119/09/03عمالة: طنجة - أصيلالجاحظإقليم: فحص - انجرةم/م فدان شابو البتدائية 69 02/09/15إلتحاق بالزوجسلمى مقداد 23227

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

207/09/05عمالة: طنجة - أصيل اجزنايةإقليم: فحص - انجرةم/م دهار الخروب البتدائية 59 02/09/15أمين البقالي 15217P)مزدوجكزناية )البلدية

121/09/04عمالة: طنجة - أصيلالمعرفةإقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائية 57 06/09/17الهللي خالد 26912B الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

401/01/10إقليم: تطوانمدرسة ابناء الشهداءإقليم: فحص - انجرةم/م بوعباد السفلى البتدائية 55 02/09/14إلتحاق بالزوجالريفي سناء 05415K)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة عبد ا إبراهيمإقليم: فحص - انجرةفرعية لكديوة

الفنيدق
205/09/11 55 03/09/13إلتحاق بالزوجسارة بنرحمون 05620H)مزدوجمرتيل )البلدية

102/09/14إقليم: فحص - انجرةم/م اكنوان البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م دار قشانة البتدائية 53 02/09/14لبنى دشراوي 15315

W

مزدوجالقصر الصغير

316/09/96عمالة: طنجة - أصيلمولي يوسفإقليم: فحص - انجرةم/م اجوانب البتدائية 51 02/09/13عبد الرزاق البقالي 26331V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م أبو بكر الصديق 

البتدائية

عمالة: المضيق - مدرسة عبد ا إبراهيمإقليم: فحص - انجرة

الفنيدق
304/09/12 48 02/09/14إلتحاق بالزوجزكية الخميسي 05620H)مزدوجمرتيل )البلدية

105/09/07عمالة: طنجة - أصيليوسف بن تاشفينإقليم: فحص - انجرةم/م الضاية البتدائية 42 05/09/17إلتحاق بالزوجةالبشاري فيصل 15157Z الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: المضيق - مدرسة خديجة أم المؤمنينإقليم: فحص - انجرةم/م الدشيشة البتدائية

الفنيدق
704/09/12 41 06/09/17مجاد يوسف 05438K)مزدوجالفنيدق )البلدية

م/م بني حلو السفلى 

البتدائية

203/09/13عمالة: سلمدرسة المفتي أبو بكر زنيبرإقليم: فحص - انجرة 39 06/09/17خربا ش كوثر 01146V)مزدوجبطانة )المقاطعة
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المديرية القليمية رمزها

للتعيين
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بالمؤسسة
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المدرسة الجماعاتية عمر بن 

الخطاب

عمالة: المضيق - مدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: فحص - انجرة

الفنيدق
101/01/10 38 06/09/17إلتحاق بالزوجرشيدة الحداد 05422T)مزدوجمرتيل )البلدية

م/م بني حلو السفلى إقليم: فحص - انجرةم/م اجوانب البتدائية

البتدائية

808/02/17إقليم: فحص - انجرة 38 08/02/17سامية القطار 05463Mمزدوجأنجرة

1002/09/14عمالة: طنجة - أصيلالمنارإقليم: فحص - انجرة م/م الرمان البتدائية 37 06/09/17حياة الندلوسي 26906V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

602/09/16إقليم: الحاجبجحجوحإقليم: فحص - انجرة م/م الزميج البتدائية 37 02/09/16عبد الهادي السمللي 04209Zمزدوججحجوح

302/09/15عمالة: طنجة - أصيلإدريس الولإقليم: فحص - انجرةم/م امليش البتدائية 35 06/09/17يسرى العاطفي الودراسي 15172R الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

702/09/14عمالة: طنجة - أصيل اجزنايةإقليم: فحص - انجرةم/م أنوينويش البتدائية 32 04/09/18خالد بنتومي 15217P)مزدوجكزناية )البلدية

306/09/17عمالة: طنجة - أصيلالعوامةإقليم: فحص - انجرةم/م بوعباد السفلى البتدائية 31 06/09/17الرباحي شيماء 26779G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

206/09/17عمالة: طنجة - أصيليعقوب المنصور 2إقليم: فحص - انجرةم/م بوعباد السفلى البتدائية 31 06/09/17لبنى الخمال عربيط 26008U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

406/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م فدان شابو البتدائيةإقليم: فحص - انجرة م/م المخالد البتدائية 31 06/09/17بشرى بويرمان 15300Eمزدوجالبحراويين

1006/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م الدشيشة البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م واد المرسى  البتدائية 31 06/09/17نجاة ازواري 05542Yمزدوجتغرامت

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلالخيرإقليم: فحص - انجرةم/م دهار الخروب البتدائية 31 06/09/17أمينة الحراق 21700L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

506/09/17عمالة: طنجة - أصيلالعوامةإقليم: فحص - انجرةم/م لشهبة البتدائية 31 06/09/17الداودي فاطمة 26779G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

306/09/17عمالة: طنجة - أصيلالبركةإقليم: فحص - انجرةم/م الضاية البتدائية 31 06/09/17نادية مكروم 26375T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

206/09/17عمالة: طنجة - أصيلابن حزمإقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائية 31 10/09/17الشيدي فاطمة 15168L الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

206/09/17عمالة: طنجة - أصيل البديعإقليم: فحص - انجرةم/م دهار الخروب البتدائية 31 06/09/17إكرام بوزيد 20081B)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م بني حلو السفلى إقليم: فحص - انجرةم/م اجوانب البتدائية

البتدائية

106/09/17إقليم: فحص - انجرة 31 06/09/17   عبد  الواحد     الزوادي 05463Mمزدوجأنجرة

104/09/12عمالة: طنجة - أصيلالتقدمإقليم: فحص - انجرةم/م فدان شابو البتدائية 30 02/09/16إلتحاق بالزوججناتي ادريسي زينب 26911A الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: المضيق - مدرسة أبي بكر الصديقإقليم: فحص - انجرةم/م الدشيشة البتدائية

الفنيدق
101/01/17 29 01/01/17إلتحاق بالزوجكوثر العلول 25432T)مزدوجالمضيق )البلدية

706/09/17عمالة: طنجة - أصيل عبد ا إبراهيمإقليم: فحص - انجرةم/م اكنوان البتدائية 29 06/09/17حنان البقالي 20082C)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م بني حلو السفلى إقليم: فحص - انجرةم/م دار قشانة البتدائية

البتدائية

201/01/17إقليم: فحص - انجرة 28 01/01/17نوال السطي 05463Mمزدوجأنجرة

306/09/17عمالة: طنجة - أصيل الدارسةإقليم: فحص - انجرةمدرسة بني واسين البتدائية 28 04/09/18حفصة الحمدي 15169M الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

306/09/17عمالة: طنجة - أصيل عبد ا إبراهيمإقليم: فحص - انجرة م/م المخالد البتدائية 28 06/09/17بشرى العوفي 20082C)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

205/09/08عمالة: طنجة - أصيل الشهيد م الزرقطونيإقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائية 26 06/09/17إلتحاق بالزوجسميحة معزوز 15173S الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

901/01/12عمالة: طنجة - أصيلابن سعيد المغربيإقليم: فحص - انجرةم/م خندق الزرارع البتدائية 25 04/09/19المصباحي البشير 15196S)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية عمر بن 

الخطاب

عمالة: المضيق - مدرسة قاسم أمينإقليم: فحص - انجرة

الفنيدق
602/09/14 25 06/09/17إلتحاق بالزوجهاجر حمايمو 05425

W

مزدوجالمضيق )البلدية(

902/09/15عمالة: طنجة - أصيليعقوب المنصور 2إقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائية 25 06/09/17عبدالغنى الدحانى 26008U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

606/09/17عمالة: طنجة - أصيلسجلماسةإقليم: فحص - انجرة م/م المخالد البتدائية 25 06/09/17حياة الخمال 15164G الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

107/09/16عمالة: طنجة - أصيل عبد الكريم الخطيبإقليم: فحص - انجرةم/م أنوينويش البتدائية 24 04/09/18م البقالي 21699K)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م أبو بكر الصديق إقليم: فحص - انجرةم/م اجوانب البتدائية

البتدائية

902/09/16إقليم: فحص - انجرة 24 04/09/18لخصاصي عادل 05470Vمزدوجأنجرة

204/09/18إقليم: فحص - انجرة م/م تافزة البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م اجوانب البتدائية 24 04/09/18سعيدة الحداد المرابط 05465Pمزدوجأنجرة

104/09/18عمالة: طنجة - أصيليعقوب المنصور 2إقليم: فحص - انجرةم/م عيدادة البتدائية 24 04/09/18اسويكك سكينة 26008U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

704/09/18عمالة: طنجة - أصيليعقوب المنصور 2إقليم: فحص - انجرةم/م الياسمين البتدائية 24 04/09/18منية المكي 26008U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

304/09/18عمالة: طنجة - أصيليعقوب المنصور 2إقليم: فحص - انجرةم/م دوقشير البتدائية 24 04/09/18نجوى المسلم 26008U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

414/02/17عمالة: طنجة - أصيل ابن حنبلإقليم: فحص - انجرةم/م أنوينويش البتدائية 23 04/09/19سهام بولغالغ 15197T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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المادة
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

421/02/17عمالة: طنجة - أصيلبدريونإقليم: فحص - انجرةم/م فدان شابو البتدائية 23 04/09/19هيثم بيديري 15151T)مزدوجكزناية )البلدية

المدرسة الجماعاتية عمر بن إقليم: فحص - انجرة م/م الرمان البتدائية

الخطاب

204/09/17إقليم: فحص - انجرة 23 25/09/17إلتحاق بالزوجأمال الدردابي 05462Lمزدوجأنجرة

304/09/18عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة البتدائية الواحةإقليم: فحص - انجرةم/م واد المرسى  البتدائية 23 04/09/19القصير عمرو 15179Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/17عمالة: طنجة - أصيليعقوب المنصور 2إقليم: فحص - انجرةم/م بوعباد السفلى البتدائية 21 06/09/17إلتحاق بالزوجشيماء الدية 26008U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

906/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م امليش البتدائيةإقليم: فحص - انجرة م/م المخالد البتدائية 21 06/09/17فتيحة أفروخ 15311Sمزدوجالقصر الصغير

206/09/17عمالة: طنجة - أصيلالقاضي عياضإقليم: فحص - انجرةم/م لشهبة البتدائية 21 06/09/17إلتحاق بالزوجرزقي تويبة 15138D طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

406/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م لشهبة البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م تغرامت البتدائية 21 06/09/17يسرى هروس 15308Nمزدوجالقصر الصغير

506/09/17عمالة: طنجة - أصيلالخربإقليم: فحص - انجرة م/م المخالد البتدائية 21 06/09/17م سعيد الفراح 25176P الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

706/09/17إقليم: تطوانم.م كيتانإقليم: فحص - انجرةفرعية لكديوة 21 06/09/17إلتحاق بالزوجمنى المنصوري المجاهد 05613Aمزدوجزيتون

406/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م لشهبة البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م تغرامت البتدائية 21 06/09/17حمزة بولعيش 15308Nمزدوجالقصر الصغير

306/09/17عمالة: طنجة - أصيلمولي يوسفإقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائية 20 06/09/17إلتحاق بالزوجحفصة الدكالي 26331V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

802/09/16إقليم: فحص - انجرةم/م دوقشير البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م اجوانب البتدائية 18 04/09/18م الماحي 05538Uمزدوجالقصر المجاز

806/09/17عمالة: طنجة - أصيل العيونإقليم: فحص - انجرةمدرسة بني واسين البتدائية 18 04/09/18عبد السلم الخليع 19969E الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: فحص - انجرةم/م دهار الخروب البتدائية 18 04/09/18عدنان الكراطعي 15288Sمزدوجالعوامة

102/09/15عمالة: طنجة - أصيل  الخلصإقليم: فحص - انجرة م/م الرمان البتدائية 17 04/09/19باحسين صوفيا 25435

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/18عمالة: طنجة - أصيل11 ينايرإقليم: فحص - انجرةم/م الضاية البتدائية 17 04/09/18إلتحاق بالزوجالعزيزة الوالي 19970F طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

404/09/19عمالة: طنجة - أصيلم المكي الناصريإقليم: فحص - انجرةم/م بين الويدان البتدائية 17 04/09/19م جعفار 15292

W

مزدوجبني مكادة )المقاطعة(
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304/09/18إقليم: تطوانم.م الزيناتإقليم: فحص - انجرةم/م دهار الخروب البتدائية 15 04/09/18إلتحاق بالزوجرحمة العزيزي 05625Nمزدوجزينات

م.م الهدى مركزية امي إقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائية

اوكني

901/01/17إقليم: تيزنيت 14 04/09/18إلتحاق بالزوجحليمة فخار 16917Mمزدوجانزي

113/02/17عمالة: طنجة - أصيلأبي حيان التوحيديإقليم: فحص - انجرةم/م قصر المجاز البتدائية 14 04/09/19إلتحاق بالزوجحنان اعراب 15183C)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

504/09/18إقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م الحمومي البتدائية 14 04/09/18أحمد الشرقاوي 05453Bمزدوجاجوامعة

104/09/18إقليم: فحص - انجرةم/م الدشيشة البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م لشهبة البتدائية 14 04/09/18العزوزي إكرام 05542Yمزدوجتغرامت

504/09/18إقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م الحمومي البتدائية 14 04/09/18المصطفى اعطار 05453Bمزدوجاجوامعة

404/09/18عمالة: طنجة - أصيل النصرإقليم: فحص - انجرةم/م اجوانب البتدائية 14 04/09/18إلتحاق بالزوججميلة الصلعي 15185E)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

704/09/18إقليم: فحص - انجرةم/م كتامة البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م اجوانب البتدائية 14 04/09/18سرية بلزراق 05536Sمزدوجالقصر المجاز

804/09/18عمالة: طنجة - أصيل عبد ا إبراهيمإقليم: فحص - انجرةمدرسة بني واسين البتدائية 14 04/09/18إلتحاق بالزوجفدوى البقالي 20082C)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

104/09/18إقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م أمراح الدبان البتدائية 14 04/09/18م الجامعي 05453Bمزدوجاجوامعة

704/09/18إقليم: فحص - انجرةم/م اجوانب البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م بين الويدان البتدائية 14 04/09/18ناذر شفراد 05479Eمزدوجأنجرة

804/09/18إقليم: فحص - انجرةم/م بوعباد السفلى البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م بين الويدان البتدائية 14 04/09/18نبيل العاقل 19941Zمزدوجالقصر المجاز

104/09/18إقليم: فحص - انجرةمدرسة بني واسين البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م خندق الزرارع البتدائية 14 04/09/18إلتحاق بالزوجهدى العاقل 21702Nمزدوجالبحراويين

108/02/17عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: فحص - انجرةم/م امليش البتدائية 13 04/09/19أسامة النمري 15288Sمزدوجالعوامة

110/03/17عمالة: طنجة - أصيلحجرة النحلإقليم: فحص - انجرةم/م خندق الزرارع البتدائية 13 04/09/19عبد ا قوبيس 15223

W

مزدوجحجر النحل

المدرسة الجماعاتية عمر بن إقليم: فحص - انجرةم/م بوعباد السفلى البتدائية

الخطاب

104/09/18إقليم: فحص - انجرة 12 04/09/19إلتحاق بالزوجبن عليلو خديجة 05462Lمزدوجأنجرة

104/09/18عمالة: طنجة - أصيل النصرإقليم: فحص - انجرةم/م خندق الزرارع البتدائية 12 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم بركان 15185E)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

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: فحص - انجرةم/م الضاية البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م الحمومي البتدائية 11 04/09/19إسماعيل  أكدي 19308Lمزدوجاجوامعة

406/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م عيدادة البتدائية 11 04/09/19خالد عيسى الحاج 15316Xمزدوجملوسة

206/09/17عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: فحص - انجرةم/م واد المرسى  البتدائية 11 04/09/19سفيان الرباج 15288Sمزدوجالعوامة

106/09/17إقليم: فحص - انجرة م/م الزميج البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م الداهر البتدائية 11 06/09/19م  حمود 15322Dمزدوجملوسة

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلالديموسإقليم: فحص - انجرةم/م بين الويدان البتدائية 11 04/09/19إلتحاق بالزوجةسعد احسيسن 15289Tمزدوجالعوامة

606/09/17عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: فحص - انجرة م/م المخالد البتدائية 11 04/09/19طارق الغلبزوري 15288Sمزدوجالعوامة

902/10/17إقليم: فحص - انجرة م/م الرمان البتدائيةإقليم: فحص - انجرة م/م المخالد البتدائية 11 04/09/19م نصر ا فروجان 15320Bمزدوجملوسة

104/09/18إقليم: فحص - انجرةم/م واد المرسى  البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م أمراح الدبان البتدائية 9 04/09/19عزيز الديب 05543Zمزدوجتغرامت

204/09/18إقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م دوقشير البتدائية 9 04/09/19شواق زكرياء 15316Xمزدوجملوسة

104/09/18إقليم: فحص - انجرةم/م فدان شابو البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م حسانة البتدائية 9 05/09/19إلتحاق بالزوجلمياء احجاوج 15300Eمزدوجالبحراويين

801/03/17إقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2إقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائية 7 01/09/19حمزة بركة 06345

W

مزدوجمقريصات

104/09/18إقليم: فحص - انجرةم/م فدان شابو البتدائيةإقليم: فحص - انجرةم/م خندق الزرارع البتدائية 7 04/09/19إلتحاق بالزوجليلى الرياني 15300Eمزدوجالبحراويين

117/09/84عمالة: طنجة - أصيلفاطمة الزهراءإقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزية 179 16/09/97أقدمية 16 سنةم جنان 15181A الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة لسان الدين بن إقليم: العرائشم/م ابن سينا  المركزية

الخطيب

116/09/94إقليم: العرائش 169 06/09/00أقدمية 16 سنةم طهريوي 05717N)مزدوجالعرائش )البلدية

121/09/83إقليم: العرائشمدرسة الفردوسإقليم: العرائشم/م حمان الفطواكي المركز 169 21/09/01أقدمية 16 سنةجلل بركاتي 27288K)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

316/09/93إقليم: العرائشمدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: العرائشم/م المام مالك المركز 167 16/09/99أقدمية 16 سنةم الموذن 05685D)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م موسى بن نصير 

المركزية

216/09/93عمالة: طنجة - أصيلالجولنإقليم: العرائش 167 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد الكريم جرمون 15155X الشرف  السواني

)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

216/09/89إقليم: العرائشمدرسة م بلحسن الوزانيإقليم: العرائشالخراشفة المركز 165 06/09/00أقدمية 16 سنةبشرى نافع 18555T)مزدوجالعرائش )البلدية

116/09/93إقليم: العرائشمدرسة عبد الصمد الكنفاويإقليم: العرائشم/م أولد الغماري المركزية 165 06/09/01أقدمية 16 سنةعلي البقالي 25298X)مزدوجالعرائش )البلدية

مدرسة ابن خلدون  بالقصر إقليم: العرائشم/م ابن رشد المركزية

الكبير

116/09/94إقليم: العرائش 163 06/09/01أقدمية 16 سنةالحسن الصروخ 05692L)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

116/09/94إقليم: العرائشمدرسة م بلحسن الوزانيإقليم: العرائشم/م  الموارعة الرمل 163 16/09/01أقدمية 16 سنةمصطفى التومية 18555T)مزدوجالعرائش )البلدية

مدرسة ابن خلدون  بالقصر إقليم: العرائشم/م أولد بوربيع المركزية

الكبير

216/09/93إقليم: العرائش 163 22/10/01أقدمية 16 سنةفؤاد طويهر 05692L)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

216/09/94إقليم: العرائشمدرسة المير مولي رشيدإقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركز 161 18/09/01أقدمية 16 سنةمصطفى فلح 05694N)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م الشليحات المجاهدين 

المركزية

216/09/95إقليم: العرائشمدرسة م بلحسن الوزانيإقليم: العرائش 161 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد العزيز النعماني 18555T)مزدوجالعرائش )البلدية

216/09/92إقليم: العرائشمدرسة التوحيدإقليم: العرائشم/م ابن رشد المركزية 161 24/09/01أقدمية 16 سنةعبد ا الوهابي 05684C)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

116/09/93إقليم: العرائشم/م صلح الدين اليوبيإقليم: العرائشم/م ابن سينا  المركزية 161 06/09/00أقدمية 16 سنةالسعيدي بومهدي 05742Rمزدوجالعوامرة

116/09/91عمالة: طنجة - أصيل شكيب أرسلنإقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزية 161 16/09/00أقدمية 16 سنةفريدة الحاتمي 20409H الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

الحسن الثاني المركز ] 

أمكادي[

116/09/96إقليم: العرائشمدرسة التوحيدإقليم: العرائش 161 06/09/00أقدمية 16 سنةالحسين أفتيس 05684C)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

216/09/96إقليم: العرائشمدرسة م الخامس الؤلىإقليم: العرائشم/م الطواجنة المركزية 161 16/09/00أقدمية 16 سنةلحسن امعمر 05710F)مزدوجالعرائش )البلدية

116/09/94إقليم: العرائشمدرسة سيدي بوأحمدإقليم: العرائشم/م  الملوك الثلثة المركزية 159 04/09/02أقدمية 16 سنةيوسف العساوي 05687F)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م أحمد المنصور الذهبي   

السواكن  المركزية

216/09/94إقليم: العرائشمدرسة ابن زهرإقليم: العرائش 159 06/09/02أقدمية 16 سنةأحمد المريني 24802H)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

216/09/94إقليم: العرائشمدرسة التوحيدإقليم: العرائشم/م  صف التراولة المركزية 159 16/09/01أقدمية 16 سنةياسين وهبي 05684C)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م طــــــــــــــــردان 

المركزية

مدرسة م بن  الراضي إقليم: العرائش

السلوي

116/09/94إقليم: العرائش 159 06/09/01أقدمية 16 سنةحنان المرابط 05716M)مزدوجالعرائش )البلدية

116/09/93إقليم: العرائشمدرسة م بلحسن الوزانيإقليم: العرائشم/م ابن سينا  المركزية 159 16/09/03أقدمية 16 سنةالعمراني اسية 18555T)مزدوجالعرائش )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

116/09/94إقليم: العرائشمدرسة المنارإقليم: العرائشم/م  الموارعة الرمل 157 16/09/02أقدمية 16 سنةم اللوازي 27207X)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م القضي عياض 

-انكارجة- المركز

216/09/91إقليم: العرائشمدرسة عبدا كنونإقليم: العرائش 157 16/09/03أقدمية 16 سنةم الرهاني 18552P)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م علل الفاسي  ريصانة 

المركزية

116/09/97إقليم: العرائشمدرسة م بلحسن الوزانيإقليم: العرائش 157 16/09/00أقدمية 16 سنةرشيدة دهمج 18555T)مزدوجالعرائش )البلدية

416/09/97إقليم: العرائشمدرسة المعتمد بن عبادإقليم: العرائشالمدرسة الجماعاتية لعياشة 157 13/09/19أقدمية 16 سنةرمزي العكباني 05704Z)مزدوجالعرائش )البلدية

116/09/99إقليم: العرائشمدرسة ابن زيدونإقليم: العرائشم/م أمزورة المركزية 157 16/09/99أقدمية 16 سنةنجوى النطاح 05707C)مزدوجالعرائش )البلدية

216/09/94إقليم: العرائشمدرسة ابن خلدون العرائشإقليم: العرائشمدرسة أولد مصباح 155 06/09/02أقدمية 16 سنةالعربي شتوان 05706B)مزدوجالعرائش )البلدية

مدرسة لسان الدين بن إقليم: العرائشم/م أولد الغماري المركزية

الخطيب

116/09/94إقليم: العرائش 155 05/09/04أقدمية 16 سنةنور الدين بومديان 05717N)مزدوجالعرائش )البلدية

116/09/95إقليم: العرائشمدرسة عبد ا الشفشاونيإقليم: العرائشم/م ابن رشد المركزية 155 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد الحق مجوط 18556U)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

116/09/96إقليم: العرائشمدرسة م بلحسن الوزانيإقليم: العرائشم/م  أولد سلطان  المركزية 155 06/09/01أقدمية 16 سنةحسناء بامو 18555T)مزدوجالعرائش )البلدية

116/09/96إقليم: العرائشمدرسة المام البخاريإقليم: العرائشم/م القدس المركزية 155 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد السلم العزيزي 05721Tمزدوجالساحل

216/09/96إقليم: العرائشمدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: العرائشبئر الدوار المركز 155 06/09/02أقدمية 16 سنةعبدالرحيم حمدون 05685D)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

مدرسة الشهيد م إقليم: العرائشم/م  صف التراولة المركزية

الزرقطوني

316/09/97إقليم: العرائش 155 16/09/01أقدمية 16 سنةالمين بنسليمان 05698T)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

مدرسة الشهيد م إقليم: العرائشم/م سيدي بوصفرة

الزرقطوني

116/09/97إقليم: العرائش 155 06/09/01أقدمية 16 سنةعبدالحق السهلي 05698T)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

116/09/99إقليم: العرائشمدرسة بئر انزرانإقليم: العرائشم/م سيدي بوصفرة 155 06/09/01أقدمية 16 سنةنوال بلحجام 05690J)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

217/09/84عمالة: طنجة - أصيلعقبة بن نافعإقليم: العرائشمدرسة المعتمد بن عباد 154 19/09/93أقدمية 16 سنةخدبجة الحاتمي 15134Z طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/94إقليم: العرائشمدرسة معاد بن جبلإقليم: العرائشم/م أولد الغماري المركزية 153 05/09/03أقدمية 16 سنةمصطفى الكريني 05718P)مزدوجالعرائش )البلدية

116/09/92إقليم: العرائشمدرسة جابر ابن حيانإقليم: العرائشم/م  الموارعة الرمل 153 16/09/01أقدمية 16 سنةادريس غالو 24803J)مزدوجالقصر الكبير )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

مدرسة الشهيد م إقليم: العرائشم/م حمان الفطواكي المركز

الزرقطوني

416/09/93إقليم: العرائش 153 21/09/04أقدمية 16 سنةالتهامي ابريطال 05698T)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م مولي إسماعيل إقليم: العرائشم/م أولد بوربيع المركزية

المركزية

116/09/95إقليم: العرائش 151 05/09/03أقدمية 16 سنةعبد الرحيم هندا 05726Yمزدوجزوادة

مجموعة م  أولد سعيد 

الغابة

516/09/93إقليم: العرائشمدرسة سيدي بوأحمدإقليم: العرائش 151 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد السلم الشاعر 05687F)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

مدرسة المسيرة الخضراء 

القشاشرة

516/09/93إقليم: العرائشمدرسة العهد الجديدإقليم: العرائش 151 08/07/11أقدمية 16 سنةعبدالحكيم بوعجاج 05693M)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

116/09/96إقليم: العرائشمدرسة الشهيد م الحيانيإقليم: العرائشم/م  الملوك الثلثة المركزية 151 05/09/03أقدمية 16 سنةم البدري 05699U)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

106/09/01إقليم: العرائشمدرسة رقادةإقليم: العرائشم/م عين حديد المركزية 151 06/09/02أقدمية 16 سنةهدى الشجري 05724

W

مزدوجالعرائش )البلدية(

م/م الشليحات المجاهدين 

المركزية

 مدرسة بوغالب الحسين إقليم: العرائش

السوسي

116/09/94إقليم: العرائش 149 04/09/02أقدمية 16 سنةشكيب الكننوني 18550M)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

مدرسة م بن  الراضي إقليم: العرائشم/م أولد الغماري المركزية

السلوي

116/09/95إقليم: العرائش 149 10/09/02أقدمية 16 سنةم عادل الغربي العرابي 05716M)مزدوجالعرائش )البلدية

مدرسة م بن  الراضي إقليم: العرائشمدرسة الغديرة

السلوي

116/09/85إقليم: العرائش 149 25/09/01أقدمية 16 سنةيوسف بندحان 05716M)مزدوجالعرائش )البلدية

117/09/90إقليم: العرائشمدرسة معاد بن جبلإقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركز 149 05/09/02أقدمية 16 سنةم المغيت 05718P)مزدوجالعرائش )البلدية

416/09/93إقليم: العرائشمدرسة المنزهإقليم: العرائشم/م  الملوك الثلثة المركزية 149 04/09/02أقدمية 16 سنةم العوفي 05691K)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

416/09/96إقليم: العرائشمدرسة معاد بن جبلإقليم: العرائشم/م أولد بوربيع المركزية 149 04/09/02أقدمية 16 سنةزكرياء اعمامو 05718P)مزدوجالعرائش )البلدية

الحسن الثاني المركز ] 

أمكادي[

216/09/96إقليم: العرائشمدرسة بئر انزرانإقليم: العرائش 149 04/09/02أقدمية 16 سنةحميد القنفودي 05690J)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م   اعماير الطليق  

المركزية

606/09/00إقليم: العرائشمدرسة العهد الجديدإقليم: العرائش 149 06/09/02أقدمية 16 سنةمــــريــم أفـتيـــس 05693M)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

مدرسة م بن  الراضي إقليم: العرائشالمدرسة الجماعاتية لعياشة

السلوي

516/09/96إقليم: العرائش 148 15/10/18إلتحاق بالزوجهند بوسعيد 05716M)مزدوجالعرائش )البلدية

216/09/94إقليم: العرائشمدرسة م الخامس الؤلىإقليم: العرائشالخراشفة المركز 147 21/09/01أقدمية 16 سنةفؤاد الجمعاوي 05710F)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م أحمد المنصور الذهبي   

السواكن  المركزية

116/09/93إقليم: العرائشمدرسة ابن زهرإقليم: العرائش 147 06/09/02أقدمية 16 سنةحسون عبد الخالق 24802H)مزدوجالقصر الكبير )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 2020

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

مدرسة م بن  الراضي إقليم: العرائش

السلوي

316/09/96إقليم: العرائش 147 06/09/01إلتحاق بالزوجةبولوفة سمير 05716M)مزدوجالعرائش )البلدية

مدرسة م بن  الراضي إقليم: العرائشم/م أمزورة المركزية

السلوي

116/09/97إقليم: العرائش 147 16/09/01أقدمية 16 سنةخالد الركني 05716M)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م موسى بن نصير 

المركزية

816/09/97إقليم: العرائشمدرسة ابن خلدون العرائشإقليم: العرائش 147 16/09/02أقدمية 16 سنةعاتكة السبتي 05706B)مزدوجالعرائش )البلدية

1016/09/94إقليم: العرائشمدرسة الطبري  2إقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزية 145 07/09/05أقدمية 12 سنةطارق عابد 24335A)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

116/09/92إقليم: العرائشمدرسة المعتمد بن عبادإقليم: العرائشمدرسة  الهيايضة 145 06/09/01أقدمية 16 سنةأحمد العبدلوي 05704Z)مزدوجالعرائش )البلدية

416/09/92إقليم: العرائشمدرسة الطبريإقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزية 145 07/09/05أقدمية 12 سنةعبد السلم الغيلني 05722U)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

416/09/96إقليم: العرائشمدرسة سيدي بوأحمدإقليم: العرائشم/م الموارعة المركزية 145 16/09/02أقدمية 16 سنةعبد النبي ستو 05687F)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

316/09/96إقليم: العرائشمدرسة عبدالمالك السعديإقليم: العرائشالمدرسة الجماعاتية لعياشة 145 06/09/01أقدمية 16 سنةحميد عسو 05705A)مزدوجالعرائش )البلدية

216/09/98إقليم: العرائشمدرسة ابن حزمإقليم: العرائشم/م اولد بن الصيد المركزية 145 06/09/03أقدمية 16 سنةم السعيد البويطي 05711G)مزدوجالعرائش )البلدية

مدرسة م بن  الراضي إقليم: العرائشمدرسة  الهيايضة

السلوي

606/09/00إقليم: العرائش 145 21/10/11أقدمية 16 سنةالمصباحي حبيبة 05716M)مزدوجالعرائش )البلدية

216/09/94إقليم: العرائشمدرسة ابن زيدونإقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزية 143 06/09/03أقدمية 16 سنةم نور 05707C)مزدوجالعرائش )البلدية

416/09/96إقليم: العرائشمدرسة الطبريإقليم: العرائشم/م  دار  الوزاري  المركزية 143 05/09/03أقدمية 16 سنةتوفيق طالب 05722U)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

116/09/97إقليم: العرائشم/م عين معسكر  المركزيةإقليم: العرائشم/م  صف التراولة المركزية 142 04/09/02إلتحاق بالزوجةكريم البنشعبوشي 05828Jمزدوجقصر بجير

م/م  إدريس  الول  

المركزية

116/09/98إقليم: العرائشمدرسة المنارإقليم: العرائش 141 04/09/02أقدمية 16 سنةحسن أغريبي 27207X)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م   اعماير الطليق  

المركزية

416/09/97إقليم: العرائشمدرسة عبد ا الشفشاونيإقليم: العرائش 140 06/09/02إلتحاق بالزوجةم أنوار الحمدوني 18556U)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

مدرسة سيدي عيسى بن 

قاسم

116/09/92عمالة: طنجة - أصيلحفصة أم المؤمنينإقليم: العرائش 138 16/09/97أقدمية 16 سنةسعاد برحمة 15130V طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: المضيق - مدرسة المعتمد بن عبادإقليم: العرائشمدرسة الشريف الدريسي

الفنيدق
116/09/91 136 16/09/98أقدمية 16 سنةخديجة  دحمان 05423U)مزدوجمرتيل )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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

216/09/94إقليم: العرائشمدرسة عقبة بن نافعإقليم: العرائشمدرسة أولد صخار 135 04/09/02أقدمية 16 سنةرشيد الجمعاوي 05713J)مزدوجالعرائش )البلدية

916/09/95إقليم: العرائشمدرسة المام الغزاليإقليم: العرائشمدرسة  الهيايضة 133 16/09/01أقدمية 16 سنةعائشة رحوتي 05714K)مزدوجالعرائش )البلدية

117/09/90إقليم: العرائشم/م صلح الدين اليوبيإقليم: العرائشم/م ابن سينا  المركزية 133 06/09/04أقدمية 16 سنةالغرديني م 05742Rمزدوجالعوامرة

916/09/93إقليم: العرائشمدرسة المعتمد بن عبادإقليم: العرائشمدرسة  الهيايضة 133 06/09/01أقدمية 16 سنةم البقال 05704Z)مزدوجالعرائش )البلدية

516/09/96إقليم: العرائشمدرسة ابن زيدونإقليم: العرائشم/م الريحيين  المركزية 133 27/09/04أقدمية 16 سنةمصطفى اجناو 05707C)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م الشليحات المجاهدين 

المركزية

616/09/97إقليم: العرائشمدرسة الشهيد م الحيانيإقليم: العرائش 133 04/09/04أقدمية 16 سنةعتيقة حمادي 05699U)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

117/09/90عمالة: طنجة - أصيل11 ينايرإقليم: العرائشمدرسة عبد ا الشفشاوني 132 28/09/01أقدمية 16 سنةفاطمة سريع 19970F طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

316/09/82إقليم: العرائشمدرسة سيدي علي اللخميإقليم: العرائشمدرسة الشهيد م الحياني 128 08/09/00أقدمية 16 سنةم بوجلم 05689H)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م الخراشفة 2 المركزية  

عامرعين الحنة

116/09/98إقليم: العرائشمدرسة عبد ا الشفشاونيإقليم: العرائش 127 06/09/04أقدمية 16 سنةجمال الغرباوي 18556U)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

416/09/99إقليم: العرائشمدرسة المام الغزاليإقليم: العرائشمدرسة المام البخاري 126 06/09/01أقدمية 16 سنةزكية العمراني 05714K)مزدوجالعرائش )البلدية

106/09/01عمالة: طنجة - أصيلابي ذر الغفاريإقليم: العرائشبئر الدوار المركز 125 06/09/05أقدمية 12 سنةنجيب اليونسي 26910Z طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

1016/09/99إقليم: العرائشمدرسة الشهيد م الحيانيإقليم: العرائشم/م ابن رشد المركزية 123 05/09/08إلتحاق بالزوجةم الصمدي 05699U)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

316/09/93إقليم: العرائشمدرسة المنزهإقليم: العرائشم/م البواشتة  المركزية 121 07/09/05إلتحاق بالزوجةبوغالب كعيبري 05691K)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

مدرسة زين العابدين بن إقليم: العرائشمدرسة المعتمد بن عباد

عبود

116/09/93عمالة: سل 118 17/10/06أقدمية 12 سنةالحسنية ناصر 01157G باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

316/09/93عمالة: طنجة - أصيلمعاذ بن جبلإقليم: العرائشمدرسة ابن زهر 116 17/10/08أقدمية 12 سنةعبد الناصر بوعصاب 15149R طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

1020/09/02إقليم: العرائشمدرسة المنزهإقليم: العرائشم/م حمان الفطواكي المركز 115 16/10/08إلتحاق بالزوجفاطمة الزياني 05691K)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

107/09/04إقليم: العرائشمدرسة الشريف الدريسيإقليم: العرائشمدرسة  الهيايضة 115 01/03/11أقدمية 16 سنةنوال المكاوي 05708D)مزدوجالعرائش )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
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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 سيدي عيسى بن 

قاسم

515/10/81عمالة: طنجة - أصيلالقاضي عياضإقليم: العرائش 114 07/10/08أقدمية 12 سنةم القاسمي 15138D طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/00إقليم: العرائشمدرسة عبد ا الشفشاونيإقليم: العرائشمدرسة سيدي علي اللخمي 114 26/10/04أقدمية 16 سنةأسماء دو الرشاد 18556U)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

107/09/05عمالة: طنجة - أصيلعمر بن الخطابإقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركز 113 02/09/10أقدمية 12 سنةمروة المجدوبي 15182B الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

405/09/03عمالة: طنجة - أصيل الداخلةإقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزية 109 05/01/11فتح ا الحجوي 15184D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م أحمد المنصور الذهبي   

السواكن  المركزية

305/09/03إقليم: العرائشمدرسة المنزهإقليم: العرائش 109 13/10/08إلتحاق بالزوجفداش خديجة 05691K)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

مدرسة ابن خلدون  بالقصر 

الكبير

416/09/91عمالة: مكناسابن الونانإقليم: العرائش 108 16/09/02أقدمية 16 سنةحكيمة لوكيلي 03807M)مزدوجمكناس )البلدية

416/09/99عمالة: طنجة - أصيلالقاضي عياضإقليم: العرائشمدرسة الطبري  2 106 07/09/05أقدمية 12 سنةفاطمة الزهراء بوخزار 15138D طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/97عمالة: طنجة - أصيلالعرفانإقليم: العرائشمدرسة المنزه 105 27/10/09إلتحاق بالزوجنادية ابرينط 25434V طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م عمر بن الخطاب  أولد 

عمران المركزية

406/09/03عمالة: طنجة - أصيل الداخلةإقليم: العرائش 103 05/09/11هاجر عابد 15184D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

414/09/02عمالة: طنجة - أصيلالمنارإقليم: العرائشالمدرسة الجماعاتية لعياشة 97 13/09/19جارية أزريوح 26906V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مدرسة م بن  الراضي 

السلوي

106/09/01عمالة: طنجة - أصيلأحمد شوقيإقليم: العرائش 96 نعمليطفة الحمدي 23/10/09 15145L طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة م  أولد سعيد 

الغابة

مدرسة سيدي عيسى بن إقليم: العرائش

قاسم

916/09/94إقليم: العرائش 95 06/09/17م الحراق 18551N)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

مدرسة عبد الواحد إقليم: العرائشمدرسة الشريف الدريسي

المراكشي

116/09/95عمالة: سل 94 04/09/18أحمد البزار 25508A باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م أحمد المنصور الذهبي   

السواكن  المركزية

216/09/93عمالة: طنجة - أصيلمعاذ بن جبلإقليم: العرائش 93 26/10/09عبد السلم الجمالي 15149R طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م علل الفاسي  ريصانة 

المركزية

705/09/03إقليم: العرائشمدرسة حسن العرائشيإقليم: العرائش 91 06/09/12إلتحاق بالزوجةالبدراوي م 20526Kمزدوجالساحل

416/09/97عمالة: طنجة - أصيلالمنارإقليم: العرائشالمدرسة الجماعاتية لعياشة 89 13/09/19صبان الحسين 26906V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م أحمد المنصور الذهبي   

السواكن  المركزية

 مدرسة بوغالب الحسين إقليم: العرائش

السوسي

405/09/07إقليم: العرائش 86 06/09/10إلتحاق بالزوجسميحة برطيب 18550M)مزدوجالقصر الكبير )البلدية
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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

705/09/03إقليم: العرائشمدرسة عبد ا الشفشاونيإقليم: العرائشم/م الموارعة المركزية 79 04/09/12إلتحاق بالزوجاسيا بن الصغير 18556U)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

415/09/05إقليم: العرائشمدرسة المام الغزاليإقليم: العرائشم/م أولد بوربيع المركزية 75 02/09/14إلتحاق بالزوجالحسنية املحي 05714K)مزدوجالعرائش )البلدية

109/12/11إقليم: العرائشم/م السريمة  المركزيةإقليم: العرائشم/م  الملوك الثلثة المركزية 69 03/09/13ايمان الحبوسي 05829Kمزدوجقصر بجير

202/10/02إقليم: العرائشمدرسة الشريف الدريسيإقليم: العرائشمدرسة الداخلة 65 04/09/18إلتحاق بالزوجالهام بنزينة 05708D)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م موسى بن نصير إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزية

المركزية

205/09/03إقليم: العرائش 63 06/09/17حسن البوزكاوي 05745Uمزدوجالعوامرة

305/09/03إقليم: العرائشمدرسة  الهيايضةإقليم: العرائشمدرسة أولد صخار 62 04/09/18أونانا مراد 05755Eمزدوجالعوامرة

606/09/01عمالة: طنجة - أصيلمعاذ بن جبلإقليم: العرائشبئر الدوار المركز 59 04/09/12يو نس ا عليوات 15149R طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م طــــــــــــــــردان 

المركزية

804/09/12إقليم: العرائشم/م صلح الدين اليوبيإقليم: العرائش 59 04/09/12إلتحاق بالزوجانتصار الدريوش 05742Rمزدوجالعوامرة

215/09/05إقليم: العرائشمدرسة بئر انزرانإقليم: العرائشم/م السريمة  المركزية 58 06/09/17إلتحاق بالزوجزينب بوزيدي 05690J)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

704/09/02عمالة: الرباطإدريس الولإقليم: العرائشم/م حمان الفطواكي المركز 57 06/09/17خليل سفيان 01038C)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

315/09/05عمالة: طنجة - أصيلالمام البخاريإقليم: العرائشمدرسة بئر انزران 56 04/09/18إلتحاق بالزوجالكفايتي وفاء 15194P)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

305/09/08إقليم: العرائشمدرسة  الهيايضةإقليم: العرائشمدرسة أولد صخار 56 04/09/18نداء العللق 05755Eمزدوجالعوامرة

315/09/04إقليم: العرائشمدرسة المنارإقليم: العرائشمدرسة أولد صخار 54 04/09/18إلتحاق بالزوجابريك سهام 27207X)مزدوجالعرائش )البلدية

125/07/12إقليم: العرائشم/م الخيايطةإقليم: العرائشم/م البناندة  المركزية 54 02/09/16حربيلي سومية 05823Dمزدوجقصر بجير

م/م أولد علي مدنة 

المركزية

416/09/93إقليم: العرائشم/م الخيايطةإقليم: العرائش 51 06/09/17االمين داودى 05823Dمزدوجقصر بجير

905/09/11عمالة: طنجة - أصيل الفتحإقليم: العرائشم/م ابن سينا  المركزية 51 06/09/17نجوى غيلن 20083D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

803/09/13إقليم: العرائشم/م أولد الغماري المركزيةإقليم: العرائشم/م القدس المركزية 48 02/09/16إحسان العشاب 05751Aمزدوجالعوامرة
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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 أحمد المنصور الذهبي   

السواكن  المركزية

م/م عمر بن الخطاب  أولد إقليم: العرائش

عمران المركزية

105/09/11إقليم: العرائش 47 06/09/17أكريم بوسلهام 05810Pمزدوجأولد أوشيح

م/م أحمد المنصور الذهبي   

السواكن  المركزية

106/09/01إقليم: العرائشمدرسة بئر انزرانإقليم: العرائش 45 02/09/14إلتحاق بالزوجبوحلبان حفيظة 05690J)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

705/09/03إقليم: العرائش مدرسة بكارةإقليم: العرائشم/م حمان الفطواكي المركز 45 06/09/14إلتحاق بالزوجنجاة القطيب 05723V)مزدوجالعرائش )البلدية

902/09/10إقليم: العرائشمدرسة المنارإقليم: العرائشمدرسة أولد صخار 45 04/09/18إلتحاق بالزوجبوفريد وسيمة 27207X)مزدوجالعرائش )البلدية

505/09/11عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: العرائشالمدرسة الجماعاتية لعياشة 45 23/10/18الهام بوتروسيت 03908Xمزدوجمهاية

105/09/11إقليم: العرائشمدرسة المنارإقليم: العرائشم/م اولد بن الصيد المركزية 45 02/09/15إلتحاق بالزوجأسماء العيساوي 27207X)مزدوجالعرائش )البلدية

905/09/11إقليم: العرائشمدرسة جابر ابن حيانإقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزية 45 02/09/15إلتحاق بالزوجدعاء مخشان 24803J)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

1005/09/11إقليم: العرائشمدرسة جابر ابن حيانإقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزية 44 20/09/16إلتحاق بالزوجحليمة الغازولــــــي 24803J)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

103/09/11إقليم: العرائشم/م الخيايطةإقليم: العرائشم/م السريمة  المركزية 44 04/09/19م منير 05823Dمزدوجقصر بجير

1013/09/01إقليم: العرائشم/م صلح الدين اليوبيإقليم: العرائشم/م عين منصور المركزية 43 02/09/14إلتحاق بالزوجالهام ايت بن عبد ا 05742Rمزدوجالعوامرة

م/م القضي عياض 

-انكارجة- المركز

عمالة مقاطعة عين المعرفةإقليم: العرائش

الشق
102/09/09 43 04/09/19مراد عبد الهادي 27362R)مزدوجعين الشق )المقاطعة

504/09/12إقليم: العرائشمدرسة حسن العرائشيإقليم: العرائشمدرسة أولد مصباح 41 02/09/14إلتحاق بالزوج         العواد إيمان 20526Kمزدوجالساحل

801/01/10إقليم: العرائشمدرسة الشريف الدريسيإقليم: العرائشمدرسة أولد صخار 39 02/09/16إلتحاق بالزوجةالوهابي عبد القدوس 05708D)مزدوجالعرائش )البلدية

702/09/10إقليم: العرائشمدرسة الشريف الدريسيإقليم: العرائشمدرسة الداخلة 39 04/09/19إلتحاق بالزوجةالزاكي العربي 05708D)مزدوجالعرائش )البلدية

305/09/11إقليم: العرائشمدرسة ابن زهرإقليم: العرائشم/م البواشتة  المركزية 39 04/09/18إلتحاق بالزوجسنـــــاء برحو 24802H)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

909/12/11إقليم: العرائشمدرسة  الهيايضةإقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزية 38 04/09/18بشرى بالعيش 05755Eمزدوجالعوامرة

مجموعة م  أولد سعيد 

الغابة

104/09/12إقليم: العرائشمدرسة الطبري  2إقليم: العرائش 38 06/09/17إلتحاق بالزوجةعادل البوكيلي 24335A)مزدوجالقصر الكبير )البلدية
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طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: المضيق - م.م بني مزالةإقليم: العرائشم/م المكزليين المركزية

الفنيدق
431/01/17 38 31/01/17البطيوي حفصة 05440Mمزدوجبليونش

م/م  إدريس  الول  

المركزية

813/02/17إقليم: تطوانم.م افران عليإقليم: العرائش 38 13/02/17فريدة بنزكور 05639Dمزدوجبني سعيد

1004/04/17إقليم: تطوانم.م بني موسىإقليم: العرائشالمدرسة الجماعاتية لعياشة 38 13/09/19زينب الحراق 05566Zمزدوجالحمراء

م/م بني حلو السفلى إقليم: العرائشالمدرسة الجماعاتية لعياشة

البتدائية

905/04/17إقليم: فحص - انجرة 38 13/09/19الفخار  يسمينة 05463Mمزدوجأنجرة

الحسن الثاني المركز ] 

أمكادي[

م/م عمر بن الخطاب  أولد إقليم: العرائش

عمران المركزية

205/09/11إقليم: العرائش 37 06/09/17بشرى الحمودي 05810Pمزدوجأولد أوشيح

126/01/17إقليم: تطوانم.م صلح الدين اليوبيإقليم: العرائشم/م تازروت  المركزية 37 26/01/17الفراح الزهرة 05628Sمزدوجزينات

127/03/17عمالة: طنجة - أصيلأبو هريرةإقليم: العرائش   م/م خربة الحراقين 37 28/03/17أسماء بن هروا 15216N طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

312/06/17إقليم: تطوانم.م اوشتامإقليم: العرائشالمشيشي المركز 37 12/06/17صو هير ضحاك 05652Tمزدوجزاوية سيدي قاسم

603/09/13إقليم: العرائشمدرسة  الهيايضةإقليم: العرائشمدرسة أولد مصباح 36 04/09/18غداش م 05755Eمزدوجالعوامرة

102/09/15إقليم: القنيطرةأولد المجذوبإقليم: العرائشم/م صلح الدين اليوبي 35 06/09/17قاسم عريوة 19124Lمزدوجبني مالك

214/02/17إقليم: العرائشم/م الخيايطةإقليم: العرائشم/م الموارعة المركزية 35 06/09/17اسامة العثماني 05823Dمزدوجقصر بجير

321/02/17عمالة: طنجة - أصيل البديعإقليم: العرائشم/م اولد بن الصيد المركزية 35 06/09/17فاطمة الزهراء الندلسي 20081B)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م  إدريس  الول  

المركزية

1027/02/17عمالة: طنجة - أصيل البديعإقليم: العرائش 35 06/09/17فردوس الوادي 20081B)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م 11 يناير مليانة 

المركزية

م/م عمر بن الخطاب  أولد إقليم: العرائش

عمران المركزية

414/02/17إقليم: العرائش 35 06/09/17نسرين الطوسي 05810Pمزدوجأولد أوشيح

124/02/17إقليم: العرائشم/م الخيايطةإقليم: العرائشم/م ابن رشد المركزية 35 06/09/17بثينة البياتي 05823Dمزدوجقصر بجير

الحسن الثاني المركز ] 

أمكادي[

820/02/17عمالة: طنجة - أصيل العيونإقليم: العرائش 35 06/09/17نورة بوزيد 19969E الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

505/09/11إقليم: تطوانم.م المنفلوطيإقليم: العرائشم/م أولد الغماري المركزية 34 04/09/18إلتحاق بالزوجالقرقري سلمى 05436H)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

103/09/13إقليم: العرائشمدرسة حسن العرائشيإقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزية 34 06/09/17إلتحاق بالزوجحنان عامر 20526Kمزدوجالساحل

م/م مولي إسماعيل إقليم: العرائشم/م البواشتة  المركزية

المركزية

903/09/13إقليم: العرائش 34 04/09/18إلتحاق بالزوجالفيلة انتصار 05726Yمزدوجزوادة

م/م حمزة بن عبد المطلب 

المركزية

814/02/17عمالة: طنجة - أصيلالمنارإقليم: العرائش 32 04/09/18اسية يزيد 26906V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م علل الفاسي  ريصانة 

المركزية

128/02/17إقليم: العرائشم/م  الموارعة الرملإقليم: العرائش 32 04/09/17صفاء العتابي 05756Fمزدوجالعوامرة

313/03/17عمالة: طنجة - أصيل البديعإقليم: العرائش وادي المخازن المركزية 32 04/09/18المودن إنصاف 20081B)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م عمر بن الخطاب  أولد 

عمران المركزية

المدرسة البتدائية زيري بن إقليم: العرائش

عطية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
316/09/94 31 06/09/17م الشريع 01696T سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

م/م عمر بن الخطاب  أولد 

عمران المركزية

المدرسة البتدائية زيري بن إقليم: العرائش

عطية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
316/09/95 31 06/09/17الضريف نادية 01696T سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

305/09/17إقليم: العرائشمدرسة أولد مصباحإقليم: العرائشم/م سعدانة  المركزية 31 06/09/17إحسان بوحشاد 05965Hمزدوجريصانة الجنوبية

م/م سيدي مزوار-تاولة- 

المركزية

206/09/17عمالة: طنجة - أصيلاشراقة السفلىإقليم: العرائش 31 06/09/17صفاء الجعادي 24284Vمزدوجحجر النحل

606/09/17إقليم: العرائشمدرسة أولد صخارإقليم: العرائشم/م تازروت  المركزية 31 06/09/17البوطيبي نورة 05752Bمزدوجالعوامرة

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

106/09/17إقليم: العرائشم/م  أولد سلطان  المركزيةإقليم: العرائش 31 06/09/17فيصل أرفوي 05953Vمزدوجريصانة الشمالية

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

206/09/17إقليم: العرائش م/م الهياطةإقليم: العرائش 31 06/09/17سهام محبوب 05847Eمزدوجسوق الطلبة

م/م  إدريس  الول  

المركزية

724/10/17إقليم: تطوانم.م بني موسىإقليم: العرائش 31 24/10/17شيماء الميلودي 05566Zمزدوجالحمراء

224/10/17إقليم: العرائشم/م حمان الفطواكي المركزإقليم: العرائشم/م القدس المركزية 31 24/10/17بلل الجدع 05730Cمزدوجزوادة

206/09/17إقليم: العرائشم/م البناندة  المركزيةإقليم: العرائش أناسيل حدادين 31 06/09/17أسامة المنصوري 05831Mمزدوجقصر بجير

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلبدريونإقليم: العرائشم/م عنصر الحاج المركزية 31 06/09/17كريمة ازرا 15151T)مزدوجكزناية )البلدية

م/م الشليحات المجاهدين 

المركزية

عمالة: المضيق - المدرسة الجماعاتية العليينإقليم: العرائش

الفنيدق
603/09/13 30 02/09/16إلتحاق بالزوجةالزيات عبد اللطيف 26014Aمزدوجعليين
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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

702/09/15إقليم: العرائش مدرسة بكارةإقليم: العرائشم/م  الموارعة الرمل 30 06/09/17إلتحاق بالزوجةم فيصل بايعلي 05723V)مزدوجالعرائش )البلدية

103/04/17إقليم: العرائشمدرسة الطبري  2إقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزية 30 03/04/17إلتحاق بالزوجنعيمة السمان 24335A)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م الشليحات المجاهدين إقليم: العرائشم/م  صف التراولة المركزية

المركزية

128/02/17إقليم: العرائش 29 04/09/19كوثر قروش 05734Gمزدوجزوادة

120/02/17عمالة: طنجة - أصيل الدارسةإقليم: العرائشالخراشفة المركز 29 04/09/19صلح الدين الفللي 15169M الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م عنصر بن عبد ا إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزية

المركزية

103/09/13إقليم: العرائش 28 04/09/18العربي اكويز 05787Pمزدوجسوق القلة

913/02/17عمالة: طنجة - أصيلدار الشاويإقليم: العرائشالمدرسة الجماعاتية لعياشة 28 13/09/19كريم ال عمر 15233Gمزدوجدار الشاوي

808/02/17عمالة: طنجة - أصيلالبركةإقليم: العرائشم/م الموارعة المركزية 28 06/09/17عبد المنعيم طيري 26375T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

320/02/17عمالة: طنجة - أصيلالمتنبيإقليم: العرائشم/م الموارعة المركزية 28 06/09/17اخندجي الحسين 26571F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

102/03/17عمالة: طنجة - أصيلالمتنبيإقليم: العرائشم/م أولد بوربيع المركزية 28 04/09/19فاطمة الزهرة بنرحمة 26571F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

213/02/17عمالة: طنجة - أصيلالسمارةإقليم: العرائشم/م الطواجنة المركزية 28 13/02/17أسماء   الجباري 26909Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م  إدريس  الول  

المركزية

213/02/17إقليم: العرائشمدرسة المام البخاريإقليم: العرائش 28 13/02/17إلتحاق بالزوجنسيبة البريق 05721Tمزدوجالساحل

601/01/17إقليم: العرائشمدرسة الداخلةإقليم: العرائشم/م عين قطاع المركز 28 06/09/17إلتحاق بالزوجةالحسن آيت البحر 05720Sمزدوجالعوامرة

م/م حمزة بن عبد المطلب 

المركزية

106/09/17إقليم: العرائشالمدرسة الجماعاتية لعياشةإقليم: العرائش 28 04/09/18أسماء الريسوني 26913Cمزدوجعياشة

م/م أحمد المنصور الذهبي   

السواكن  المركزية

506/09/17إقليم: العرائش م/م الهياطةإقليم: العرائش 28 16/09/19 عزالدين الوادي 05847Eمزدوجسوق الطلبة

321/02/17إقليم: تطوانم.م بغاغزةإقليم: العرائشالمشيشي المركز 27 06/09/17غيثة شهبون 05596Gمزدوجابغاغزة

مدرسة سيدي عيسى بن إقليم: العرائشم/م السريمة  المركزية

قاسم

217/02/17إقليم: العرائش 27 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة الحاتمي 18551N)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م 11 يناير مليانة 

المركزية

231/01/17عمالة: طنجة - أصيلالمام البخاريإقليم: العرائش 27 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة اليونسي 15194P)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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

818/02/17إقليم: العرائشمدرسة الداخلةإقليم: العرائشم/م عين قطاع المركز 26 06/09/17إلتحاق بالزوجةالمساري م 05720Sمزدوجالعوامرة

526/01/17إقليم: العرائشمدرسة الغديرةإقليم: العرائشم/م عين قطاع المركز 26 06/09/17إلتحاق بالزوجهاجر بن نقرو 05725X)مزدوجالعرائش )البلدية

306/09/17إقليم: العرائشم/م  الموارعة الرملإقليم: العرائشم/م ابن طفيل المركزية 26 04/09/18الزهرة بنعمارة 05756Fمزدوجالعوامرة

م/م أولد علي مدنة 

المركزية

206/09/17إقليم: العرائشم/م البناندة  المركزيةإقليم: العرائش 26 04/09/18السعدية ابليو 05831Mمزدوجقصر بجير

202/09/15إقليم: العرائشمدرسة الشهيد م الحيانيإقليم: العرائشم/م ابن سينا  المركزية 25 06/09/17إلتحاق بالزوجةم مسعودي 05699U)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

302/09/15عمالة: طنجة - أصيلفاطمة الزهراءإقليم: العرائشم/م  الموارعة الرمل 25 06/09/17إلتحاق بالزوجصفاء زعيكر 15181A الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

224/02/17عمالة: طنجة - أصيلالسمارةإقليم: العرائشم/م الطواجنة المركزية 25 06/09/17امال اللحياني 26909Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

الحسن الثاني المركز ] 

أمكادي[

115/02/17إقليم: العرائشم/م حمان الفطواكي المركزإقليم: العرائش 25 06/09/17هاجر الشهاب 05730Cمزدوجزوادة

113/02/17عمالة: طنجة - أصيلالمعرفةإقليم: العرائشم/م  الملوك الثلثة المركزية 25 04/09/17نعيمة الشدادي 26912B الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

228/02/17إقليم: العرائشمدرسة أولد مصباحإقليم: العرائشالمشيشي المركز 25 06/09/17المقرازي فطيمة 05965Hمزدوجريصانة الجنوبية

م/م عمر بن الخطاب  أولد إقليم: العرائشبئر الدوار المركز

عمران المركزية

720/02/17إقليم: العرائش 25 06/09/17إلتحاق بالزوجبنغنو وفاء 05810Pمزدوجأولد أوشيح

117/02/17إقليم: العرائشم/م حمان الفطواكي المركزإقليم: العرائشم/م المام مالك المركز 25 06/09/17إلتحاق بالزوجغزلن أشوركي 05730Cمزدوجزوادة

م/م  إدريس  الول  

المركزية

302/03/17إقليم: العرائشمدرسة أولد صخارإقليم: العرائش 25 06/09/17أسماء العسال 05752Bمزدوجالعوامرة

م/م  إدريس  الول  

المركزية

402/03/17إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: العرائش 25 06/09/17الحماني سناء 05747

W

مزدوجالعوامرة

الحسن الثاني المركز ] 

أمكادي[

620/02/17عمالة: طنجة - أصيلالقاضي عياضإقليم: العرائش 25 06/09/17إلتحاق بالزوجسارة  ايت ساعد 15138D طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

820/02/17عمالة: طنجة - أصيلصلح الدين اليوبيإقليم: العرائشم/م  الملوك الثلثة المركزية 25 04/09/17سليمان عبد اللطيفي 15178X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

616/02/17إقليم: العرائشمدرسة أولد مصباحإقليم: العرائشم/م الطواجنة المركزية 25 06/09/17اسماء اتنان 05965Hمزدوجريصانة 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 2020

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 الشليحات المجاهدين إقليم: العرائشالخراشفة المركز

المركزية

927/02/17إقليم: العرائش 25 06/09/17أسماء بنادي 05734Gمزدوجزوادة

م/م 11 يناير مليانة 

المركزية

106/09/17إقليم: العرائشم/م  صف التراولة المركزيةإقليم: العرائش 25 04/09/19حياة كمرة 05806Kمزدوجتطفت

م/م 11 يناير مليانة 

المركزية

م/م أحمد المنصور الذهبي   إقليم: العرائش

السواكن  المركزية

606/09/17إقليم: العرائش 25 04/09/19سناء بنجمل 05835Sمزدوجالسواكن

م/م 11 يناير مليانة إقليم: العرائشم/م سيدي بوصفرة

المركزية

106/09/17إقليم: العرائش 25 04/09/19خولة افريخو 05798Bمزدوجتطفت

415/09/17إقليم: العرائش وادي المخازن المركزيةإقليم: العرائشبئر الدوار المركز 25 04/09/19وفاء الساهلي 05845Cمزدوجسوق الطلبة

301/01/17إقليم: العرائشم/م ابن سينا  المركزيةإقليم: العرائشم/م الموارعة المركزية 24 04/09/18مروان اليملحي 05944Kمزدوجالساحل

1006/09/17إقليم: العرائشمدرسة أولد صخارإقليم: العرائشالمدرسة الجماعاتية لعياشة 24 04/09/19عبد الهادي المسيني 05752Bمزدوجالعوامرة

804/09/18عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبإقليم: العرائشم/م تازروت  المركزية 24 04/09/18اناس محبوب 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مجموعة م  أولد سعيد إقليم: العرائشم/م تجــــــــــــزرت المركزية

الغابة

204/09/18إقليم: العرائش 24 04/09/18إيمان اجوامعي 18936Gمزدوجزوادة

204/09/18إقليم: العرائشم/م البناندة  المركزيةإقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية 24 04/09/18م عبد الرحيم أقضاض 05831Mمزدوجقصر بجير

104/09/18إقليم: العرائشم/م أولد الغماري المركزيةإقليم: العرائشم/م سعدانة  المركزية 24 04/09/18بلل حمايمو 05751Aمزدوجالعوامرة

م/م تزروت  -القلة- 

المركزية

304/09/18إقليم: العرائشم/م البناندة  المركزيةإقليم: العرائش 24 04/09/18هند قرقاب 05831Mمزدوجقصر بجير

م/م الشليحات المجاهدين إقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية

المركزية

104/09/18إقليم: العرائش 24 04/09/18نادية برحو 05734Gمزدوجزوادة

م/م   اعماير الطليق  

المركزية

202/03/17إقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزيةإقليم: العرائش 23 04/09/19عبد اللطيف العسري 05816

W

مزدوجأولد أوشيح

م/م أولد علي مدنة 

المركزية

215/05/17عمالة: طنجة - أصيل ابن حنبلإقليم: العرائش 23 04/09/19يسرى الحقيوي 15197T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

 مجموعة مدارس ولجة إقليم: العرائشمدرسة العهد الجديد

السلطان

402/09/15عمالة: سل 22 06/09/17الفاطمي حمدي 01240Xمزدوجالسهول

802/09/15إقليم: العرائشم/م عين قطاع المركزإقليم: العرائشمدرسة أولد صخار 22 06/09/17عبد اللطيف رشدي 05946Mمزدوجالساحل
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

1002/09/16عمالة: طنجة - أصيل ابن حنبلإقليم: العرائشم/م ابن طفيل المركزية 22 04/09/18سارة سمللي 15197T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

103/03/17إقليم: العرائشم/م أولد الغماري المركزيةإقليم: العرائشم/م السريمة  المركزية 22 05/09/18إلتحاق بالزوجسكينة كيندي 05751Aمزدوجالعوامرة

م/م   اعماير الطليق  

المركزية

105/09/17إقليم: العرائشم/م حمان الفطواكي المركزإقليم: العرائش 21 04/09/19معروفي كزارة 05730Cمزدوجزوادة

305/09/17إقليم: العرائشم/م البناندة  المركزيةإقليم: العرائشم/م سعدانة  المركزية 21 06/09/17زينب الرواني 05831Mمزدوجقصر بجير

م/م سيدي مزوار-تاولة- 

المركزية

306/09/17إقليم: العرائشمدرسة وادي الذهبإقليم: العرائش 21 06/09/17إلتحاق بالزوجإيمان  مهدي 05700V)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

م/م الشليحات المجاهدين إقليم: العرائش

المركزية

106/09/17إقليم: العرائش 21 06/09/17فطمة اكروش 05734Gمزدوجزوادة

م/م أولد علي مدنة إقليم: العرائشم/م  أورموت

المركزية

206/09/17إقليم: العرائش 21 06/09/17سعاد الخطيب 05857Rمزدوجسوق الطلبة

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

106/09/17عمالة: طنجة - أصيل العزيب ابقيوإقليم: العرائش 21 06/09/17رشيدة عبد المالك 15294Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

106/09/17إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائش 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةأشرف الصروخ 05969Mمزدوجريصانة الجنوبية

406/09/17إقليم: العرائش وادي المخازن المركزيةإقليم: العرائشم/م تازروت  المركزية 21 06/09/17الضريسي هاجر 05845Cمزدوجسوق الطلبة

1024/10/17إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائشم/م القدس المركزية 21 24/10/17عبد العالي كعويس 05969Mمزدوجريصانة الجنوبية

م/م طــــــــــــــــردان 

المركزية

م/م الشليحات المجاهدين إقليم: العرائش

المركزية

206/09/17إقليم: العرائش 21 06/09/17فدوى تغزوت 05734Gمزدوجزوادة

مدرسة المسيرة الخضراء إقليم: العرائش   م/م خربة الحراقين

القشاشرة

106/09/17إقليم: العرائش 21 06/09/17إلتحاق بالزوجهاجر العزيوز 05822Cمزدوجقصر بجير

306/09/17عمالة: طنجة - أصيلالسمارةإقليم: العرائشم/م تازروت  المركزية 21 06/09/17إلهام راكبي 26909Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

306/09/17إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: العرائشم/م عنصر الحاج المركزية 21 06/09/17سكينة السقال 05747

W

مزدوجالعوامرة

107/09/17إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزيةإقليم: العرائش أناسيل حدادين 21 07/09/17رشيد الدكالي 05754Dمزدوجالعوامرة

315/09/17إقليم: العرائشم/م  الموارعة الرملإقليم: العرائشم/م تازروت  المركزية 21 15/09/17سي م افريطح 05756Fمزدوجالعوامرة
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مجموعة م  أولد سعيد إقليم: العرائشم/م تازروت  المركزية

الغابة

515/09/17إقليم: العرائش 21 15/09/17عصام المجدوبي 18936Gمزدوجزوادة

122/11/17إقليم: العرائشم/م السريمة  المركزيةإقليم: العرائشم/م المام مالك المركز 21 04/09/19م الحماري 05829Kمزدوجقصر بجير

م/م  إدريس  الول  

المركزية

304/09/18إقليم: العرائشم/م ابن طفيل المركزيةإقليم: العرائش 21 04/09/19عبد الرحيم القادري 05962Eمزدوجريصانة الجنوبية

م/م تزروت  -القلة- 

المركزية

404/09/18إقليم: العرائشم/م حمان الفطواكي المركزإقليم: العرائش 21 04/09/19عمر منانة 05730Cمزدوجزوادة

104/09/18إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: العرائشم/م  أولد سلطان  المركزية 21 04/09/19إحسان اليزيدي 05747

W

مزدوجالعوامرة

204/09/18إقليم: العرائش وادي المخازن المركزيةإقليم: العرائشبئر الدوار المركز 21 04/09/19فتيحة الهبرة 05845Cمزدوجسوق الطلبة

م/م علل الفاسي  ريصانة 

المركزية

604/09/18إقليم: العرائشم/م  الموارعة الرملإقليم: العرائش 21 04/09/19يوسف بوكزو 05756Fمزدوجالعوامرة

م/م 11 يناير مليانة 

المركزية

204/09/18إقليم: العرائشم/م  الفريحيين المركزيةإقليم: العرائش 21 04/09/19شيماء البراهيمي 05727Zمزدوجزوادة

204/09/18إقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزيةإقليم: العرائشم/م ابن رشد المركزية 21 04/09/19احمد عشاب 05816

W

مزدوجأولد أوشيح

104/09/18إقليم: العرائشم/م السريمة  المركزيةإقليم: العرائشبئر الدوار المركز 21 04/09/19سناء اجديوي 05829Kمزدوجقصر بجير

204/09/18إقليم: العرائشم/م السريمة  المركزيةإقليم: العرائشم/م ابن رشد المركزية 21 04/09/19مريم الهراسي 05829Kمزدوجقصر بجير

605/09/17إقليم: العرائشم/م حمان الفطواكي المركزإقليم: العرائشم/م أولد بوربيع المركزية 20 04/09/19عبد الرحيم أمديني 05730Cمزدوجزوادة

م/م   اعماير الطليق  

المركزية

504/09/18إقليم: العرائشم/م  الملوك الثلثة المركزيةإقليم: العرائش 20 04/09/19فاطمة الزهرة بن يشو 05852Kمزدوجسوق الطلبة

م/م   اعماير الطليق  

المركزية

304/09/18إقليم: العرائشم/م البواشتة  المركزيةإقليم: العرائش 20 04/09/19ماجدة الرويشي 05821Bمزدوجأولد أوشيح

515/02/17إقليم: تطوانم.م كيتانإقليم: العرائشم/م تازروت  المركزية 19 04/09/19إلتحاق بالزوجمروة أغبالو 05613Aمزدوجزيتون

820/02/17إقليم: العرائشمدرسة أولد صخارإقليم: العرائشالخراشفة المركز 19 04/09/19فاطمة الزهراء الخمالي 05752Bمزدوجالعوامرة

217/02/17إقليم: العرائشمدرسة أولد صخارإقليم: العرائشالخراشفة المركز 19 04/09/19عائشة السلموني 05752Bمزدوجالعوامرة
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

128/02/17عمالة: طنجة - أصيلأبو هريرةإقليم: العرائشم/م ابن رشد المركزية 19 04/09/19إلتحاق بالزوجنعيمة المنصوري 15216N طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

1003/03/17عمالة: طنجة - أصيلالبركةإقليم: العرائشم/م الموارعة المركزية 19 04/09/19زينب العميري 26375T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

128/02/17إقليم: العرائش وادي المخازن المركزيةإقليم: العرائشم/م  أولد سلطان  المركزية 19 04/09/19مريم العسري 05845Cمزدوجسوق الطلبة

م/م   اعماير الطليق  

المركزية

م/م أحمد المنصور الذهبي   إقليم: العرائش

السواكن  المركزية

301/03/17إقليم: العرائش 19 04/09/19ايمان السياعلي 05835Sمزدوجالسواكن

م/م علل الفاسي  ريصانة 

المركزية

324/02/17إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: العرائش 19 04/09/19رحيمة الغجوان 05747

W

مزدوجالعوامرة

608/02/17عمالة: طنجة - أصيلم المكي الناصريإقليم: العرائشالخراشفة المركز 19 04/09/19فؤاد بكور 15292

W

مزدوجبني مكادة )المقاطعة(

م/م أحمد المنصور الذهبي   

السواكن  المركزية

عمالة: المضيق - مدرسة خديجة أم المؤمنينإقليم: العرائش

الفنيدق
526/01/17 19 04/09/19إلتحاق بالزوجايمان العزابي 05438K)مزدوجالفنيدق )البلدية

م/م   اعماير الطليق  

المركزية

420/02/17عمالة: طنجة - أصيلأولد الرياحيإقليم: العرائش 19 04/09/19شيماء العيساوي 15282Kمزدوجسيدي اليمني

203/04/17إقليم: العرائشمدرسة ادريس الحريزيإقليم: العرائشم/م عين معسكر  المركزية 19 04/09/19إلتحاق بالزوجمريم بوحسينة 18557V)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

230/03/17إقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزيةإقليم: العرائشم/م سيدي بوصفرة 19 04/09/19المجاهد حسنية 05816

W

مزدوجأولد أوشيح

م/م   اعماير الطليق  

المركزية

307/04/17عمالة: طنجة - أصيلالسمارةإقليم: العرائش 19 04/09/19سعيدة اشريقي 26909Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م الخراشفة 2 المركزية  

عامرعين الحنة

318/04/17إقليم: العرائشم/م  الموارعة الرملإقليم: العرائش 19 04/09/19عمر ادريدب 05756Fمزدوجالعوامرة

م/م   اعماير الطليق  

المركزية

517/04/17إقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزيةإقليم: العرائش 19 04/09/19الطاهرة الحراق 05816

W

مزدوجأولد أوشيح

106/09/17إقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزيةإقليم: العرائش وادي المخازن المركزية 19 04/09/18إلتحاق بالزوجعائشة البكري 05816

W

مزدوجأولد أوشيح

م/م   اعماير الطليق  

المركزية

309/10/17إقليم: العرائشم/م الخيايطةإقليم: العرائش 19 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم القرقري 05823Dمزدوجقصر بجير

604/09/18إقليم: العرائشمدرسة المام البخاريإقليم: العرائشم/م أمزورة المركزية 19 04/09/18إلتحاق بالزوجخديجة خربوش 05721Tمزدوجالساحل

102/09/16إقليم: العرائشم/م  الفريحيين المركزيةإقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزية 18 04/09/18عبدالجبار الحميدي 05727Zمزدوجزوادة
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

801/01/17إقليم: العرائشمدرسة المام البخاريإقليم: العرائشم/م  الفريحيين المركزية 18 04/09/18إلتحاق بالزوجالعساوي سكينة 05721Tمزدوجالساحل

806/09/17إقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزيةإقليم: العرائشم/م عين منصور المركزية 18 04/09/18سفيان اليونسي 05816

W

مزدوجأولد أوشيح

م/م  إدريس  الول  

المركزية

106/09/17إقليم: العرائشم/م حمان الفطواكي المركزإقليم: العرائش 18 04/09/18مريم لكبيري 05730Cمزدوجزوادة

106/09/17إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائشم/م عين منصور المركزية 18 04/09/18خالد أفقير 05957Zمزدوجريصانة الشمالية

م/م الخراشفة 2 المركزية  

عامرعين الحنة

206/09/17إقليم: العرائشم/م ابن سينا  المركزيةإقليم: العرائش 18 06/09/18أميمة الحنتيكي 05944Kمزدوجالساحل

م/م  إدريس  الول  

المركزية

م/م القضي عياض -انكارجة- إقليم: العرائش

المركز

106/09/17إقليم: العرائش 18 06/09/18إلتحاق بالزوجسهام الكاحي 05936Bمزدوجالساحل

م/م الخراشفة 2 المركزية  

عامرعين الحنة

م/م علل الفاسي  ريصانة إقليم: العرائش

المركزية

406/09/17إقليم: العرائش 18 06/09/18أميمة لحياني 05951Tمزدوجريصانة الشمالية

م/م أحمد المنصور الذهبي   إقليم: العرائشم/م المام مالك المركز

السواكن  المركزية

806/09/17إقليم: العرائش 18 04/09/18سارة عليطي 05835Sمزدوجالسواكن

م/م الخراشفة 2 المركزية  

عامرعين الحنة

106/09/17إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائش 18 06/09/18سارة امغايطني 05957Zمزدوجريصانة الشمالية

م/م  إدريس  الول  

المركزية

406/09/17إقليم: العرائشمدرسة أولد صخارإقليم: العرائش 18 04/09/18ليلى الكنوني 05752Bمزدوجالعوامرة

الحسن الثاني المركز ] 

أمكادي[

م/م أحمد المنصور الذهبي   إقليم: العرائش

السواكن  المركزية

906/09/17إقليم: العرائش 18 04/09/18زينب الشاعر 05835Sمزدوجالسواكن

م/م  إدريس  الول  

المركزية

805/09/17إقليم: تطوانم.م يعقوبشإقليم: العرائش 18 06/09/18فاطمة البعلطة 05503Fمزدوجبني حرشن

106/09/17إقليم: العرائشم/م  الموارعة الرملإقليم: العرائشم/م ابن طفيل المركزية 17 04/09/19إلتحاق بالزوجاعويشة الكريوي 05756Fمزدوجالعوامرة

406/09/17إقليم: العرائشمدرسة الداخلةإقليم: العرائشالخراشفة المركز 17 04/09/19إلتحاق بالزوجشيماء أعراس 05720Sمزدوجالعوامرة

م/م الشليحات المجاهدين إقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية

المركزية

104/09/18إقليم: العرائش 17 04/09/18إلتحاق بالزوجنادية نصري 05734Gمزدوجزوادة

604/09/19إقليم: العرائشمدرسة أولد صخارإقليم: العرائشم/م الصفصاف المركز 17 04/09/19سارة عياشة 05752Bمزدوجالعوامرة

م/م تزروت  -القلة- 

المركزية

204/09/19إقليم: العرائشم/م حمان الفطواكي المركزإقليم: العرائش 17 04/09/19سكينة الفارسي 05730Cمزدوجزوادة
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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 2020

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

104/09/19إقليم: العرائشم/م الطواجنة المركزيةإقليم: العرائش 17 04/09/19الخليفي فاطمة الزهراء 05974Tمزدوجريصانة الجنوبية

104/09/19إقليم: العرائشم/م أولد الغماري المركزيةإقليم: العرائشم/م المكزليين المركزية 17 04/09/19العوني زينب 05751Aمزدوجالعوامرة

504/09/19إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزيةإقليم: العرائشم/م المكزليين المركزية 17 04/09/19اللبينة فائزة 05754Dمزدوجالعوامرة

م/م الخراشفة 2 المركزية  

عامرعين الحنة

704/09/19إقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزيةإقليم: العرائش 17 04/09/19سعدون شيماء 05816

W

مزدوجأولد أوشيح

404/09/19إقليم: العرائشمدرسة أولد صخارإقليم: العرائشم/م الصفصاف المركز 17 04/09/19سميرة الخبزي 05752Bمزدوجالعوامرة

م/م أحمد المنصور الذهبي   إقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية

السواكن  المركزية

704/09/19إقليم: العرائش 17 04/09/19كوثر الوزاني 05835Sمزدوجالسواكن

204/09/19عمالة: طنجة - أصيل بني سعيدإقليم: العرائشم/م الصفصاف المركز 17 04/09/19عزيزة الريسوني 15231E)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

م/م  إدريس  الول  إقليم: العرائشم/م عين منصور المركزية

المركزية

104/09/19إقليم: العرائش 17 04/09/19فدوى بوعزو 05903Rمزدوجبني كرفط

104/09/19إقليم: العرائشم/م البواشتة  المركزيةإقليم: العرائشم/م المكزليين المركزية 17 04/09/19شفيرة عبد الصمد 05821Bمزدوجأولد أوشيح

804/09/19إقليم: العرائشم/م حمان الفطواكي المركزإقليم: العرائشأمكادي بني يسف المركزية 17 04/09/19سليمة الخرازي 05730Cمزدوجزوادة

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

204/09/19إقليم: العرائشم/م البواشتة  المركزيةإقليم: العرائش 17 04/09/19غيثة الوزاني 05821Bمزدوجأولد أوشيح

104/09/19عمالة: طنجة - أصيل العيونإقليم: العرائشالمشيشي المركز 17 04/09/19زهراء الحياني 19969E الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

706/09/17إقليم: العرائشم/م  الفريحيين المركزيةإقليم: العرائشم/م البواشتة  المركزية 16 04/09/19إلتحاق بالزوجحياة ودان 05727Zمزدوجزوادة

مدرسة عيون الساقية إقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزية

الحمراء

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
706/09/17 16 04/09/19إلتحاق بالزوجحنان بحراث 18722Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

104/09/18إقليم: العرائشم/م الريحيين  المركزيةإقليم: العرائشم/م عين حديد المركزية 16 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الربيعي 05938Dمزدوجالساحل

م/م الخراشفة 2 المركزية  

عامرعين الحنة

106/09/17إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزيةإقليم: العرائش 15 04/09/19سفيان العيساوي 05754Dمزدوجالعوامرة

م/م أولد علي مدنة إقليم: العرائشبئر الدوار المركز

المركزية

206/09/17إقليم: العرائش 15 04/09/19الصحراوي هشام 05857Rمزدوجسوق الطلبة
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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 2020

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: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائشم/م اولد بن الصيد المركزية 15 04/09/19ايمان الحدادي 05957Zمزدوجريصانة الشمالية

1006/09/17إقليم: العرائشمدرسة أولد صخارإقليم: العرائشم/م اولد بن الصيد المركزية 15 04/09/19زكية  بعيوة 05752Bمزدوجالعوامرة

106/09/17إقليم: العرائشم/م ابن رشد المركزيةإقليم: العرائشبئر الدوار المركز 15 04/09/19حليمة نبيه 05794Xمزدوجتطفت

مجموعة م  أولد سعيد إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزية

الغابة

106/09/17إقليم: العرائش 15 04/09/19أحمد النوينة 18936Gمزدوجزوادة

606/09/17إقليم: العرائشمدرسة ادريس الحريزيإقليم: العرائشم/م  صف التراولة المركزية 15 04/09/19إلتحاق بالزوجبسمة الشلح 18557V)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

306/09/17إقليم: العرائشم/م ابن طفيل المركزيةإقليم: العرائشم/م أمزورة المركزية 15 04/09/19آسية الخشاني 05962Eمزدوجريصانة الجنوبية

806/09/17إقليم: العرائشم/م ابن سينا  المركزيةإقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزية 15 04/09/19إلتحاق بالزوجةزكرياء المنصوري 05944Kمزدوجالساحل

206/09/17إقليم: العرائشم/م البواشتة  المركزيةإقليم: العرائشبئر الدوار المركز 15 04/09/19هاجر بورودي 05821Bمزدوجأولد أوشيح

206/09/17إقليم: العرائشمدرسة الداخلةإقليم: العرائشم/م أولد بوربيع المركزية 15 04/09/19إلتحاق بالزوجنجلء المسياح 05720Sمزدوجالعوامرة

306/09/17إقليم: العرائشمدرسة الداخلةإقليم: العرائشم/م حمان الفطواكي المركز 15 04/09/19إلتحاق بالزوجكريمة اترارة 05720Sمزدوجالعوامرة

106/09/17إقليم: العرائشمدرسة ادريس الحريزيإقليم: العرائشم/م المام مالك المركز 15 04/09/19إلتحاق بالزوجوفاء الحراق 18557V)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

106/09/17إقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزيةإقليم: العرائشم/م اولد بن الصيد المركزية 15 04/09/19السعدي كمال 05816

W

مزدوجأولد أوشيح

206/09/17إقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزيةإقليم: العرائشالعزيب السفلي المركز 15 04/09/19ايمان العزاوي 05816

W

مزدوجأولد أوشيح

م/م   اعماير الطليق  

المركزية

106/09/17إقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزيةإقليم: العرائش 15 04/09/19إلتحاق بالزوجبنداود هاجر 05816

W

مزدوجأولد أوشيح

706/09/17إقليم: العرائشم/م حمان الفطواكي المركزإقليم: العرائشالخراشفة المركز 15 04/09/19الهام عمران 05730Cمزدوجزوادة

م/م  إدريس  الول  إقليم: العرائشم/م القدس المركزية

المركزية

124/10/17إقليم: العرائش 15 04/09/19خالد حمداش 05903Rمزدوجبني كرفط

206/09/17عمالة: طنجة - أصيل ابن حنبلإقليم: العرائشم/م الموارعة المركزية 15 04/09/19فاطمة لوديني 15197T)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 2020

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 الشليحات المجاهدين 

المركزية

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلأبو هريرةإقليم: العرائش 15 14/09/19إلتحاق بالزوجشيماء الغجوان 15216N طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م 11 يناير مليانة 

المركزية

المدرسة الجماعاتية مليكة إقليم: العرائش

الفاسي

906/09/17إقليم: تطوان 15 04/09/19إلتحاق بالزوجسلوى حرتال 26021Hمزدوجسوق القديم

205/09/17إقليم: العرائشم/م أولد بوربيع المركزيةإقليم: العرائشالخراشفة المركز 15 04/09/19المهدي القدميري 05738Lمزدوجزوادة

106/09/17إقليم: العرائشم/م البواشتة  المركزيةإقليم: العرائشم/م سيدي بوصفرة 15 04/09/19احمد المللي 05821Bمزدوجأولد أوشيح

115/09/17إقليم: العرائش م/م الهياطةإقليم: العرائشم/م حمان الفطواكي المركز 15 04/09/19إلتحاق بالزوجسكينة العباس 05847Eمزدوجسوق الطلبة

م/م  إدريس  الول  إقليم: العرائشم/م القدس المركزية

المركزية

1027/11/17إقليم: العرائش 15 03/09/19سعيد الطويل 05903Rمزدوجبني كرفط

م/م عمر بن الخطاب  أولد إقليم: العرائشم/م سعدانة  المركزية

عمران المركزية

104/09/18إقليم: العرائش 15 04/09/18إلتحاق بالزوجثواب بلوطي 05810Pمزدوجأولد أوشيح

104/09/18إقليم: العرائشمدرسة وادي الذهبإقليم: العرائش   م/م خربة الحراقين 15 04/09/18إلتحاق بالزوجكريمة المروني 05700V)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

804/09/18إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: العرائشالمشيشي المركز 15 04/09/18إلتحاق بالزوجفهيمة الطريبق 05747

W

مزدوجالعوامرة

م/م علل الفاسي  ريصانة إقليم: العرائشم/م عين حديد المركزية

المركزية

501/01/17إقليم: العرائش 14 04/09/18أيوب أحجاوج 05951Tمزدوجريصانة الشمالية

107/10/17إقليم: العرائشم/م أولد بوربيع المركزيةإقليم: العرائشم/م الموارعة المركزية 14 04/09/19إلتحاق بالزوجسناء الكنار 05738Lمزدوجزوادة

804/09/18إقليم: العرائشم/م ابن رشد المركزيةإقليم: العرائشم/م أمزواق المركزية 14 04/09/18جواد بوغابة 05794Xمزدوجتطفت

104/09/18إقليم: العرائشم/م  صف التراولة المركزيةإقليم: العرائشم/م تجــــــــــــزرت المركزية 14 04/09/18سميرة ركاع 05806Kمزدوجتطفت

104/09/18إقليم: العرائشم/م البواشتة  المركزيةإقليم: العرائشالعزيب السفلي المركز 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةالزناكي مصطفى 05821Bمزدوجأولد أوشيح

م/م تزروت  -القلة- 

المركزية

م/م 11 يناير مليانة إقليم: العرائش

المركزية

204/09/18إقليم: العرائش 14 04/09/18سكينة البليلي 05798Bمزدوجتطفت

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

104/09/18إقليم: العرائشم/م عين قطاع المركزإقليم: العرائش 14 04/09/18إشراق دبيبح 05946Mمزدوجالساحل

م/م 11 يناير مليانة إقليم: العرائشم/م عنصر الحاج المركزية

المركزية

204/09/18إقليم: العرائش 14 04/09/18سهام الوزاري 05798Bمزدوجتطفت
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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 2020

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

504/09/18عمالة: طنجة - أصيلاشراقة السفلىإقليم: العرائش 14 04/09/18خولة عابد 24284Vمزدوجحجر النحل

م/م أولد علي مدنة إقليم: العرائشم/م أمزواق المركزية

المركزية

104/09/18إقليم: العرائش 14 04/09/18هشام العطار 05857Rمزدوجسوق الطلبة

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

م/م الخراشفة 2 المركزية  إقليم: العرائش

عامرعين الحنة

104/09/18إقليم: العرائش 14 04/09/18م كريم باقوح 05961Dمزدوجريصانة الشمالية

م/م موسى بن نصير إقليم: العرائشأمكادي بني يسف المركزية

المركزية

204/09/18إقليم: العرائش 14 04/09/18إلتحاق بالزوجمنانة بوق 05745Uمزدوجالعوامرة

104/09/18إقليم: العرائشم/م ابن رشد المركزيةإقليم: العرائشالعزيب السفلي المركز 14 04/09/18يسرى اليونسي 05794Xمزدوجتطفت

104/09/18إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائشأغليمين المركز 14 04/09/18م الصيباري 05969Mمزدوجريصانة الجنوبية

804/09/18إقليم: العرائشم/م أولد بوربيع المركزيةإقليم: العرائشالعزيب السفلي المركز 14 04/09/18سكينة حمصة 05738Lمزدوجزوادة

م/م أحمد المنصور الذهبي   إقليم: العرائشالعزيب السفلي المركز

السواكن  المركزية

304/09/18إقليم: العرائش 14 04/09/18لينا الطود الحسني 05835Sمزدوجالسواكن

104/09/18إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائشأغليمين المركز 14 04/09/18م أحمودو 05957Zمزدوجريصانة الشمالية

904/09/18إقليم: العرائشم/م ابن سينا  المركزيةإقليم: العرائشم/م أمزورة المركزية 14 04/09/18بشرى سعداني 05944Kمزدوجالساحل

304/09/18إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائشم/م القدس المركزية 14 04/09/18هاجر الدمناتي 05957Zمزدوجريصانة الشمالية

104/09/18إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائشم/م عين منصور المركزية 14 04/09/18ليلى الرباري 05957Zمزدوجريصانة الشمالية

الحسن الثاني المركز ] إقليم: العرائشم/م عنصر الحاج المركزية

أمكادي[

704/09/18إقليم: العرائش 14 04/09/18الزهرة قشيتل 05758Hمزدوجبوجديان

404/09/18إقليم: العرائشم/م ابن رشد المركزيةإقليم: العرائش أناسيل حدادين 14 04/09/18فاطمة الزبيري 05794Xمزدوجتطفت

904/09/18إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزيةإقليم: العرائشم/م الصفصاف المركز 14 04/09/18سكينة الصمدي 05754Dمزدوجالعوامرة

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

204/09/18إقليم: العرائشالمدرسة الجماعاتية لعياشةإقليم: العرائش 14 04/09/18احمد الغزاوي 26913Cمزدوجعياشة

م/م سيدي مزوار-تاولة- 

المركزية

م/م أحمد المنصور الذهبي   إقليم: العرائش

السواكن  المركزية

604/09/18إقليم: العرائش 14 04/09/18هاجر النوني 05835Sمزدوجالسواكن
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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 2020

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: العرائشم/م أولد الغماري المركزيةإقليم: العرائشأمكادي بني يسف المركزية 14 04/09/18ابتهال شمار 05751Aمزدوجالعوامرة

م/م   اعماير الطليق  إقليم: العرائشأمكادي بني يسف المركزية

المركزية

404/09/18إقليم: العرائش 14 04/09/18فتيحة البريشي 05840Xمزدوجالسواكن

104/09/18إقليم: العرائشمدرسة وادي الذهبإقليم: العرائشم/م  أورموت 14 04/09/18إلتحاق بالزوجصفاء الصغداني 05700V)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

104/09/18إقليم: العرائشم/م ابن رشد المركزيةإقليم: العرائشالعزيب السفلي المركز 14 04/09/18عواطف الزبيري 05794Xمزدوجتطفت

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

1004/09/18إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائش 14 04/09/18ماجدة بودفشة 05957Zمزدوجريصانة الشمالية

م/م   اعماير الطليق  إقليم: العرائش   م/م خربة الحراقين

المركزية

404/09/18إقليم: العرائش 14 04/09/18إكرام خليفة 05840Xمزدوجالسواكن

304/09/18إقليم: العرائشم/م ابن طفيل المركزيةإقليم: العرائشم/م تجــــــــــــزرت المركزية 14 04/09/18هاجر اليملحي 05962Eمزدوجريصانة الجنوبية

م/م سيدي مزوار-تاولة- 

المركزية

104/09/18إقليم: العرائشم/م البواشتة  المركزيةإقليم: العرائش 14 04/09/18إلتحاق بالزوجنجلء بنعياد 05821Bمزدوجأولد أوشيح

604/09/18إقليم: العرائشم/م  الملوك الثلثة المركزيةإقليم: العرائشالعزيب السفلي المركز 14 04/09/18سمية بنعليلو 05852Kمزدوجسوق الطلبة

504/09/18إقليم: العرائشمدرسة أولد مصباحإقليم: العرائشم/م عين حديد المركزية 14 04/09/18إلتحاق بالزوجحرية بن زينة 05965Hمزدوجريصانة الجنوبية

م/م سيدي مزوار-تاولة- 

المركزية

404/09/18إقليم: العرائشم/م  الملوك الثلثة المركزيةإقليم: العرائش 14 04/09/18مريم دادة 05852Kمزدوجسوق الطلبة

304/09/18إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائشم/م سعدانة  المركزية 14 04/09/18عبد ا بلمين 05957Zمزدوجريصانة الشمالية

704/09/18إقليم: العرائشم/م ابن طفيل المركزيةإقليم: العرائشم/م أمزورة المركزية 14 04/09/18خديجة الحلوطي 05962Eمزدوجريصانة الجنوبية

104/09/18إقليم: العرائشالمدرسة الجماعاتية لعياشةإقليم: العرائشم/م عنصر الحاج المركزية 14 04/09/18مريم ملح 26913Cمزدوجعياشة

204/09/18إقليم: العرائشم/م ابن طفيل المركزيةإقليم: العرائشأغليمين المركز 14 04/09/18عبد السلم الصوفة 05962Eمزدوجريصانة الجنوبية

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

604/09/18إقليم: العرائشم/م  أولد سلطان  المركزيةإقليم: العرائش 14 04/09/18يوسف العولة 05953Vمزدوجريصانة الشمالية

104/09/18إقليم: العرائشم/م  الملوك الثلثة المركزيةإقليم: العرائشم/م تجــــــــــــزرت المركزية 14 04/09/18أسماء الجوهري 05852Kمزدوجسوق الطلبة
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

804/09/18عمالة: طنجة - أصيلالخربإقليم: العرائشأمكادي بني يسف المركزية 14 04/09/18فاطمة الزكوري 25176P الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

704/09/18عمالة: طنجة - أصيلابرييشإقليم: العرائشم/م سعدانة  المركزية 14 04/09/18إلتحاق بالزوجسهام شاكر 15256Gمزدوجأقواس برييش

804/09/18إقليم: العرائشم/م  أولد سلطان  المركزيةإقليم: العرائشم/م تجــــــــــــزرت المركزية 14 04/09/18رباب العتيق 05953Vمزدوجريصانة الشمالية

م/م 11 يناير مليانة إقليم: العرائشأغليمين المركز

المركزية

504/09/18إقليم: العرائش 14 04/09/18فائزة بريغلي 05798Bمزدوجتطفت

904/09/18إقليم: العرائشم/م  الملوك الثلثة المركزيةإقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية 14 04/09/18فرح عربية 05852Kمزدوجسوق الطلبة

104/09/18إقليم: العرائشم/م عين منصور المركزيةإقليم: العرائشأغليمين المركز 14 04/09/18حمزة ناجي 05915Dمزدوجبني كرفط

م/م أولد علي مدنة إقليم: العرائشم/م  أورموت

المركزية

704/09/18إقليم: العرائش 14 04/09/18عبد الحميد البليلي 05857Rمزدوجسوق الطلبة

204/09/18إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائشم/م المكزليين المركزية 14 04/09/18صاحب فاطمة الزهراء 05957Zمزدوجريصانة الشمالية

م/م 11 يناير مليانة إقليم: العرائشأمكادي بني يسف المركزية

المركزية

804/09/18إقليم: العرائش 14 04/09/18خولة بالعطار 05798Bمزدوجتطفت

504/09/18إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائشم/م أمزواق المركزية 14 04/09/18ياسين أخريف 05957Zمزدوجريصانة الشمالية

م/م طــــــــــــــــردان 

المركزية

م/م أحمد المنصور الذهبي   إقليم: العرائش

السواكن  المركزية

304/09/18إقليم: العرائش 14 04/09/18حفصة اركيلة 05835Sمزدوجالسواكن

304/09/18إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائشم/م القدس المركزية 14 04/09/18سارة الحراق 05957Zمزدوجريصانة الشمالية

704/09/18إقليم: العرائشم/م المام مالك المركزإقليم: العرائشأغليمين المركز 14 04/09/18أسامة البوعزي 05761Lمزدوجبوجديان

304/09/18إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائشم/م شفراوش المركزية 14 04/09/18سفيان السليمي 05957Zمزدوجريصانة الشمالية

م/م حمزة بن عبد المطلب إقليم: العرائشأغليمين المركز

المركزية

104/09/18إقليم: العرائش 14 04/09/18بشرى الفاسي 05870Eمزدوجعياشة

704/09/18إقليم: العرائشالمدرسة الجماعاتية لعياشةإقليم: العرائشم/م أمزواق المركزية 14 04/09/18بلل البينة 26913Cمزدوجعياشة

104/09/18إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائشم/م عنصر الحاج المركزية 14 04/09/18م الحياني 05969Mمزدوجريصانة 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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

704/09/18عمالة: طنجة - أصيلحجرة النحلإقليم: العرائشم/م عنصر الحاج المركزية 14 04/09/18زكرياء بوطالب 15223

W

مزدوجحجر النحل

104/09/18إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائشم/م تجــــــــــــزرت المركزية 14 04/09/18كوثر الجباري 05957Zمزدوجريصانة الشمالية

404/09/18إقليم: العرائشم/م أولد بوربيع المركزيةإقليم: العرائشم/م تجــــــــــــزرت المركزية 14 04/09/18هجر الطرشولي 05738Lمزدوجزوادة

م/م علل الفاسي  ريصانة إقليم: العرائشم/م شفراوش المركزية

المركزية

104/09/18إقليم: العرائش 14 04/09/18سكينة بن صفية 05951Tمزدوجريصانة الشمالية

م/م أحمد المنصور الذهبي   إقليم: العرائشالعزيب السفلي المركز

السواكن  المركزية

504/09/18إقليم: العرائش 14 04/09/18أشرف السليماني 05835Sمزدوجالسواكن

م/م   اعماير الطليق  إقليم: العرائشم/م عنصر الحاج المركزية

المركزية

404/09/18إقليم: العرائش 14 04/09/18فاطمة العكال 05840Xمزدوجالسواكن

604/09/18إقليم: العرائشم/م ابن رشد المركزيةإقليم: العرائش أناسيل حدادين 14 04/09/18إكرام الحويزي 05794Xمزدوجتطفت

204/09/18إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائشالعزيب السفلي المركز 14 04/09/18أحلم عبد الجليل 05969Mمزدوجريصانة الجنوبية

204/09/18عمالة: طنجة - أصيل العيونإقليم: العرائشم/م عنصر الحاج المركزية 14 04/09/18أنور بلبهلول 19969E الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

304/09/18إقليم: العرائشم/م أولد الغماري المركزيةإقليم: العرائش 14 04/09/18كوثر المنزي 05751Aمزدوجالعوامرة

م/م   اعماير الطليق  إقليم: العرائشالعزيب السفلي المركز

المركزية

704/09/18إقليم: العرائش 14 04/09/18سكينة الطاهري 05840Xمزدوجالسواكن

104/09/18إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزيةإقليم: العرائشأغليمين المركز 14 04/09/18يوسف الطناز 05754Dمزدوجالعوامرة

104/09/18إقليم: العرائشم/م أولد بوربيع المركزيةإقليم: العرائشم/م عين منصور المركزية 14 04/09/18إخلص الحجوي 05738Lمزدوجزوادة

104/09/18إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائشم/م أمزواق المركزية 14 04/09/18عثمان الرحاوي 05957Zمزدوجريصانة الشمالية

404/09/18إقليم: العرائشم/م  صف التراولة المركزيةإقليم: العرائشم/م عنصر الحاج المركزية 14 04/09/18أنور الدكالي 05806Kمزدوجتطفت

104/09/18إقليم: العرائشم/م ابن رشد المركزيةإقليم: العرائشم/م عنصر الحاج المركزية 14 04/09/18م الغزاوي 05794Xمزدوجتطفت

104/09/18إقليم: العرائشالمدرسة الجماعاتية لعياشةإقليم: العرائشم/م عين حديد المركزية 14 04/09/18خديجة القرقري 26913Cمزدوجعياشة
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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 2020

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

504/09/18إقليم: العرائشم/م القدس المركزيةإقليم: العرائش 14 04/09/18عمر البيطار 05906Uمزدوجبني كرفط

404/09/18إقليم: العرائشم/م  أولد سلطان  المركزيةإقليم: العرائشم/م عين حديد المركزية 14 04/09/18وداد بنمالك 05953Vمزدوجريصانة الشمالية

304/09/18إقليم: تطوانم.م الدشريينإقليم: العرائش   م/م خربة الحراقين 14 04/09/18إلتحاق بالزوجحنان خنون 05527Gمزدوجصدينة

404/09/18إقليم: العرائشم/م  الملوك الثلثة المركزيةإقليم: العرائشأمكادي بني يسف المركزية 14 04/09/18إيمان النواس 05852Kمزدوجسوق الطلبة

704/09/18إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائشم/م صفهارالمركزية 14 04/09/18حليمة بوطسان 05969Mمزدوجريصانة الجنوبية

404/09/18إقليم: العرائشم/م ابن رشد المركزيةإقليم: العرائشأغليمين المركز 14 04/09/18بشرى البقالي القصيري 05794Xمزدوجتطفت

مجموعة م  أولد سعيد إقليم: العرائشم/م الصف المركزية

الغابة

204/09/18إقليم: العرائش 14 04/09/18أنس البلغيتي 18936Gمزدوجزوادة

م/م 11 يناير مليانة إقليم: العرائشم/م عنصر الحاج المركزية

المركزية

204/09/18إقليم: العرائش 14 04/09/18مسلم بن الفقيه 05798Bمزدوجتطفت

804/09/18إقليم: العرائشم/م البواشتة  المركزيةإقليم: العرائشأمكادي بني يسف المركزية 14 04/09/18حنان الكنوني 05821Bمزدوجأولد أوشيح

104/09/18إقليم: العرائشم/م عين قطاع المركزإقليم: العرائشم/م القدس المركزية 14 04/09/18ابراهيم الخليفة 05946Mمزدوجالساحل

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

304/09/18إقليم: العرائشم/م عين قطاع المركزإقليم: العرائش 14 04/09/18شفاء الشويدلي 05946Mمزدوجالساحل

828/02/17عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: العرائشم/م البواشتة  المركزية 13 04/09/19ابراهيم ناجي 15288Sمزدوجالعوامة

326/01/17إقليم: العرائشم/م ابن سينا  المركزيةإقليم: العرائش أناسيل حدادين 13 04/09/19مصطفى بوعيش 05944Kمزدوجالساحل

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

331/01/17إقليم: العرائشالخراشفة المركزإقليم: العرائش 13 04/09/19عادل الصروخ 05957Zمزدوجريصانة الشمالية

506/09/17إقليم: العرائشمدرسة الداخلةإقليم: العرائشم/م أولد بوربيع المركزية 12 04/09/19إلتحاق بالزوجشيماء بلحباس 05720Sمزدوجالعوامرة

م/م  إدريس  الول  

المركزية

104/09/18إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: العرائش 12 04/09/19إلتحاق بالزوجعائشة اليونسي 05747

W

مزدوجالعوامرة

506/09/17عمالة: طنجة - أصيلأولد الرياحيإقليم: العرائشم/م المكزليين المركزية 11 04/09/19مصعب الجميلي 15282Kمزدوجسيدي اليمني
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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 2020

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 ابن سينا  المركزيةإقليم: العرائشم/م أمزورة المركزية 11 04/09/19زكرياء با أحمد 05944Kمزدوجالساحل

مدرسة المسيرة الخضراء إقليم: العرائشم/م الشليحات  المركزية

القشاشرة

918/09/17إقليم: العرائش 11 04/09/19إلتحاق بالزوجسناء بالة 05822Cمزدوجقصر بجير

108/11/17إقليم: العرائشالمدرسة الجماعاتية لعياشةإقليم: العرائشم/م أمزورة المركزية 11 04/09/19القطراني الزهرة 26913Cمزدوجعياشة

الحسن الثاني المركز ] 

أمكادي[

704/09/18إقليم: العرائشم/م  صف التراولة المركزيةإقليم: العرائش 11 04/09/19م رضا اعرارصة 05806Kمزدوجتطفت

م/م أولد علي مدنة 

المركزية

904/09/18إقليم: تطوانم.م الزيناتإقليم: العرائش 11 04/09/19إلتحاق بالزوجمنى ابويرطى 05625Nمزدوجزينات

م/م الخراشفة 2 المركزية  

عامرعين الحنة

904/09/18إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائش 11 04/09/19عبد العظيم سعدون 05969Mمزدوجريصانة الجنوبية

504/09/18إقليم: العرائشالمدرسة الجماعاتية لعياشةإقليم: العرائشم/م القدس المركزية 11 04/09/19وائل الصروخ 26913Cمزدوجعياشة

504/09/18إقليم: فحص - انجرةم/م ملوسة البتدائيةإقليم: العرائشم/م  أورموت 11 04/09/19حسن البصير 15316Xمزدوجملوسة

204/09/18إقليم: العرائشبئر الدوار المركزإقليم: العرائشم/م المام مالك المركز 11 04/09/19يوسف القللي 05768Uمزدوجبوجديان

204/09/18إقليم: العرائشم/م  صف التراولة المركزيةإقليم: العرائشم/م سيدي بوصفرة 11 04/09/19يوسف بنطلحة 05806Kمزدوجتطفت

504/09/18إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائشم/م عين منصور المركزية 11 04/09/19م الشنويلي 05969Mمزدوجريصانة الجنوبية

1004/09/18إقليم: العرائشم/م عين قطاع المركزإقليم: العرائشم/م الموارعة المركزية 11 04/09/19عواطف عمران 05946Mمزدوجالساحل

404/09/18إقليم: العرائشم/م أولد بوربيع المركزيةإقليم: العرائشم/م  دار  الوزاري  المركزية 11 04/09/19صلح الدين تويجر 05738Lمزدوجزوادة

م/م   اعماير الطليق  إقليم: العرائشم/م المام مالك المركز

المركزية

704/09/18إقليم: العرائش 11 04/09/19عصام علوش 05840Xمزدوجالسواكن

م/م 11 يناير مليانة 

المركزية

404/09/18إقليم: العرائشمدرسة ابن زهرإقليم: العرائش 11 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة سنوني 24802H)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م الخراشفة 2 المركزية  إقليم: العرائشم/م عين منصور المركزية

عامرعين الحنة

604/09/18إقليم: العرائش 11 04/09/19شيماء مشتي 05961Dمزدوجريصانة الشمالية

704/09/18عمالة: طنجة - أصيلحجرة النحلإقليم: العرائشم/م أمزورة المركزية 11 04/09/19حمزة ارحيم 15223

W

مزدوجحجر النحل
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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 2020

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

104/09/18إقليم: العرائشم/م تازروت  المركزيةإقليم: العرائش 11 04/09/19عبد النبي البكوري 05895Gمزدوجتازروت

104/09/19إقليم: العرائشم/م البناندة  المركزيةإقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية 11 04/09/19إلتحاق بالزوجنجية بروحو 05831Mمزدوجقصر بجير

104/09/18إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: العرائشالمدرسة الجماعاتية لعياشة 10 04/09/19إلتحاق بالزوجسكينة مناف 05747

W

مزدوجالعوامرة

216/09/98إقليم: الحاجبايت يحيىإقليم: العرائشم/م الريحيين  المركزية 9 04/09/19إلتحاق بالزوجةطريق المشوم 04116Y)مزدوجسبع عيون )البلدية

م/م مولي عبد السلم 

المركزية

عمالة: المضيق - مدرسة ابن النفيسإقليم: العرائش

الفنيدق
404/09/18 9 04/09/19إلتحاق بالزوجكطوعي رجاء 05429A)مزدوجالفنيدق )البلدية

104/09/18إقليم: فحص - انجرةم/م دوقشير البتدائيةإقليم: العرائشم/م تازروت  المركزية 9 04/09/19إلتحاق بالزوجةاشرف ولع 05538Uمزدوجالقصر المجاز

م/م القضي عياض -انكارجة- إقليم: العرائشالمدرسة الجماعاتية لعياشة

المركز

504/09/18إقليم: العرائش 9 04/09/19إلتحاق بالزوجمونية أعدوش 05936Bمزدوجالساحل

104/09/19إقليم: العرائشمدرسة أولد مصباحإقليم: العرائشم/م الصفصاف المركز 9 04/09/19إلتحاق بالزوجمريم السبيطي 05965Hمزدوجريصانة الجنوبية

104/09/19إقليم: العرائشم/م عين معسكر  المركزيةإقليم: العرائشم/م صفهارالمركزية 9 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة الزهرة البرقادي 05828Jمزدوجقصر بجير

م/م تزروت  -القلة- 

المركزية

104/09/19إقليم: العرائشم/م الخيايطةإقليم: العرائش 9 04/09/19إلتحاق بالزوجسهيلة عزي الحبروك 05823Dمزدوجقصر بجير

مدرسة المسيرة الخضراء إقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية

القشاشرة

104/09/19إقليم: العرائش 9 04/09/19إلتحاق بالزوجنوال العولة 05822Cمزدوجقصر بجير

304/09/19عمالة: طنجة - أصيل اجزنايةإقليم: العرائشم/م المكزليين المركزية 8 04/09/19إلتحاق بالزوجمحمودي أسماء 15217P)مزدوجكزناية )البلدية

م/م عمر بن الخطاب  أولد إقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية

عمران المركزية

204/09/19إقليم: العرائش 8 04/09/19إلتحاق بالزوجهند العطار 05810Pمزدوجأولد أوشيح

404/09/19إقليم: العرائشم/م الريحيين  المركزيةإقليم: العرائشالمشيشي المركز 8 04/09/19إلتحاق بالزوجنسرين الحراق 05938Dمزدوجالساحل

704/09/19إقليم: العرائشمدرسة  الهيايضةإقليم: العرائشم/م الصفصاف المركز 8 04/09/19إلتحاق بالزوجةم العربي مونسي 05755Eمزدوجالعوامرة

م/م تزروت  -القلة- 

المركزية

م/م عمر بن الخطاب  أولد إقليم: العرائش

عمران المركزية

104/09/19إقليم: العرائش 8 04/09/19إلتحاق بالزوجفوزية الحميوي 05810Pمزدوجأولد أوشيح

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

204/09/19إقليم: العرائشم/م حمان الفطواكي المركزإقليم: العرائش 8 04/09/19إلتحاق بالزوجأسماء جرادة 05730Cمزدوجزوادة
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

403/09/13إقليم: العرائشمدرسة ابن زهرإقليم: العرائش وادي المخازن المركزية 7 04/09/19إلتحاق بالزوجةعبد الحميد علوشا 24802H)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

م/م  إدريس  الول  إقليم: العرائشم/م شفراوش المركزية

المركزية

104/09/19إقليم: العرائش 7 04/09/19رضا بخدة 05903Rمزدوجبني كرفط

804/09/19إقليم: العرائشم/م  دار  الوزاري  المركزيةإقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية 7 04/09/19إيمان الحواشي 05799Cمزدوجتطفت

604/09/19إقليم: العرائشبئر الدوار المركزإقليم: العرائشأغليمين المركز 7 04/09/19م المروني 05768Uمزدوجبوجديان

م/م حمزة بن عبد المطلب 

المركزية

1004/09/19إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائش 7 04/09/19سعد بخدة 05969Mمزدوجريصانة الجنوبية

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

م/م   اعماير الطليق  إقليم: العرائش

المركزية

1003/09/19إقليم: العرائش 7 04/09/19كوثر العيادي 05840Xمزدوجالسواكن

604/09/19إقليم: العرائشالعزيب السفلي المركزإقليم: العرائشم/م تازروت  المركزية 7 04/09/19ياسر المرابط 05765Rمزدوجبوجديان

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

م/م 11 يناير مليانة إقليم: العرائش

المركزية

803/09/19إقليم: العرائش 7 04/09/19لطرش كوئر 05798Bمزدوجتطفت

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

103/09/19إقليم: العرائشم/م الطواجنة المركزيةإقليم: العرائش 7 04/09/19وفاء بوزيد 05974Tمزدوجريصانة الجنوبية

مجموعة م  أولد سعيد إقليم: العرائشم/م عنصر الحاج المركزية

الغابة

704/09/19إقليم: العرائش 7 04/09/19أمل دادة 18936Gمزدوجزوادة

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

1003/09/19إقليم: العرائشبئر الدوار المركزإقليم: العرائش 7 04/09/19إحسان العشاب 05768Uمزدوجبوجديان

304/09/19إقليم: العرائشم/م اولد بن الصيد المركزيةإقليم: العرائشم/م عين حديد المركزية 7 04/09/19ايمان اللواح 05970Nمزدوجريصانة الجنوبية

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

903/09/19إقليم: العرائشم/م  دار  الوزاري  المركزيةإقليم: العرائش 7 04/09/19حفصة الزبير 05799Cمزدوجتطفت

م/م الخراشفة 2 المركزية  

عامرعين الحنة

م/م علل الفاسي  ريصانة إقليم: العرائش

المركزية

104/09/19إقليم: العرائش 7 04/09/19حراج لطيفة 05951Tمزدوجريصانة الشمالية

م/م  إدريس  الول  

المركزية

م/م علل الفاسي  ريصانة إقليم: العرائش

المركزية

104/09/19إقليم: العرائش 7 04/09/19عهد الزازي 05951Tمزدوجريصانة الشمالية

204/09/19إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائشم/م سعدانة  المركزية 7 04/09/19سارة بوراس 05969Mمزدوجريصانة الجنوبية

104/09/19إقليم: العرائشالمدرسة الجماعاتية لعياشةإقليم: العرائشم/م عين منصور المركزية 7 04/09/19إلتحاق بالزوجكوثر الدريسي 26913Cمزدوجعياشة

123



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 2020

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  إقليم: العرائشم/م شفراوش المركزية

المركزية

104/09/19إقليم: العرائش 7 04/09/19أيمن سمينة 05903Rمزدوجبني كرفط

م/م الخراشفة 2 المركزية  إقليم: العرائشم/م  أورموت

عامرعين الحنة

104/09/19إقليم: العرائش 7 04/09/19محسن الجعادي 05961Dمزدوجريصانة الشمالية

م/م  إدريس  الول  إقليم: العرائشم/م شفراوش المركزية

المركزية

104/09/19إقليم: العرائش 7 04/09/19مونيا أوزيز 05903Rمزدوجبني كرفط

م/م الخراشفة 2 المركزية  

عامرعين الحنة

1004/09/19إقليم: العرائشم/م اولد بن الصيد المركزيةإقليم: العرائش 7 04/09/19الزفري وصال 05970Nمزدوجريصانة الجنوبية

604/09/19إقليم: العرائشم/م اولد بن الصيد المركزيةإقليم: العرائشم/م  أورموت 7 04/09/19جمال النحيلي 05970Nمزدوجريصانة الجنوبية

404/09/19إقليم: العرائشالمدرسة الجماعاتية لعياشةإقليم: العرائشم/م سعدانة  المركزية 7 04/09/19إلتحاق بالزوجفاتن حسني 26913Cمزدوجعياشة

104/09/19إقليم: العرائش م/م الهياطةإقليم: العرائش   م/م خربة الحراقين 7 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة حدا 05847Eمزدوجسوق الطلبة

م/م  إدريس  الول  إقليم: العرائشم/م شفراوش المركزية

المركزية

104/09/19إقليم: العرائش 7 04/09/19أنس الشارف 05903Rمزدوجبني كرفط

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

403/09/19إقليم: العرائشالمشيشي المركزإقليم: العرائش 7 04/09/19أميمة المغيت 05875Kمزدوجبني عروس

104/09/19إقليم: العرائشبئر الدوار المركزإقليم: العرائشأغليمين المركز 7 04/09/19اسحاق النالي 05768Uمزدوجبوجديان

304/09/19إقليم: العرائشم/م الرحامنة المركزيةإقليم: العرائشم/م سعدانة  المركزية 7 04/09/19إلتحاق بالزوجمريم جناتي 05754Dمزدوجالعوامرة

104/09/19إقليم: العرائشم/م القرطبي المركزيةإقليم: العرائشم/م أمزواق المركزية 7 04/09/19شيماء منير 05773Zمزدوجسوق القلة

م/م طــــــــــــــــردان 

المركزية

104/09/19عمالة: طنجة - أصيلالدعيدعاتإقليم: العرائش 7 04/09/19كوثر الشلوشي 15228Bمزدوجحجر النحل

الحسن الثاني المركز ] إقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية

أمكادي[

304/09/19إقليم: العرائش 7 04/09/19غزلن اقويبعة 05758Hمزدوجبوجديان

704/09/19إقليم: العرائشالمشيشي المركزإقليم: العرائشم/م عين حديد المركزية 7 04/09/19أمينة الشاوي 05875Kمزدوجبني عروس

م/م عنصر بن عبد ا 

المركزية

م/م 11 يناير مليانة إقليم: العرائش

المركزية

203/09/19إقليم: العرائش 7 04/09/19هدى الفاسي 05798Bمزدوجتطفت

م/م سيدي مزوار-تاولة- 

المركزية

504/09/19إقليم: العرائشم/م الطواجنة المركزيةإقليم: العرائش 7 04/09/19سكينة التيال 05974Tمزدوجريصانة 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 2020

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 مزوار-تاولة- 

المركزية

204/09/19إقليم: العرائشم/م  دار  الوزاري  المركزيةإقليم: العرائش 7 04/09/19عبد العالي الخطيب 05799Cمزدوجتطفت

مجموعة م  أولد سعيد إقليم: العرائشم/م تازروت  المركزية

الغابة

604/09/19إقليم: العرائش 7 04/09/19يونس لعرج 18936Gمزدوجزوادة

م/م القضي عياض -انكارجة- إقليم: العرائشم/م سعدانة  المركزية

المركز

504/09/19إقليم: العرائش 7 04/09/19إلتحاق بالزوجأميمة حنفاوي 05936Bمزدوجالساحل

م/م طــــــــــــــــردان 

المركزية

204/09/19إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائش 7 04/09/19عمر مدهون 05969Mمزدوجريصانة الجنوبية

الحسن الثاني المركز ] إقليم: العرائشم/م تازروت  المركزية

أمكادي[

404/09/19إقليم: العرائش 7 04/09/19خالد صمري 05758Hمزدوجبوجديان

م/م الخراشفة 2 المركزية  إقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية

عامرعين الحنة

204/09/19إقليم: العرائش 7 04/09/19يسرى الميصي 05961Dمزدوجريصانة الشمالية

104/09/19إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائشأغليمين المركز 7 04/09/19عبد النبي لحرش 05969Mمزدوجريصانة الجنوبية

604/09/19عمالة: طنجة - أصيلحجرة النحلإقليم: العرائشأغليمين المركز 7 04/09/19م المنشاري 15223

W

مزدوجحجر النحل

م/م طــــــــــــــــردان 

المركزية

204/09/19إقليم: العرائشم/م الموارعة المركزيةإقليم: العرائش 7 04/09/19مروان معروف 05969Mمزدوجريصانة الجنوبية

الحسن الثاني المركز ] إقليم: العرائشم/م القرطبي المركزية

أمكادي[

904/09/19إقليم: العرائش 7 04/09/19مريم قشيتل 05758Hمزدوجبوجديان

104/09/19إقليم: العرائشم/م المام مالك المركزإقليم: العرائشم/م تازروت  المركزية 7 04/09/19سفيان بنادي 05761Lمزدوجبوجديان

م/م  إدريس  الول  إقليم: العرائشم/م المكزليين المركزية

المركزية

1004/09/19إقليم: العرائش 7 04/09/19الحرافي نرجس 05903Rمزدوجبني كرفط

804/09/19إقليم: العرائشالعزيب السفلي المركزإقليم: العرائشم/م الصف المركزية 7 04/09/19محمود الديماني 05765Rمزدوجبوجديان

م/م   اعماير الطليق  إقليم: العرائش   م/م خربة الحراقين

المركزية

804/09/19إقليم: العرائش 7 04/09/19سكينة الحراق 05840Xمزدوجالسواكن

م/م الخراشفة 2 المركزية  

عامرعين الحنة

304/09/19إقليم: العرائشم/م اولد بن الصيد المركزيةإقليم: العرائش 7 04/09/19المختالي وائل 05970Nمزدوجريصانة الجنوبية

104/09/19إقليم: العرائشم/م الطواجنة المركزيةإقليم: العرائشأغليمين المركز 7 04/09/19عمر العروسي 05974Tمزدوجريصانة الجنوبية

404/09/19إقليم: العرائشم/م اولد بن الصيد المركزيةإقليم: العرائشم/م عين حديد المركزية 7 04/09/19رجاء البدري 05970Nمزدوجريصانة الجنوبية

125



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

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   اعماير الطليق  إقليم: العرائش   م/م خربة الحراقين

المركزية

804/09/19إقليم: العرائش 7 04/09/19نادية سلمون 05840Xمزدوجالسواكن

الحسن الثاني المركز ] إقليم: العرائشم/م الصف المركزية

أمكادي[

504/09/19إقليم: العرائش 7 04/09/19محسن الحمدي 05758Hمزدوجبوجديان

204/09/19إقليم: العرائشالمشيشي المركزإقليم: العرائشم/م تجــــــــــــزرت المركزية 7 04/09/19أشرف بنيونس 05875Kمزدوجبني عروس

م/م عمر بن الخطاب  أولد إقليم: العرائشم/م الصف المركزية

عمران المركزية

104/09/19إقليم: العرائش 7 04/09/19إلتحاق بالزوجأحلم عكال 05810Pمزدوجأولد أوشيح

م/م   اعماير الطليق  إقليم: العرائش   م/م خربة الحراقين

المركزية

804/09/19إقليم: العرائش 7 04/09/19حسناء البوهاني 05840Xمزدوجالسواكن

804/09/19إقليم: العرائشم/م أولد بوربيع المركزيةإقليم: العرائشم/م عين منصور المركزية 7 04/09/19نورة قيبوس 05738Lمزدوجزوادة

204/09/19إقليم: العرائشم/م اولد بن الصيد المركزيةإقليم: العرائشم/م شفراوش المركزية 7 04/09/19مريم الحراق 05970Nمزدوجريصانة الجنوبية

904/09/19إقليم: العرائشم/م اولد بن الصيد المركزيةإقليم: العرائشم/م سعدانة  المركزية 7 04/09/19هناء الزيات 05970Nمزدوجريصانة الجنوبية

الحسن الثاني المركز ] إقليم: العرائشم/م  أورموت

أمكادي[

1004/09/19إقليم: العرائش 7 04/09/19الشتواني م 05758Hمزدوجبوجديان

117/09/90عمالة: الميةولدةإقليم: وزانواد الذهب 197 16/09/94أقدمية 16 سنةعبدالرحيم أوبانا 01894H)مزدوجالمية )البلدية

116/09/91إقليم: القنيطرةأولد اوجيه1إقليم: وزانم.م عبد ا الشفشاوني 193 29/09/95أقدمية 16 سنةالبودالي المصطفى 10803S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/86إقليم: وزانم أبو موسى الشعريإقليم: وزانمجموعة مدارس باستور 191 16/09/95أقدمية 16 سنةالعوني م 14664N)مزدوجوزان )البلدية

116/09/94إقليم: القنيطرةالمغرب العربيإقليم: وزانم م لل مريم 185 16/09/97أقدمية 16 سنةم اليوسفي 20998Y)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/92إقليم: وزانمدرسة دار الضمانةإقليم: وزانم م علل بن عبدا 185 16/09/96أقدمية 16 سنةم العافي 23817M)مزدوجوزان )البلدية

116/09/93عمالة: الميةولدةإقليم: وزانواد الذهب 183 16/09/98أقدمية 16 سنةعزيزة بردعي 01894H)مزدوجالمية )البلدية

216/09/94إقليم: وزانم الحسنيةإقليم: وزانم م الطبري 179 16/09/97أقدمية 16 سنةحميد غزيوات 14670V)مزدوجوزان )البلدية

116/09/94إقليم: الخميساتعلل البحراويإقليم: وزانم م علل بن عبدا 179 16/09/97أقدمية 16 سنةأبو بكر فوزي 11234K سيدي علل البحراوي

)البلدية(

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

116/09/93إقليم: القنيطرةجمال الدين الفغانيإقليم: وزانم م علل بن عبدا 179 20/09/97أقدمية 16 سنةعبد اللطيف رياني 10799M)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/93إقليم: وزانم المام علي بن أبي طالبإقليم: وزانم م الطبري 179 16/09/97أقدمية 16 سنةفيللي م 14667S)مزدوجوزان )البلدية

مجموعة مدارس م مزيان 

بلفقيه

216/09/91عمالة: طنجة - أصيلالقرطبيإقليم: وزان 177 06/09/98أقدمية 16 سنةجواد  مزواري 26378

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/93إقليم: القنيطرةجمال الدين الفغانيإقليم: وزانم م عبد ا بن مسعود 175 16/09/98أقدمية 16 سنةدريس روشدي 10799M)مزدوجالقنيطرة )البلدية

مجموعة مدارس أبو الطيب 

المتنبي

216/09/94إقليم: وزانم أبو موسى الشعريإقليم: وزان 173 16/09/99أقدمية 16 سنةخالد بنقرايشة 14664N)مزدوجوزان )البلدية

116/09/94إقليم: وزانم ابي حيان التوحيديإقليم: وزانمجموعة مدارس المرينيين 173 16/09/99أقدمية 16 سنةالعمراني حسن 14663M)مزدوجوزان )البلدية

116/09/94إقليم: وزانم ابي حيان التوحيديإقليم: وزانم م مصعب ابن عمير 173 16/09/98أقدمية 16 سنةكمال الباشري 14663M)مزدوجوزان )البلدية

116/09/94إقليم: القنيطرةأولد وجيه2إقليم: وزانم.م عبد ا الشفشاوني 171 16/09/99أقدمية 16 سنةجلدي م 10821L)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/95إقليم: سيدي قاسمجلل الدين السيوطيإقليم: وزانمجموعة مدارس م شكري 171 16/09/98أقدمية 16 سنةم الزليحي 14685L)مزدوججرف الملحة )البلدية

116/09/95إقليم: وزانم م بن الحسن الوزانيإقليم: وزانم م بني ايتنا 171 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد الكبير سلمي 14671

W

مزدوجوزان )البلدية(

116/09/94إقليم: وزانم ابي حيان التوحيديإقليم: وزانم م احمد أمين 167 16/09/00أقدمية 16 سنةالجباري م 14663M)مزدوجوزان )البلدية

216/09/93إقليم: وزانم مولي المهدي الوزانيإقليم: وزانم م ادريس الثاني 167 16/09/99أقدمية 16 سنةجمال مزيان 14668T)مزدوجوزان )البلدية

116/09/92إقليم: وزانم أبو موسى الشعريإقليم: وزانم م الطبري 167 16/09/99أقدمية 16 سنةم الخطابي 14664N)مزدوجوزان )البلدية

316/09/95عمالة: الرباطم  الخامسإقليم: وزانم م ابن مالك 165 15/09/01أقدمية 16 سنةالمصطفى الزكاري 01066H يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس أحمد 

شوقي

216/09/94إقليم: وزانم المام علي بن أبي طالبإقليم: وزان 163 16/09/99أقدمية 16 سنةسنوني عبد المنعم 14667S)مزدوجوزان )البلدية

216/09/96إقليم: وزانم المام علي بن أبي طالبإقليم: وزانتالة 163 16/09/01أقدمية 16 سنةالصديق مسكين 14667S)مزدوجوزان )البلدية

216/09/96إقليم: القنيطرةالمنالإقليم: وزانم م سيدي علل الزغاري 161 06/09/00أقدمية 16 سنةسعيد الخمسي 26931X)مزدوجمهدية )البلدية

127



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 2020

نوعم. النقط
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التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل
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المطلوبة
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

116/09/97إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: وزانم م أبو القاسم الزهراوي 161 06/09/00أقدمية 16 سنةالحسين احميدو 10924Yمزدوجعامر السفلية

316/09/97إقليم: وزانم الحسنيةإقليم: وزانمجموعة مدارس باستور 161 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد الناصر السريفي 14670V)مزدوجوزان )البلدية

416/09/98إقليم: وزانم المصلىإقليم: وزانم.م عبد ا الشفشاوني 161 06/09/00أقدمية 16 سنةدكان عبد المنعم 14666R)مزدوجوزان )البلدية

516/09/98إقليم: وزانمدرسة المسيرة1إقليم: وزانم م عبد ا بن مسعود 161 06/09/01أقدمية 16 سنةفوزية حنين 14673Y)مزدوجوزان )البلدية

416/09/98إقليم: وزانم المصلىإقليم: وزانم م المنفلوطي 161 06/09/00أقدمية 16 سنةالجبار مريم 14666R)مزدوجوزان )البلدية

516/09/98إقليم: القنيطرةأسماء ذات النطاقينإقليم: وزانم م واد المخازن 1 161 16/09/00أقدمية 16 سنةرحمة بتاوي 10813C)مزدوجالقنيطرة )البلدية

216/09/94إقليم: وزانم صلح الدين اليوبيإقليم: وزانواد الذهب 159 16/09/01أقدمية 16 سنةم لفحيل 14672X)مزدوجوزان )البلدية

516/09/97إقليم: وزانمدرسة المسيرة1إقليم: وزانم م بني ايتنا 159 16/09/99أقدمية 16 سنةمراد رواسي 14673Y)مزدوجوزان )البلدية

1016/09/98إقليم: وزانم صلح الدين اليوبيإقليم: وزانمجموعة مدارس  العقاد 159 06/09/01أقدمية 16 سنةم الركراكي 14672X)مزدوجوزان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة المعتمد بن عبادإقليم: وزانواد الذهب

الفنيدق
116/09/92 155 04/09/01أقدمية 16 سنةعمر الخياطي 05423U)مزدوجمرتيل )البلدية

1016/09/98إقليم: وزانم صلح الدين اليوبيإقليم: وزانمجموعة مدارس  العقاد 153 04/09/02أقدمية 16 سنةعبد المجيد الحضيري 14672X)مزدوجوزان )البلدية

116/09/99إقليم: الخميساتايت موسى وبراهيمإقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخل 149 25/09/02أقدمية 16 سنةحسن الحديوي 11270Zمزدوجأيت اوريبل

106/09/01إقليم: القنيطرةالحاج منصورإقليم: وزانم.م م بن عبد ا 148 06/09/01إلتحاق بالزوجمريم بوسعدان 20072S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/95إقليم: القنيطرةم عابد الجابريإقليم: وزانم م م عبده 147 27/10/02أقدمية 16 سنةالمصطفى   بولبرود 26374S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

106/09/00عمالة: طنجة - أصيلالقاضي عياضإقليم: وزانمجموعة مدارس المرينيين 139 05/09/03إلتحاق بالزوجةعللي بهاء الدين 15138D طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة م عبد الكريم إقليم: وزانأنوال

الخطابي

116/09/95إقليم: تطوان 132 06/09/00أقدمية 16 سنةعبدالرحيم الراوي 05413H)مزدوجتطوان )البلدية

مجموعة مدارس أبي القاسم 

الشابي

706/09/00عمالة: مكناسابن عاشرإقليم: وزان 126 07/09/04إلتحاق بالزوجحنان بنشهبا 03961E المشور الستينية

)البلدية(

مزدوج
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جماعة التعيين

406/09/00عمالة: فاسابن رشدإقليم: وزانم م م عبده 117 06/09/06أقدمية 12 سنةعبد المالك مصلح 02003B)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

306/09/01إقليم: الخميساتايتسعيد لفرايشإقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخل 115 17/12/07أقدمية 12 سنةحنان واحي 11273Cمزدوجأيت اوريبل

320/09/05إقليم: العرائشمدرسة  الهيايضةإقليم: وزانأنوال 94 05/09/08أقدمية 12 سنةالسندي فاطمة 05755Eمزدوجالعوامرة

مجموعة مدارس أبي القاسم 

الشابي

511/09/00عمالة: فاس18 نونبرإقليم: وزان 85 09/09/10الراشحي كريم 19722L)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

مجموعة مدارس أبي القاسم 

الشابي

الشهيد عبد العزيز بن إقليم: وزان

ادريس

509/10/06عمالة: فاس 81 04/09/12وفاء فارسي 02094A)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

116/09/96إقليم: وزانمدرسة لمجاعرةإقليم: وزانم م طه حسين 77 05/09/11عبدا رقراق 27275

W

مزدوجلمجاعرة

مجموعة مدارس م عابد 

الجابري

105/09/08عمالة: طنجة - أصيل الفتحإقليم: وزان 71 05/09/14الحسن بوخريصة 20083D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

305/09/08إقليم: تطوانمدرسة إدريس الولإقليم: وزانم م ابن مالك 69 02/09/14إلتحاق بالزوجتاقي زبيدة 25430R)مزدوجتطوان )البلدية

506/09/01إقليم: الحاجببودربالةإقليم: وزانم م عبد الكريم الخطابي 67 18/09/18الرميشي فاطمة 04155Rمزدوجأيت بوبيدمان

مجموعة مدارس أبي القاسم 

الشابي

602/09/10إقليم: الخميساتايت مالكإقليم: وزان 65 02/09/15سهام البهجة 11300Gمزدوجأيت يدين

605/09/11عمالة: مكناسزوالةإقليم: وزانم م طه حسين 59 02/09/14احوزي اسماء 03906Vمزدوجمهاية

مجموعة مدارس أبي القاسم 

الشابي

301/01/12إقليم: الحاجبدوار لكرمإقليم: وزان 59 22/09/14عادل يوسف 24486Pمزدوجلقصير

مجموعة مدارس أبي القاسم 

الشابي

204/09/12عمالة: مكناسزوالةإقليم: وزان 57 04/09/14سلمى لغلمي 03906Vمزدوجمهاية

826/09/03إقليم: مولي يعقوبالعجاجرة المركزإقليم: وزانم م ابن طفيل 55 02/09/15فاطمة الزهراء مروان 02176Pمزدوجلعجاجرة

عمالة: المضيق - مدرسة خديجة أم المؤمنينإقليم: وزانم م كراينو

الفنيدق
605/09/11 55 03/09/13عادل ارينشي 05438K)مزدوجالفنيدق )البلدية

105/09/11عمالة: مراكشمدرسة 20 غشتإقليم: وزانم م احمد أمين 55 03/09/14إلتحاق بالزوجولف حبيبة 25426Lمزدوجتسلطانت

105/09/11عمالة: مكناسزوالةإقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخل 55 03/09/13معاد الريحاني 03906Vمزدوجمهاية
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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

101/01/12إقليم: الحاجبسيدي بوعمروإقليم: وزانمجموعة مدارس م شكري 55 03/09/13العزيزي ابتسام 04222Nمزدوجرأس اجري

201/01/12إقليم: الحاجبموح اودريس وعتيتيإقليم: وزانمجموعة مدارس م شكري 55 03/09/13سعيدة احديدان 04121Dمزدوجأيت نعمان

405/09/03إقليم: الحاجبالنبعاثإقليم: وزانم م المنفلوطي 53 02/09/14خشو عصام 04111Tمزدوججحجوح

201/01/10إقليم: الخميساتالبحتريإقليم: وزانم م طه حسين 53 02/09/14إلتحاق بالزوجبشرى دهبي 11298Eمزدوجأيت يدين

402/09/10إقليم: الحاجبالنبعاثإقليم: وزانم م المنفلوطي 53 02/09/14بلبكري سعاد 04111Tمزدوججحجوح

عمالة: المضيق - مدرسة خديجة أم المؤمنينإقليم: وزانم م علل بن عبدا

الفنيدق
102/09/10 53 02/09/14احمد محسن 05438K)مزدوجالفنيدق )البلدية

المدرسة الجماعاتية السيدة 

الحرة

105/09/11إقليم: صفروم/م طارق بن زياد-المركزإقليم: وزان 52 02/09/14مراد اللبار 02418Cمزدوجعين الشكاك

عمالة: المضيق - م.م حيضرةإقليم: وزانم م الفقيه القري

الفنيدق
404/09/12 51 02/09/15انشيوي يوسف 05439L)مزدوجالفنيدق )البلدية

705/09/08عمالة: طنجة - أصيلالمنارإقليم: وزانم م عبد ا بن مسعود 49 06/09/17احمدوش سعيد 26906V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

105/09/11إقليم: خنيفرةالملإقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخل 48 02/09/16مريم بن علي 11619Dمزدوجاكلموس

205/09/11إقليم: خنيفرةابن رشدإقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخل 48 02/09/16م امريزيق 11617Bمزدوجاكلموس

مجموعة مدارس أبي القاسم 

الشابي

202/09/10عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: وزان 45 02/09/15عبد المجيد حسناوي 03908Xمزدوجمهاية

103/09/13إقليم: الخميساتابو بكر الصديقإقليم: وزانم م لل مريم 44 02/09/16عمر البازي 11494Tمزدوجسيدي عبد الرزاق

المدرسة الجماعاتية ابن إقليم: وزانم م كراينو

خلدون

104/09/12إقليم: وزان 43 09/09/15زكرياء حيدة 27271Sمزدوجزومي

 مدرسة عمر بن عبد إقليم: وزانمجموعة مدارس الزرقطوني

العزيز. المرادسة

104/09/12إقليم: سيدي سليمان 42 04/09/18هيدوري يوسف 10981Kمزدوجالصفافعة

مدرسة م بن عبد الكريم إقليم: وزانم م معروف الروصافي

الخطابي

204/09/12عمالة: سل 42 06/09/17إلتحاق بالزوج سكينة الوزاري 21531C باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس أبي القاسم 

الشابي

401/01/10إقليم: الحاجبدوار لكرمإقليم: وزان 38 02/09/16شرفي عبدالرحمان 24486Pمزدوجلقصير
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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 أبي القاسم إقليم: وزانم م مصعب ابن عمير

الشابي

103/09/13إقليم: وزان 38 02/09/16خي م 15054Mمزدوجلمجاعرة

107/09/16إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد حنون الوادإقليم: وزانم م الشرفاء 38 07/09/16ادريس العلجي 10986Rمزدوجقصيبية

516/02/17إقليم: تطوانم.م صلح الدين اليوبيإقليم: وزانمجموعة مدارس الزرقطوني 38 16/02/17قدور الزموري فاطمة الزهراء 05628Sمزدوجزينات

813/02/17إقليم: تطوانم.م تغزوتإقليم: وزانم م عبد ا الهبطي 38 13/02/17رضا الزروالي أثبار 05579Nمزدوجالواد

413/02/17عمالة: طنجة - أصيلالوحدةإقليم: وزانم م كراينو 38 13/02/17نور الدين الولد 26181G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: المضيق - م.م عين لينإقليم: وزانم.م عبد ا الشفشاوني

الفنيدق
1001/03/17 38 01/03/17جمال الندلوسي 19291Tمزدوجعليين

702/09/14عمالة: طنجة - أصيلالمنارإقليم: وزانم م عبد ا بن مسعود 37 06/09/17حنان أيتلحو 26906V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

404/09/12إقليم: الحاجبايت حميإقليم: وزانم م الزيتون 36 02/09/16مراد العبدلوي 21857Gمزدوجلقصير

1109/12/11عمالة: مكناسايت احساين المركزإقليم: وزانم م الزيتون 35 21/09/16بنطارقي بدر 03865Aمزدوجسيدي عبد ا الخياط

102/09/15عمالة: طنجة - أصيلالمستقبلإقليم: وزانمجموعة مدارس المرينيين 35 06/09/17ياسين بوسكوري 20079Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

902/09/15إقليم: الحاجبايت بوبيدمان بودربالةإقليم: وزانم م ابن زيدون 35 06/09/17عمار الزعيمي 26061Bمزدوجأيت بوبيدمان

131/01/17إقليم: العرائشم/م السريمة  المركزيةإقليم: وزانم م واد المخازن 1 35 06/09/17عثمان الخمسي 05829Kمزدوجقصر بجير

مجموعة مدارس عبد الرحيم 

بوعبيد

304/03/17إقليم: شفشاونم/م أمكريإقليم: وزان 35 06/09/17انوار ياسين بزكرن 06167Cمزدوجباب تازة

1013/02/17إقليم: تطوانم.م اوشتامإقليم: وزانم م جعفر بن عطية 35 06/09/17اكرام الصغير 05652Tمزدوجزاوية سيدي قاسم

مجموعة مدارس 

الخوارزمي

621/02/17عمالة: طنجة - أصيلالمستقبلإقليم: وزان 35 06/09/17اسماء بقى 20079Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

128/02/17إقليم: وزانمجموعة مدارس المرينيينإقليم: وزانم م بني ايتنا 35 06/09/17غزلن القاسمي 06361Nمزدوجعين بيضاء

105/09/11إقليم: تطوانمدرسة م الحلويإقليم: وزانأنوال 34 03/09/16إلتحاق بالزوجنهاد شرفي 19964Z)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

مجموعة مدارس أبي القاسم 

الشابي

605/09/11إقليم: الخميساتسعد بن معادإقليم: وزان 34 06/09/17إلتحاق بالزوجمرية ناجم 26364Fمزدوجأيت يدين

328/03/17إقليم: شفشاونم/م القلعةإقليم: وزانم م احمد أمين 34 28/03/17منير بن  ميمون 06314Mمزدوجتلمبوط

115/02/17عمالة: طنجة - أصيلالمنارإقليم: وزانم م حمان الفطواكي1 32 06/09/17عزيزة الزرق 26906V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

925/02/17عمالة: طنجة - أصيليعقوب المنصور 2إقليم: وزانم م حمان الفطواكي1 32 06/09/17مريم الزحتي 26008U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

406/09/17إقليم: وزانم م عبد ا بن مسعودإقليم: وزانم م اللوكوس 31 06/09/17علياء براق 15007Lمزدوجبني قلة

606/09/17إقليم: وزانالبعاجينإقليم: وزانم م عقبة بن نافع الحناتة 31 06/09/17ليلى خالي 20563Aمزدوجاسجن

206/09/17عمالة: طنجة - أصيلالخيرإقليم: وزانم.م عبد ا الشفشاوني 31 06/09/17 ابتسام تاجي 21700L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

106/09/17إقليم: وزانم م ابن طفيلإقليم: وزانم م م عبده 31 06/09/17توفيق لعشير 15030Lمزدوجسيدي رضوان

806/09/17إقليم: تطوانم.م تغزوتإقليم: وزانم م عبد ا الهبطي 31 06/09/17فاطمة بزدي 05579Nمزدوجالواد

107/09/17إقليم: وزانمدرسة لمجاعرةإقليم: وزانم م مصعب ابن عمير 31 07/09/17بشرى زيزون 27275

W

مزدوجلمجاعرة

306/09/17إقليم: وزانواد الذهبإقليم: وزانم م عبد ا الهبطي 31 06/09/17رجاء سويني 15019Zمزدوجبني قلة

206/09/17إقليم: وزانأنوالإقليم: وزانم م لل مريم 31 06/09/17سفيان مركوسة 06007Dمزدوجزومي

906/09/17إقليم: وزانواد الذهبإقليم: وزانم م عبد ا الهبطي 31 06/09/17م الواد 15019Zمزدوجبني قلة

206/09/17إقليم: وزانمجموعة مدارس باستورإقليم: وزانم م سيدي الصوفي 31 06/09/17يسرى العماري 06321Vمزدوجابريكشة

مجموعة مدارس م مزيان إقليم: وزانم م سيدي الصوفي

بلفقيه

306/09/17إقليم: وزان 31 06/09/17م خصال 14989Sمزدوجمصمودة

مجموعة مدارس عبد المالك 

السعدي

306/09/17إقليم: وزانم م ادريس الثانيإقليم: وزان 31 06/09/17عبدا الهسكوري 15016

W

مزدوجبني قلة

206/09/17إقليم: وزانأنوالإقليم: وزانم/م الوحدة 31 06/09/17اليوسفي حياة 06007Dمزدوجزومي
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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: وزانم م المنفلوطيإقليم: وزانم.م م بن عبد ا 31 06/09/17فاطمة العراسي 15003Gمزدوجمصمودة

206/09/17إقليم: وزانتالةإقليم: وزانم م سيدي علل الزغاري 31 06/09/17الفالح  حسناء 06335Kمزدوجاسجن

406/09/17عمالة: طنجة - أصيلالوحدةإقليم: وزانم م كراينو 31 06/09/17كوزي نعيمة 26181G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مجموعة مدارس عبد الرحيم 

بوعبيد

406/09/17إقليم: شفشاونم/م سيدي موسى _ماكوإقليم: وزان 31 06/09/17رحمة ركراكي 06160Vمزدوجباب تازة

106/09/17إقليم: وزانأنوالإقليم: وزانم م الشرفاء 31 06/09/17عبد الرحيم الدحماني 06007Dمزدوجزومي

806/09/17إقليم: وزانم م عبد ا بن مسعودإقليم: وزانم م طه حسين 31 06/09/17رجاء الغالي 15007Lمزدوجبني قلة

713/02/17إقليم: وزانم م ابن مالكإقليم: وزانم م احمد أمين 30 13/02/17إلتحاق بالزوجةهشام الشفعي 14993

W

مزدوجمصمودة

عمالة: الصخيرات  - الوفاقإقليم: وزانم صلح الدين اليوبي

تمارة
716/09/97 28 06/09/17عماد رواسي 26371Nمزدوجسيدي يحيى زعير

مجموعة مدارس عبد المالك 

السعدي

103/09/13إقليم: وزانم م ابن طفيلإقليم: وزان 28 02/09/16عادل خادري 15030Lمزدوجسيدي رضوان

103/09/13عمالة: سل  مدرسة البحتريإقليم: وزانم الحسنية 28 06/09/17مدني فاطمة الزهراء 01200D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

602/09/14عمالة: مكناسالبهاليل المركزإقليم: وزانم م عبد الكريم الخطابي 28 06/09/17إلتحاق بالزوجةالحسين امعماع 04037Mمزدوجعين كرمة-واد الرمان

920/02/17إقليم: وزانم م الطبريإقليم: وزانمجموعة مدارس الزرقطوني 28 20/02/17رحمة هروسي 15022Cمزدوجبني قلة

مجموعة مدارس أحمد 

شوقي

918/02/17إقليم: تطوانم.م بني موسىإقليم: وزان 28 18/02/17عبد الله الكريتي 05566Zمزدوجالحمراء

821/02/17إقليم: وزانم م لل مريمإقليم: وزانم م الفقيه القري 28 23/02/17رضوان الحضري 06404Kمزدوجزومي

121/02/17إقليم: وزانمجموعة مدارس الخوارزميإقليم: وزانم م سيدي الصوفي 28 21/02/17عبد الحي بنيس 15086Xمزدوجسيدي بوصبر

513/02/17عمالة: طنجة - أصيلدار الشاويإقليم: وزانم م عبد ا الهبطي 28 13/02/17عمر بنسعيد 15233Gمزدوجدار الشاوي

124/02/17إقليم: العرائشم/م البناندة  المركزيةإقليم: وزانم م لل مريم 28 24/02/17بلل العروسي 05831Mمزدوجقصر بجير
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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   اعماير الطليق  إقليم: وزانم/م الوحدة

المركزية

102/03/17إقليم: العرائش 28 02/03/17العيادي طارق 05840Xمزدوجالسواكن

413/02/17إقليم: فحص - انجرةم/م بين الويدان البتدائيةإقليم: وزانالموحدين 28 13/02/17بلل مصباح 05547Dمزدوجتغرامت

م/م أبو بكر الصديق إقليم: وزانم م الفقيه القري

البتدائية

507/03/17إقليم: فحص - انجرة 28 07/03/17كمال كركيش 05470Vمزدوجأنجرة

مجموعة مدارس عبد الكريم 

الخطابي

628/02/17إقليم: فحص - انجرةم/م الداهر البتدائيةإقليم: وزان 28 02/03/17الطويلب زكرياء 05550Gمزدوجتغرامت

106/09/17إقليم: وزانم م عبد ا بن مسعودإقليم: وزانم م حمان الفطواكي1 28 04/09/18توفيق مهذب 15007Lمزدوجبني قلة

مجموعة مدارس م مزيان إقليم: وزانم/م م بن بطوطة

بلفقيه

406/09/17إقليم: وزان 28 04/09/18عبدا شلغام 14989Sمزدوجمصمودة

مجموعة مدارس م عابد إقليم: وزانالموحدين

الجابري

206/09/17إقليم: وزان 28 04/09/18ميمون عبد الواحد 15000Dمزدوجمصمودة

مجموعة مدارس أحمد إقليم: وزانم م الزيتون

المنصور الذهبي

106/09/17إقليم: وزان 28 04/09/18نصيرة خويا 15029Kمزدوجسيدي رضوان

مجموعة مدارس أحمد إقليم: وزانم م الزيتون

المنصور الذهبي

106/09/17إقليم: وزان 28 04/09/18هاجر حمضي 15029Kمزدوجسيدي رضوان

مجموعة مدارس 

الخوارزمي

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: وزان 28 04/09/18م الكحيحل 15288Sمزدوجالعوامة

106/09/17إقليم: وزانم م ابن زيدونإقليم: وزانم م مصعب ابن عمير 28 06/09/17عبد الحي لمساق 15079Pمزدوجسيدي أحمد الشريف

1003/03/17إقليم: فحص - انجرةم/م أنوينويش البتدائيةإقليم: وزانم م أمزو 27 06/03/17علي بن دلل 15297Bمزدوجالبحراويين

402/09/15عمالة: مكناسأحدإقليم: وزانم م أبو القاسم الزهراوي 26 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبدالغانى بلكشة 03823E مولي ادريس زرهون

)البلدية(

مزدوج

عمالة: المضيق - مدرسة خديجة أم المؤمنينإقليم: وزانم م ابن طفيل

الفنيدق
126/01/17 26 06/09/17إلتحاق بالزوجالزهرة الدرياع 05438K)مزدوجالفنيدق )البلدية

613/03/17إقليم: تطوانم.م المليينإقليم: وزانمجموعة مدارس الزرقطوني 26 06/09/17إلتحاق بالزوجضحى دروز 05505Hمزدوجملليين

313/02/17إقليم: وزانم م الطبريإقليم: وزانمجموعة مدارس الزرقطوني 25 06/09/17وفاء  زنفة 15022Cمزدوجبني قلة

مجموعة مدارس عبد الرحيم 

بوعبيد

822/03/17عمالة: طنجة - أصيل الطبرانيإقليم: وزان 25 06/09/17مولي مصطفى بودرقة 15189J)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

101/03/17عمالة: طنجة - أصيلصلح الدين اليوبيإقليم: وزانمجموعة مدارس باستور 25 06/09/17أيوب يحياوي 15178X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

221/02/17إقليم: وزانم م ابن مالكإقليم: وزانم م واد المخازن 1 25 06/09/17إلتحاق بالزوجهناء بقالي 14993

W

مزدوجمصمودة

113/02/17إقليم: فحص - انجرةمدرسة بني واسين البتدائيةإقليم: وزانم م أمزو 25 06/09/17زكرياء حجاجي 21702Nمزدوجالبحراويين

127/02/17عمالة: طنجة - أصيل الطبرانيإقليم: وزانمجموعة مدارس المرينيين 25 06/09/17الحودار عبد السلم 15189J)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

807/03/17عمالة: طنجة - أصيلصلح الدين اليوبيإقليم: وزانم م ادريس الثاني 25 06/09/17نور الدين زجلي 15178X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس عبد الرحيم 

بوعبيد

م/م المغرب العربي إقليم: وزان

_الدردارة

113/02/17إقليم: شفشاون 25 06/09/17إلتحاق بالزوجةسعيد العاقية 06218Hمزدوجالدردارة

217/02/17إقليم: وزانم م الطبريإقليم: وزانم م علل بن عبدا 25 06/09/17م العزوزي 15022Cمزدوجبني قلة

مجموعة مدارس أحمد 

شوقي

1004/03/17إقليم: تطوانم.م تمرابطإقليم: وزان 25 06/09/17عبيد العطاوي 05646Lمزدوجزاوية سيدي قاسم

128/02/17إقليم: شفشاونم/م المام علي _غروزيمإقليم: وزانم م 6نونبر 25 06/09/17إلتحاق بالزوجالصويفي حفصة 06163Y)مزدوجشفشاون )البلدية

313/02/17عمالة: طنجة - أصيلالسمارةإقليم: وزانم م أمزو 25 06/09/17دكداك هيثم 26909Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مجموعة مدارس أحمد إقليم: وزانم م ابن طفيل

المنصور الذهبي

114/02/17إقليم: وزان 25 06/09/17وسيمة الكابض 15029Kمزدوجسيدي رضوان

116/03/17إقليم: العرائشم/م السريمة  المركزيةإقليم: وزانم/م م بن بطوطة 25 06/09/17بوحرازة مراد 05829Kمزدوجقصر بجير

مجموعة مدارس م عابد 

الجابري

406/09/17إقليم: وزانواد الذهبإقليم: وزان 25 04/09/19محسن المجدوبي 15019Zمزدوجبني قلة

مجموعة مدارس أحمد إقليم: وزانم م ابن طفيل

المنصور الذهبي

106/09/17إقليم: وزان 25 04/09/19جمال الكابض 15029Kمزدوجسيدي رضوان

106/09/17إقليم: وزانمجموعة مدارس م شكريإقليم: وزانم م سيدي علل الزغاري 25 04/09/19م الفاضلي 15071Fمزدوجازغيرة

مجموعة مدارس أحمد 

المنصور الذهبي

1207/09/04إقليم: الحاجباغبالو نطالبإقليم: وزان 24 02/09/16باحاج اناس 19395Fمزدوجتامشاشاط

عمالة: المضيق - مدرسة عبد ا الشفشاونيإقليم: وزانم.م عبد ا الشفشاوني

الفنيدق
506/09/17 24 06/09/17إلتحاق بالزوجصفوراء الغازي 24842B)مزدوجالمضيق )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 2020

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: وزانم م عبد الكريم الخطابيإقليم: وزانم م ابن زيدون 24 04/09/18فاطمة الزهراء زازا 15011Rمزدوجبني قلة

مجموعة مدارس م مزيان إقليم: وزانم م ابن زيدون

بلفقيه

704/09/18إقليم: وزان 24 04/09/18بشرى العزاوي 14989Sمزدوجمصمودة

104/09/18إقليم: وزانم م سيدي الصوفيإقليم: وزانم.م م بن عبد ا 24 04/09/18بوشتى بوشيخي 15092Dمزدوجسيدي بوصبر

مجموعة مدارس م مزيان إقليم: وزانم.م م بن عبد ا

بلفقيه

404/09/18إقليم: وزان 24 04/09/18أمال رشدي 14989Sمزدوجمصمودة

304/09/18إقليم: وزانم م ادريس الثانيإقليم: وزانمجموعة مدارس م شكري 24 04/09/18م الدكان 15016

W

مزدوجبني قلة

704/09/18عمالة: طنجة - أصيلأولد الرياحيإقليم: وزانم م كراينو 24 04/09/18شيماء دروز 15282Kمزدوجسيدي اليمني

مجموعة مدارس م العربي 

المساري

304/09/18إقليم: وزانم م عبد الكريم الخطابيإقليم: وزان 24 04/09/18الفحصي ربيعة 15011Rمزدوجبني قلة

مجموعة مدارس م عابد إقليم: وزانم م سيدي الصوفي

الجابري

704/09/18إقليم: وزان 24 04/09/18عبد الحميد لشهب 15000Dمزدوجمصمودة

مجموعة مدارس م العربي 

المساري

م/م الشليحات المجاهدين إقليم: وزان

المركزية

504/09/18إقليم: العرائش 24 04/09/18كنبور خديجة 05734Gمزدوجزوادة

404/09/18إقليم: وزانمجموعة مدارس باستورإقليم: وزانم م سيدي علل الزغاري 24 04/09/18كوثر الزهراوي 06321Vمزدوجابريكشة

704/09/18عمالة: طنجة - أصيليعقوب المنصور 2إقليم: وزانمجموعة مدارس م شكري 24 04/09/18منى اسريفي 26008U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مجموعة مدارس م العربي 

المساري

804/09/18إقليم: وزانم/م م بن بطوطةإقليم: وزان 24 04/09/18عبد اللطيف الكعطيب 06332Gمزدوجاسجن

مجموعة مدارس عبد المالك 

السعدي

104/09/18إقليم: وزانم م ابن طفيلإقليم: وزان 24 04/09/18حفصة حماني 15030Lمزدوجسيدي رضوان

104/09/18إقليم: وزانم م مصعب ابن عميرإقليم: وزانم م المام الجزولي 24 04/09/18احمد المعزي 15058Sمزدوجلمجاعرة

104/09/18إقليم: وزانأنوالإقليم: وزانم.م عبد ا الشفشاوني 24 04/09/18نجاة بونية 06007Dمزدوجزومي

204/09/18إقليم: وزانأنوالإقليم: وزانم/م الوحدة 24 04/09/18زيزا م 06007Dمزدوجزومي

114/02/17إقليم: وزانمجموعة مدارس الخوارزميإقليم: وزانم م عبد الكريم الخطابي 23 04/09/19هنتاتي ادريس 15086Xمزدوجسيدي 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 2020

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 م مزيان 

بلفقيه

1123/11/16عمالة: طنجة - أصيل أبو بكر اللمتونيإقليم: وزان 23 04/09/19الزهرة الراضي 15193N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

106/09/17إقليم: وزانم م ادريس الثانيإقليم: وزانم م اللوكوس 23 06/09/17إلتحاق بالزوجغزلن جيلل 15016

W

مزدوجبني قلة

مجموعة مدارس م مزيان 

بلفقيه

102/09/16إقليم: خنيفرةم الوافيإقليم: وزان 22 04/09/18إلتحاق بالزوجوفاء بوكري 26688H)مزدوجمريرت )البلدية

802/03/17إقليم: تطوانم.م عين مولتهمإقليم: وزانم م حمان الفطواكي1 22 04/09/18يونس بسالة 05496Yمزدوجبني حرشن

106/09/17إقليم: وزانم م عبد ا بن مسعودإقليم: وزانم م اللوكوس 22 06/09/17إلتحاق بالزوجمنى الرميلي 15007Lمزدوجبني قلة

المدرسة الجماعاتية السيدة 

الحرة

مجموعة مدارس عبد المالك إقليم: وزان

السعدي

204/09/18إقليم: وزان 22 04/09/18خديجة مومني 15042Zمزدوجأونانة

206/09/17إقليم: وزانم م بني ايتناإقليم: وزانم م مصعب ابن عمير 21 06/09/17الشريف الكدوشي 06364Sمزدوجعين بيضاء

406/09/17إقليم: وزانم م المنفلوطيإقليم: وزانم م تملة 21 06/09/17صخيري لطيفة 15003Gمزدوجمصمودة

مجموعة مدارس أبي القاسم إقليم: وزانم م طه حسين

الشابي

106/09/17إقليم: وزان 21 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة الزهرة المجدوبي 15054Mمزدوجلمجاعرة

مجموعة مدارس أبي القاسم إقليم: وزانم م طه حسين

الشابي

106/09/17إقليم: وزان 21 06/09/17فاطمة الزهراء لحبيب 15054Mمزدوجلمجاعرة

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلالنخيلإقليم: وزانم م معروف الروصافي 21 06/09/17إبراهيم اتمسع 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مجموعة مدارس عبد المالك 

السعدي

806/09/17إقليم: وزانم م عبد الكريم الخطابيإقليم: وزان 21 06/09/17وسيمة فاتحي 15011Rمزدوجبني قلة

206/09/17إقليم: العرائشم/م أولد بوربيع المركزيةإقليم: وزانم م عقبة بن نافع الحناتة 21 06/09/17م الشريف النوار 05738Lمزدوجزوادة

706/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م خندق الزرارع البتدائيةإقليم: وزانم م معروف الروصافي 21 06/09/17عبد الباقي امريقم 15313Uمزدوجالقصر الصغير

206/09/17إقليم: وزانم م أمزوإقليم: وزانم م لل مريم 21 06/09/17حسن بنعمار 06334Jمزدوجاسجن

106/09/17إقليم: وزانم م أبو القاسم الزهراويإقليم: وزانمولي اسماعيل 21 06/09/17هنيوي ياسين 15033Pمزدوجسيدي رضوان

806/09/17إقليم: وزانمجموعة مدارس الزرقطونيإقليم: وزانم/م سيدي مالعربي 21 06/09/17م خريف 06316Pمزدوجابريكشة
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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 2020

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: وزانم م طه حسينإقليم: وزانم م سيدي بوزيتون 21 06/09/17رشدي سعيد 15081Sمزدوجسيدي أحمد الشريف

مجموعة مدارس عبد المالك 

السعدي

106/09/17إقليم: وزانم م حمان الفطواكي1إقليم: وزان 21 06/09/17علي قريش 14997Aمزدوجمصمودة

106/09/17عمالة: طنجة - أصيل اجزنايةإقليم: وزانم/م سيدي مالعربي 21 06/09/17إلتحاق بالزوجحليمة خبالي 15217P)مزدوجكزناية )البلدية

المدرسة الجماعاتية السيدة إقليم: وزانم م م عبده

الحرة

106/09/17إقليم: وزان 21 06/09/17خالد بوعسرية 26438Lمزدوجأونانة

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلالخيرإقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2 21 06/09/17طارق اخناته 21700L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

106/09/17إقليم: وزانمدرسة لمجاعرةإقليم: وزانم م عقبة بن نافع الحناتة 21 06/09/17ظريف اجريمن 27275

W

مزدوجلمجاعرة

مجموعة مدارس عبد الكريم 

الخطابي

506/09/17إقليم: وزانالبعاجينإقليم: وزان 21 06/09/17عماد جبرون 20563Aمزدوجاسجن

306/09/17عمالة: طنجة - أصيلالعرفانإقليم: وزانم م لل مريم 21 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم العبيوي 25434V طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس 

الخوارزمي

906/09/17إقليم: وزانم/م م بن بطوطةإقليم: وزان 21 06/09/17فيصل الجوهري 06332Gمزدوجاسجن

مجموعة مدارس أبي القاسم إقليم: وزانم م عقبة بن نافع الحناتة

الشابي

206/09/17إقليم: وزان 21 06/09/17عبدالعظيم الغماري 15054Mمزدوجلمجاعرة

106/09/17إقليم: وزانم/م ابن الحسن الوزانيإقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2 21 06/09/17هناء بوقريين 06353Eمزدوجمقريصات

مجموعة مدارس عبد الكريم 

الخطابي

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلالجاحظإقليم: وزان 21 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة البقالي 23227

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس م العربي 

المساري

106/09/17عمالة: طنجة - أصيل الفتحإقليم: وزان 21 06/09/17سناء بيتوت 20083D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

1006/09/17إقليم: وزانالبعاجينإقليم: وزانم.م عبد ا الشفشاوني 21 06/09/17أميمة لشهب 20563Aمزدوجاسجن

مجموعة مدارس عبد الرحيم 

بوعبيد

1006/09/17إقليم: وزانم م أمزوإقليم: وزان 21 06/09/17ملك ادريسي كرطومي 06334Jمزدوجاسجن

مجموعة مدارس عبد الكريم 

الخطابي

مجموعة مدارس أبي القاسم إقليم: وزان

الشابي

206/09/17إقليم: وزان 21 06/09/17صالح افراعين 15054Mمزدوجلمجاعرة

606/09/17إقليم: وزانم م أبو القاسم الزهراويإقليم: وزانم م سيدي علل الزغاري 21 06/09/17الشاك الصديق 15033Pمزدوجسيدي رضوان
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

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: وزانم م الفقيه القريإقليم: وزانم م الشرفاء 21 06/09/17أسعد الديب 06368

W

مزدوجقلعة بوقرة

مجموعة مدارس عبد الكريم 

الخطابي

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلالدعيدعاتإقليم: وزان 21 06/09/17نبيل الدرداري 15228Bمزدوجحجر النحل

مجموعة مدارس عبد الكريم 

الخطابي

106/09/17إقليم: وزانمجموعة مدارس  العقادإقليم: وزان 21 06/09/17م اليعلوي 06317Rمزدوجابريكشة

106/09/17إقليم: العرائشمدرسة الغديرةإقليم: وزانم م كراينو 21 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة اشريقي 05725X)مزدوجالعرائش )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة 11 ينايرإقليم: وزانأنوال

الفنيدق
906/09/17 21 06/09/17إلتحاق بالزوجنجاة الولجي 05427Y)مزدوجالمضيق )البلدية

مجموعة مدارس أبي القاسم إقليم: وزانم م سيدي بوزيتون

الشابي

106/09/17إقليم: وزان 21 06/09/17نعدى حنان 15054Mمزدوجلمجاعرة

106/09/17إقليم: وزانم م تملةإقليم: وزانم/م سيدي مالعربي 21 06/09/17عزيز ورقي 06389Uمزدوجزومي

125/09/17عمالة: طنجة - أصيلسيدي بوعراقيةإقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخل 21 25/09/17العناقي هناء 15202Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

206/09/17إقليم: وزانم م المنفلوطيإقليم: وزانم.م م بن عبد ا 21 06/09/17صباح ختوري 15003Gمزدوجمصمودة

مجموعة مدارس القاضي 

عياض

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلأولد الرياحيإقليم: وزان 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةالمختار بوشلوش 15282Kمزدوجسيدي اليمني

106/09/17إقليم: وزانم/م سيدي مالعربيإقليم: وزانم م لل مريم 21 04/09/19عبد العالي الوافي 06408Pمزدوجزومي

مجموعة مدارس م العربي 

المساري

304/09/18إقليم: وزانم م لل مريمإقليم: وزان 21 04/09/19وسيمة الرواعي 06404Kمزدوجزومي

304/09/18إقليم: وزانم/م الوحدةإقليم: وزانم.م م بن عبد ا 21 04/09/19الراجي وسيمة 06399Eمزدوجزومي

104/09/18إقليم: وزانم م كراينوإقليم: وزانمولي اسماعيل 21 04/09/19عبد الحي الزراد 06386Rمزدوجزومي

مجموعة مدارس أحمد 

المنصور الذهبي

217/02/17عمالة: طنجة - أصيلم المكي الناصريإقليم: وزان 20 04/09/18عبد العالي وعزاني 15292

W

مزدوجبني مكادة )المقاطعة(

206/09/17إقليم: العرائشمدرسة الداخلةإقليم: وزانمجموعة مدارس الزرقطوني 20 04/09/18إلتحاق بالزوجبشرى الحياني 05720Sمزدوجالعوامرة

206/09/17عمالة: طنجة - أصيلم المكي الناصريإقليم: وزانم م لل مريم 20 04/09/19فاطمة هللي 15292

W

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

206/09/17إقليم: وزانم م لل مريمإقليم: وزانم م الفقيه القري 20 14/03/18م الحجوجي 06404Kمزدوجزومي

مجموعة مدارس عبد الرحيم إقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2

بوعبيد

104/09/18إقليم: وزان 19 04/09/19العتول سارة 06350Bمزدوجمقريصات

عمالة: الصخيرات  - ادريس الولإقليم: وزانم المصلى

تمارة
204/09/12 18 06/09/17إلتحاق بالزوجالفتني وفاء 20560Xمزدوجسيدي يحيى زعير

431/01/17إقليم: وزانم م ابن مالكإقليم: وزانأنوال 18 16/09/19إلتحاق بالزوجالراضي كنزة 14993

W

مزدوجمصمودة

106/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م خندق الزرارع البتدائيةإقليم: وزانم م حمان الفطواكي1 18 04/09/18السقيفي كوثر 15313Uمزدوجالقصر الصغير

206/09/17إقليم: وزانم م ابن طفيلإقليم: وزانم م معروف الروصافي 18 04/09/18عماري هلل 15030Lمزدوجسيدي رضوان

606/09/17إقليم: وزانم م أمزوإقليم: وزانم م اللوكوس 18 04/09/18بدر اججيك 06334Jمزدوجاسجن

206/09/17إقليم: وزانم م ابن طفيلإقليم: وزانم م علل بن عبدا 18 04/09/18النكادي وسيمة 15030Lمزدوجسيدي رضوان

مجموعة مدارس أبو الطيب إقليم: وزانم م ابن طفيل

المتنبي

106/09/17إقليم: وزان 18 04/09/18إلتحاق بالزوجحنان البحوتي 06325Zمزدوجابريكشة

306/09/17إقليم: وزانم م حمان الفطواكي1إقليم: وزانمجموعة مدارس  العقاد 18 04/09/18أوماماس يوسف 14997Aمزدوجمصمودة

606/09/17إقليم: وزانم م أمزوإقليم: وزانم م اللوكوس 18 NAJLAE HDIOUD05/09/18 06334Jمزدوجاسجن

106/09/17إقليم: وزانم م أمزوإقليم: وزانم م سد الوحدة 18 04/09/18يوسف اعنصري 06334Jمزدوجاسجن

مدرسة المسيرة الخضراء إقليم: وزانم م ابن طفيل

القشاشرة

506/09/17إقليم: العرائش 18 04/09/18إلتحاق بالزوجلبنى الرويضي 05822Cمزدوجقصر بجير

306/09/17إقليم: وزانم م حمان الفطواكي1إقليم: وزانمجموعة مدارس  العقاد 18 04/09/18زريق حميد 14997Aمزدوجمصمودة

مجموعة مدارس أبي القاسم إقليم: وزانمجموعة مدارس م شكري

الشابي

106/09/17إقليم: وزان 18 04/09/18ايمان البرطاط 15054Mمزدوجلمجاعرة

106/09/17إقليم: وزانواد الذهبإقليم: وزانالبعاجين 18 04/09/18إلتحاق بالزوجسلوى البقالي 15019Zمزدوجبني قلة

606/09/17إقليم: وزانم م حمان الفطواكي1إقليم: وزانم م معروف الروصافي 18 04/09/18الغزاوي نبيل 14997Aمزدوجمصمودة
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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

206/09/17عمالة: طنجة - أصيلالدعيدعاتإقليم: وزانم م أمزو 18 04/09/18ربيعة الطويار 15228Bمزدوجحجر النحل

مجموعة مدارس أبو الطيب إقليم: وزانم م سيدي الصوفي

المتنبي

106/09/17إقليم: وزان 18 04/09/18إلتحاق بالزوجةيونس بن الحبيب 06325Zمزدوجابريكشة

806/09/17إقليم: وزانم م حمان الفطواكي1إقليم: وزانمجموعة مدارس  العقاد 18 04/09/18م السريفي 14997Aمزدوجمصمودة

206/09/17إقليم: فحص - انجرة م/م الرمان البتدائيةإقليم: وزانم م سيدي الصوفي 18 04/09/18سعاد المجاهد 15320Bمزدوجملوسة

106/09/17إقليم: وزانم م جعفر بن عطيةإقليم: وزانم م سد الوحدة 18 04/09/18الحسن اقراون 15049Gمزدوجلمجاعرة

104/09/18عمالة: طنجة - أصيل إبن زهرإقليم: وزانم م سد الوحدة 18 04/09/19م شهاب 15191L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

204/09/18إقليم: وزانمجموعة زينب النفزاويةإقليم: وزانالموحدين 18 04/09/18إلتحاق بالزوجسعاد الجيري 06341Sمزدوجاسجن

404/09/18إقليم: وزانم م ابن مالكإقليم: وزانالموحدين 17 04/09/18إلتحاق بالزوججميعة شنا 14993

W

مزدوجمصمودة

104/09/19إقليم: وزانم م معروف الروصافيإقليم: وزانم م م عبده 17 04/09/19حورية منيوة 15044Bمزدوجأونانة

904/09/19إقليم: وزانم.م عبد ا الشفشاونيإقليم: وزانم.م م بن عبد ا 17 04/09/19أمينة توفيق 06393Yمزدوجزومي

306/09/17إقليم: تطوانم.م الدشريينإقليم: وزانم م ابن طفيل 16 04/09/19إلتحاق بالزوجشيماء حاج علي 05527Gمزدوجصدينة

المدرسة الجماعاتية السيدة 

الحرة

504/09/19عمالة: طنجة - أصيلالبركةإقليم: وزان 16 04/09/19الحرشاوي رحمة 26375T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

106/09/17عمالة: طنجة - أصيل العيونإقليم: وزانم م جعفر بن عطية 15 04/09/19مينة البقالي 19969E الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/17إقليم: وزانم م حمان الفطواكي1إقليم: وزانم م مصعب ابن عمير 15 04/09/19أيوب البختي 14997Aمزدوجمصمودة

المدرسة الجماعاتية السيدة إقليم: وزانم م مصعب ابن عمير

الحرة

106/09/17إقليم: وزان 15 04/09/19الخيراني عبدالفتاح 26438Lمزدوجأونانة

106/09/17إقليم: وزانم م أبو القاسم الزهراويإقليم: وزانمجموعة مدارس الزرقطوني 15 04/09/19واسمين الحفيان 15033Pمزدوجسيدي رضوان

109/10/17إقليم: وزانمولي اسماعيلإقليم: وزانالبعاجين 15 04/09/19مريم لزرق 06395Aمزدوجزومي
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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

704/09/18إقليم: وزانتالةإقليم: وزانم م معروف الروصافي 15 04/09/18إلتحاق بالزوجخديجة اشملل 06335Kمزدوجاسجن

101/01/17إقليم: وزانم م جعفر بن عطيةإقليم: وزانم م سد الوحدة 14 04/09/18ابراهيم الشقروني 15049Gمزدوجلمجاعرة

106/09/17إقليم: وزانم م ابن زيدونإقليم: وزانم م مصعب ابن عمير 14 04/09/19كريمة العيساوي 15079Pمزدوجسيدي أحمد الشريف

المدرسة الجماعاتية السيدة إقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2

الحرة

604/09/18إقليم: وزان 14 04/09/18عبد اللطيف بعجرة 26438Lمزدوجأونانة

مجموعة مدارس طارق بن 

زياد

104/09/18إقليم: وزانم م علل بن عبداإقليم: وزان 14 04/09/18سمية  البكاوي 15026Gمزدوجسيدي رضوان

مجموعة مدارس م العربي 

المساري

104/09/18إقليم: وزانم م اللوكوسإقليم: وزان 14 04/09/18ادريس الغازي 06327Bمزدوجابريكشة

مجموعة مدارس م العربي 

المساري

204/09/18إقليم: وزانمجموعة مدارس باستورإقليم: وزان 14 04/09/18شادية العلوش 06321Vمزدوجابريكشة

504/09/18إقليم: وزانم م بني ايتناإقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2 14 04/09/18كريمة شقرون 06364Sمزدوجعين بيضاء

مجموعة مدارس ماء 

العينين

1004/09/18إقليم: وزانمجموعة مدارس باستورإقليم: وزان 14 04/09/18عبد الكريم المرابط 06321Vمزدوجابريكشة

م/م علل الفاسي  ريصانة إقليم: وزانم.م م بن عبد ا

المركزية

104/09/18إقليم: العرائش 14 04/09/18أميمة بابور 05951Tمزدوجريصانة الشمالية

مجموعة مدارس م مزيان إقليم: وزانم م ابن زيدون

بلفقيه

504/09/18إقليم: وزان 14 05/09/18إلتحاق بالزوجسكينة لعميري 14989Sمزدوجمصمودة

804/09/18إقليم: وزانم م لل مريمإقليم: وزانم.م م بن عبد ا 14 04/09/18زليخة الغرغاري 06404Kمزدوجزومي

904/09/18إقليم: وزانم م علل بن عبداإقليم: وزانم.م م بن عبد ا 14 04/09/18حسناء بكاري 15026Gمزدوجسيدي رضوان

مجموعة مدارس م العربي 

المساري

904/09/18إقليم: العرائشم/م ابن سينا  المركزيةإقليم: وزان 14 04/09/18فدوى بن العيد 05944Kمزدوجالساحل

904/09/18إقليم: وزانم م اللوكوسإقليم: وزانم.م م بن عبد ا 14 04/09/18حكيمة هندا 06327Bمزدوجابريكشة

م/م   اعماير الطليق  إقليم: وزانمجموعة مدارس ابن باجة

المركزية

504/09/18إقليم: العرائش 14 04/09/18جيهان ورقة 05840Xمزدوجالسواكن

مجموعة مدارس ماء 

العينين

104/09/18إقليم: وزانم م المام الجزوليإقليم: وزان 14 04/09/18القدوري منير 15062

W

مزدوجتروال
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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

904/09/18إقليم: وزانم م علل بن عبداإقليم: وزانم.م م بن عبد ا 14 04/09/18شيماء مرغاد 15026Gمزدوجسيدي رضوان

804/09/18إقليم: وزانم/م سيدي مالعربيإقليم: وزانم م الشرفاء 14 04/09/18بوخريصة زكرياء 06408Pمزدوجزومي

804/09/18إقليم: وزانمجموعة مدارس الزرقطونيإقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2 14 04/09/18فاطمة ساعي 06316Pمزدوجابريكشة

704/09/18إقليم: وزانم.م عبد ا الشفشاونيإقليم: وزانم م الشرفاء 14 04/09/18منير الشهيب 06393Yمزدوجزومي

مجموعة مدارس ماء 

العينين

104/09/18إقليم: وزانم م المام الجزوليإقليم: وزان 14 04/09/18م الجواج 15062

W

مزدوجتروال

مجموعة مدارس ماء 

العينين

104/09/18إقليم: وزانم م احمد أمينإقليم: وزان 14 04/09/18أنور جابري 06356Hمزدوجعين بيضاء

104/09/18عمالة: طنجة - أصيلسيدي قاسمإقليم: وزانم م ابن زيدون 14 04/09/18إلتحاق بالزوجوفاء القاسمي 26908X)مزدوجكزناية )البلدية

304/09/18عمالة: طنجة - أصيلالمام عليإقليم: وزانمولي اسماعيل 14 04/09/18هوتي عبد السلم 21180

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

304/09/18عمالة: طنجة - أصيل أحمد بوكماخإقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخل 14 04/09/18عبد المطلب العبيوي 20599P)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

404/09/18إقليم: وزانم م الزيتونإقليم: وزانمجموعة مدارس م شكري 14 04/09/18سلمى المصباحي 15037Uمزدوجسيدي رضوان

704/09/18إقليم: وزانم م لل مريمإقليم: وزانم.م م بن عبد ا 14 04/09/18نجوى خيروني 06404Kمزدوجزومي

104/09/18إقليم: وزانم م الفقيه القريإقليم: وزانم م المام الجزولي 14 04/09/18لوبنة الجراري 06368

W

مزدوجقلعة بوقرة

804/09/18إقليم: وزانم م مصعب ابن عميرإقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخل 14 04/09/18 عبد المنعم غزاز 15058Sمزدوجلمجاعرة

104/09/18إقليم: وزانم م طه حسينإقليم: وزانم م الشرفاء 14 04/09/18الرحالي سفيان 15081Sمزدوجسيدي أحمد الشريف

304/09/18إقليم: وزانم.م عبد ا الشفشاونيإقليم: وزانم م الشرفاء 14 04/09/18البلدي العياشي 06393Yمزدوجزومي

104/09/18إقليم: وزانم م تملةإقليم: وزانم م الشرفاء 14 04/09/18ابراهيم التومي 06389Uمزدوجزومي

مجموعة مدارس ماء 

العينين

104/09/18إقليم: وزانمجموعة مدارس باستورإقليم: وزان 14 04/09/18أحمد الصافي 06321Vمزدوجابريكشة
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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 2020

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 م العربي 

المساري

704/09/18إقليم: وزانم م اللوكوسإقليم: وزان 14 04/09/18نجوى اسعيدي 06327Bمزدوجابريكشة

304/09/18إقليم: وزانمجموعة مدارس  العقادإقليم: وزانم م الفقيه القري 14 04/09/18ايوب  الكون 06317Rمزدوجابريكشة

304/09/18إقليم: وزانم م لل مريمإقليم: وزانم م كراينو 14 04/09/18م فهمي 06404Kمزدوجزومي

504/09/18إقليم: وزانم م عبد ا الهبطيإقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2 14 04/09/18هدى زحوط 06383Mمزدوجزومي

804/09/18إقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2إقليم: وزانم م لل مريم 14 04/09/18سعيد حجامي 06345

W

مزدوجمقريصات

204/09/18إقليم: وزانم م مصعب ابن عميرإقليم: وزانم م الشرفاء 14 04/09/18خالد هيدوري 15058Sمزدوجلمجاعرة

804/09/18إقليم: وزانمجموعة مدارس  العقادإقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخل 14 04/09/18عبد الله بن احساين 06317Rمزدوجابريكشة

مجموعة مدارس ماء 

العينين

804/09/18إقليم: وزانالموحدينإقليم: وزان 14 04/09/18م رانضي 26662Eمزدوجزومي

104/09/18عمالة: طنجة - أصيلعمر بن الخطابإقليم: وزانم م الشرفاء 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةم براضي 15182B الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

204/09/18إقليم: وزانم م اللوكوسإقليم: وزانمجموعة مدارس م شكري 14 04/09/18بوجمعة فاتح 06327Bمزدوجابريكشة

304/09/18إقليم: وزانم م اللوكوسإقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخل 14 04/09/18مراد الوادي 06327Bمزدوجابريكشة

304/09/18إقليم: وزانمجموعة مدارس  العقادإقليم: وزانم م الفقيه القري 14 04/09/18عثمان اليوسفي 06317Rمزدوجابريكشة

204/09/18إقليم: وزانم م اللوكوسإقليم: وزانم/م سيدي مالعربي 14 04/09/18م عباسي 06327Bمزدوجابريكشة

604/09/18إقليم: وزانم.م عبد ا الشفشاونيإقليم: وزانمولي اسماعيل 14 04/09/18النميلي م 06393Yمزدوجزومي

مجموعة مدارس عبد المالك 

السعدي

104/09/18إقليم: وزانمجموعة مدارس المرينيينإقليم: وزان 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةم الفاكوري 06361Nمزدوجعين بيضاء

204/09/18إقليم: وزانم م جعفر بن عطيةإقليم: وزانم م سيدي بوزيتون 14 04/09/18م قريط 15049Gمزدوجلمجاعرة

904/09/18إقليم: وزانم م علل بن عبداإقليم: وزانم م سيدي علل الزغاري 14 04/09/18حرية الزروالي 15026Gمزدوجسيدي رضوان
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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 2020

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 أحمد إقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2

شوقي

504/09/18إقليم: وزان 14 04/09/18مريم حمدين 06358Kمزدوجعين بيضاء

904/09/18إقليم: وزانم م علل بن عبداإقليم: وزانم.م م بن عبد ا 14 04/09/18سهيلة حايي 15026Gمزدوجسيدي رضوان

مجموعة مدارس ماء 

العينين

604/09/18إقليم: وزانالموحدينإقليم: وزان 14 04/09/18عمر البلوزي 26662Eمزدوجزومي

مجموعة مدارس القاضي 

عياض

204/09/18إقليم: وزانم م علل بن عبداإقليم: وزان 14 04/09/18حمزة رياني 15026Gمزدوجسيدي رضوان

104/09/18إقليم: شفشاونم/م اولد سليمانإقليم: وزانمجموعة مدارس ابن باجة 14 04/09/18زينب الموزع 06082Kمزدوجبني أحمد  الغربية

104/09/18إقليم: وزانم/م سيدي مالعربيإقليم: وزانم م الشرفاء 14 04/09/18ايوب صبري 06408Pمزدوجزومي

704/09/18إقليم: وزانم م الزيتونإقليم: وزانم/م سيدي مالعربي 14 04/09/18رجاء حاجي 15037Uمزدوجسيدي رضوان

904/09/18إقليم: وزانم م احمد أمينإقليم: وزانم م عقبة بن نافع الحناتة 14 04/09/18عمران الخضراوي 06356Hمزدوجعين بيضاء

مجموعة مدارس ماء 

العينين

204/09/18إقليم: وزانم م مصعب ابن عميرإقليم: وزان 14 04/09/18م المهداوي 15058Sمزدوجلمجاعرة

404/09/18إقليم: وزانمجموعة مدارس الزرقطونيإقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2 14 04/09/18أحمد الحريضي 06316Pمزدوجابريكشة

704/09/18إقليم: وزانمجموعة مدارس الزرقطونيإقليم: وزانم/م سيدي مالعربي 14 04/09/18م الدحاني 06316Pمزدوجابريكشة

مجموعة مدارس عبد المالك 

السعدي

104/09/18إقليم: وزانم م عقبة بن نافع الحناتةإقليم: وزان 14 04/09/18إلتحاق بالزوجرجاء توفيق 15069Dمزدوجازغيرة

مجموعة مدارس ثريا 

السقاط

704/09/18إقليم: تطوانم.م اوراغنإقليم: وزان 14 04/09/18رشيد القاسمي 05553Kمزدوجبني ليت

113/02/17إقليم: وزانم م ابن طفيلإقليم: وزانم م الزيتون 13 04/09/19حبيبة العرفاوي 15030Lمزدوجسيدي رضوان

106/09/17إقليم: شفشاونم/م أبي حيانإقليم: وزانم م لل مريم 11 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الزيان 06066Tمزدوجبني أحمد  الشرقية

906/09/17إقليم: العرائشم/م أولد بوربيع المركزيةإقليم: وزانم م بني ايتنا 11 04/09/19زوبير كرمون 05738Lمزدوجزوادة

806/09/17إقليم: شفشاونم/م الحسن الوزان _أمتارإقليم: وزانم م سد الوحدة 11 04/09/19عبد المغيث ابعيز 06099Dمزدوجامتار
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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 2020

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 طارق بن 

زياد

218/09/17إقليم: وزانم م سيدي الصوفيإقليم: وزان 11 04/09/19م بنيس 15092Dمزدوجسيدي بوصبر

104/09/18إقليم: وزانمجموعة مدارس الزرقطونيإقليم: وزانم م جعفر بن عطية 11 04/09/19حفصة زواقة 06316Pمزدوجابريكشة

304/09/18إقليم: وزانم م ابن طفيلإقليم: وزانم م المام الجزولي 11 04/09/19سكينة بن عزي 15030Lمزدوجسيدي رضوان

مجموعة مدارس عبد المالك إقليم: وزانم م سيدي الصوفي

السعدي

104/09/18إقليم: وزان 11 04/09/19أحمد الريفي 15042Zمزدوجأونانة

504/09/18إقليم: وزانم م علل بن عبداإقليم: وزانم م ابن منظور 11 04/09/19ازريول م 15026Gمزدوجسيدي رضوان

مجموعة مدارس أحمد إقليم: وزانم م اللوكوس

المنصور الذهبي

104/09/18إقليم: وزان 11 04/09/19إلتحاق بالزوجةالحساني عزيز 15029Kمزدوجسيدي رضوان

مجموعة مدارس عبد المالك 

السعدي

104/09/18إقليم: وزانم م ابن طفيلإقليم: وزان 11 04/09/19طارق السهلي 15030Lمزدوجسيدي رضوان

704/09/18إقليم: وزانمجموعة مدارس  العقادإقليم: وزانم م عقبة بن نافع الحناتة 11 16/09/19م أبراين 06317Rمزدوجابريكشة

104/09/18إقليم: وزانمجموعة مدارس الزرقطونيإقليم: وزانم م الفقيه القري 11 04/09/19عماد الوردي 06316Pمزدوجابريكشة

مجموعة مدارس عبد المالك 

السعدي

104/09/18إقليم: وزانم م علل بن عبداإقليم: وزان 11 04/09/19م العللي 15026Gمزدوجسيدي رضوان

مجموعة مدارس أحمد إقليم: وزانم م م عبده

المنصور الذهبي

104/09/19إقليم: وزان 10 04/09/19إلتحاق بالزوجمحجوبة اكبيبر 15029Kمزدوجسيدي رضوان

مجموعة مدارس أبو الطيب إقليم: وزانم م معروف الروصافي

المتنبي

304/09/19إقليم: وزان 10 20/09/19إلتحاق بالزوجرحمة بلعياشي 06325Zمزدوجابريكشة

404/09/18إقليم: وزانم/م الوحدةإقليم: وزانمولي اسماعيل 9 04/09/19الحسين الدراوي 06399Eمزدوجزومي

مجموعة مدارس عبد المالك 

السعدي

104/09/18إقليم: وزانم م سيدي علل الزغاريإقليم: وزان 9 04/09/19عبد المغيث الرشدي 15075Kمزدوجتروال

104/09/18إقليم: وزانمولي اسماعيلإقليم: وزانم م بني ايتنا 9 04/09/19عبد الرفيع فتحي 06395Aمزدوجزومي

مجموعة مدارس عبد المالك 

السعدي

104/09/18إقليم: وزانم م الزيتونإقليم: وزان 9 04/09/19وليد الحافظي 15037Uمزدوجسيدي رضوان

104/09/19عمالة: طنجة - أصيلعمر بن الخطابإقليم: وزانمجموعة مدارس ابن باجة 9 04/09/19إلتحاق بالزوجيمنة الفتات 15182B الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

146



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

104/09/19إقليم: وزانمجموعة مدارس الخوارزميإقليم: وزانم م معروف الروصافي 8 04/09/19إلتحاق بالزوجلبنى جبري 15086Xمزدوجسيدي بوصبر

مجموعة مدارس م العربي 

المساري

1104/09/19إقليم: العرائشم/م عين حديد المركزيةإقليم: وزان 7 04/09/19رشيدة لعبيد 05880Rمزدوجبني عروس

مجموعة مدارس ماء 

العينين

مجموعة مدارس طارق بن إقليم: وزان

زياد

104/09/19إقليم: وزان 7 04/09/19بلل بوسيف 15088Zمزدوجسيدي بوصبر

204/09/19إقليم: وزانم م ابن زيدونإقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخل 7 04/09/19هناء لحنين 15079Pمزدوجسيدي أحمد الشريف

مجموعة مدارس م العربي 

المساري

604/09/19إقليم: وزانالموحدينإقليم: وزان 7 04/09/19عبد القدوس الحجوجي 26662Eمزدوجزومي

مجموعة مدارس القاضي 

عياض

304/09/19إقليم: وزانم/م حمان الفطواكي 2إقليم: وزان 7 04/09/19الزرقي عثمان 06345

W

مزدوجمقريصات

مجموعة مدارس عبد الكريم 

الخطابي

504/09/19إقليم: وزانمجموعة مدارس م شكريإقليم: وزان 7 04/09/19فيصال لكحال 15071Fمزدوجازغيرة

مجموعة مدارس القاضي 

عياض

104/09/19إقليم: وزانمجموعة مدارس م شكريإقليم: وزان 7 04/09/19الحميدي نبيل 15071Fمزدوجازغيرة

مجموعة مدارس القاضي 

عياض

104/09/19إقليم: وزانم م عبدالرحمان الداخلإقليم: وزان 7 04/09/19الخنشوف ربيع 15074Jمزدوجازغيرة

مجموعة مدارس القاضي 

عياض

104/09/19إقليم: وزانم م سيدي علل الزغاريإقليم: وزان 7 04/09/19البهلوي م 15075Kمزدوجتروال

504/09/19إقليم: وزانم م ابن طفيلإقليم: وزانمولي اسماعيل 7 04/09/19صخيري مريم 15030Lمزدوجسيدي رضوان

604/09/19إقليم: وزانم م معروف الروصافيإقليم: وزانمجموعة مدارس ابن باجة 7 04/09/19الزهراء الوتاق 15044Bمزدوجأونانة

مجموعة مدارس القاضي 

عياض

104/09/19إقليم: وزانمجموعة مدارس م شكريإقليم: وزان 7 04/09/19شلغام عادل 15071Fمزدوجازغيرة

مجموعة مدارس ماء 

العينين

مجموعة مدارس طارق بن إقليم: وزان

زياد

204/09/19إقليم: وزان 7 04/09/19هناء حسيمي 15088Zمزدوجسيدي بوصبر

104/09/19إقليم: وزانم م معروف الروصافيإقليم: وزانم م سيدي علل الزغاري 7 04/09/19مريم الطين 15044Bمزدوجأونانة

مجموعة مدارس ماء 

العينين

104/09/19إقليم: وزانمجموعة مدارس م شكريإقليم: وزان 7 04/09/19عبد الغني الوتار 15071Fمزدوجازغيرة

204/09/19إقليم: وزانم م الزيتونإقليم: وزانمجموعة مدارس م شكري 7 04/09/19أسماء شعيبي 15037Uمزدوجسيدي رضوان
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304/09/19إقليم: وزانم م علل بن عبداإقليم: وزانمجموعة مدارس ابن باجة 7 04/09/19مريم الشبلي 15026Gمزدوجسيدي رضوان

مجموعة مدارس عبد الكريم 

الخطابي

104/09/19إقليم: وزانم م الزيتونإقليم: وزان 7 04/09/19يوسف مجدوبي 15037Uمزدوجسيدي رضوان

104/09/19إقليم: وزانم م ابن زيدونإقليم: وزانم م م عبده 7 04/09/19الشرعي عبد الجليل 15079Pمزدوجسيدي أحمد الشريف

116/09/78عمالة: طنجة - أصيلعبد الرحمن أنكايعمالة: طنجة - أصيلعمر بن الخطاب 192 28/09/11أقدمية 16 سنةجميلة بنعيسى 15142H طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/92عمالة: طنجة - أصيلالزلقةعمالة: طنجة - أصيلالخرب 185 16/09/96أقدمية 16 سنةعلي مرون 19973J الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/93عمالة: طنجة - أصيلمبروكةعمالة: طنجة - أصيلاشراقة السفلى 181 16/09/95أقدمية 16 سنةسعيد شمساوي 15195R)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

216/09/95عمالة: طنجة - أصيل ابن خلدونعمالة: طنجة - أصيلأكووارت 177 16/09/98أقدمية 16 سنةمريم الحمزاوي 15205B)مزدوجاصيلة )البلدية

116/09/92عمالة: طنجة - أصيلمولي عبد السلمعمالة: طنجة - أصيلالخرب 177 16/09/96أقدمية 16 سنةم العساري 15158A الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/93عمالة: طنجة - أصيلالحسن الثانيعمالة: طنجة - أصيلالخرب 167 16/09/99أقدمية 16 سنةمصطفى الوهابي 24283U طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

117/09/90عمالة: طنجة - أصيلالحسن الداخلعمالة: طنجة - أصيلم المكي الناصري 165 16/09/95أقدمية 16 سنةثريا اقبيب 20408G الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/91عمالة: طنجة - أصيلعلل بن عبد اعمالة: طنجة - أصيلأولد الرياحي 161 06/09/00أقدمية 16 سنةسعيد مومني 15208E)مزدوجاصيلة )البلدية

117/09/90عمالة: طنجة - أصيلعقبة بن نافععمالة: طنجة - أصيل إبن زهر 156 17/09/90أقدمية 16 سنةفوزية البخاري الخمسي 15134Z طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/96عمالة: طنجة - أصيلأحدعمالة: طنجة - أصيلالهار 155 16/09/01أقدمية 16 سنةيونس الطاهري 19971G الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/92عمالة: طنجة - أصيلالزلقةعمالة: طنجة - أصيلصلح الدين اليوبي 150 23/09/94أقدمية 16 سنةالروسي عبد الله 19973J الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/98عمالة: طنجة - أصيلالجولنعمالة: طنجة - أصيلابرييش 149 06/09/01إلتحاق بالزوجفاطمة البردعي 15155X الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/94عمالة: طنجة - أصيلعلل بن عبد اعمالة: طنجة - أصيلالحد القديم 145 16/09/04أقدمية 16 سنةنور الدين بنعيش 15208E)مزدوجاصيلة )البلدية

1016/09/94عمالة: طنجة - أصيلابي ذر الغفاريعمالة: طنجة - أصيل اجزناية 143 05/10/05أقدمية 12 سنةحمحام مفدي 26910Z طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

148



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

116/09/88عمالة: طنجة - أصيلالخنساءعمالة: طنجة - أصيل الطبراني 142 16/01/95إلتحاق بالزوجةيوسف الروداني 15131

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/89عمالة: طنجة - أصيليوسف بن تاشفينعمالة: طنجة - أصيلسيدي أحمد بن عجيبة 140 23/09/94أقدمية 16 سنةحورية حدو 15157Z الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/93عمالة: طنجة - أصيل11 ينايرعمالة: طنجة - أصيلأم أيمن 140 16/09/94أقدمية 16 سنةنجاة العزاب الفغلومي 19970F طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/91عمالة: طنجة - أصيلأحمد شوقيعمالة: طنجة - أصيل البديع 140 16/09/99أقدمية 16 سنةحمزة البقالي 15145L طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/99عمالة: طنجة - أصيلالحسن الداخلعمالة: طنجة - أصيلبدريون 140 16/09/02إلتحاق بالزوجالغافقي زكية 20408G الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

121/09/83عمالة: طنجة - أصيلرابعة العدويةعمالة: طنجة - أصيل عبد الرحيم بوعبيد 138 16/09/98أقدمية 16 سنةسعيد بوعصاب 15156Y الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/94عمالة: طنجة - أصيلفاطمة الزهراءعمالة: طنجة - أصيلأبي حيان التوحيدي 136 13/09/01أقدمية 16 سنةنادية اولد الحاج التهامي 15181A الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

416/09/97عمالة: طنجة - أصيلابي ذر الغفاريعمالة: طنجة - أصيل اجزناية 135 06/02/08أقدمية 12 سنةمجيدة الوهابي 26910Z طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/92عمالة: طنجة - أصيل الدارسةعمالة: طنجة - أصيلإدريس الول 132 16/09/98أقدمية 16 سنةم بنيفو 15169M الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

217/09/84عمالة: طنجة - أصيلقاسم بن إدريسعمالة: طنجة - أصيل البديع 130 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد المغيث  البوحياوى 15170N الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/99عمالة: طنجة - أصيلأم أيمنعمالة: طنجة - أصيل البديع 130 16/09/99أقدمية 16 سنةفدوى بوعياد 15152U الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/01عمالة: طنجة - أصيل المختار البقاليعمالة: طنجة - أصيلأولد الرياحي 130 06/09/04إلتحاق بالزوجشيماء الفضلي 15204A)مزدوجاصيلة )البلدية

406/09/01عمالة: طنجة - أصيلعلل بن عبد اعمالة: طنجة - أصيلأولد الرياحي 130 07/09/04إلتحاق بالزوجفريدة حسون 15208E)مزدوجاصيلة )البلدية

116/09/95عمالة: طنجة - أصيل11 ينايرعمالة: طنجة - أصيل إبن زهر 128 20/10/97أقدمية 16 سنةليلى الغياتي 19970F طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/97عمالة: طنجة - أصيلالمجاهدينعمالة: طنجة - أصيلسكينة 128 11/10/01أقدمية 16 سنةحنان الحضري 15148P طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

316/09/93عمالة: طنجة - أصيلحفصة أم المؤمنينعمالة: طنجة - أصيل العيون 126 05/09/03أقدمية 16 سنةم البشير بولعيش 15130V طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

316/09/92عمالة: طنجة - أصيلإدريس الولعمالة: طنجة - أصيل  6 نونبر 124 05/10/05أقدمية 12 سنةنورالدين الحدور 15172R الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج
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116/09/93عمالة: طنجة - أصيلمبروكةعمالة: طنجة - أصيلالمستقبل 124 16/09/99أقدمية 16 سنةيونة م 15195R)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: المضيق - مدرسة موسى بن نصيرعمالة: طنجة - أصيل أبو بكر اللمتوني

الفنيدق
216/09/93 124 16/09/01أقدمية 16 سنةنزيهة شقور 05421S)مزدوجمرتيل )البلدية

116/09/93عمالة: طنجة - أصيلم حسن الوزانيعمالة: طنجة - أصيل البديع 124 04/09/99أقدمية 16 سنةمصطفى العمرتي 15154

W

الشرف  السواني 

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/91عمالة: طنجة - أصيلالقرطبيعمالة: طنجة - أصيل الفتح 124 06/09/00أقدمية 16 سنةنورالدين الزوجال 26378

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/97عمالة: طنجة - أصيلالحسن الداخلعمالة: طنجة - أصيلالمدرسة الجديدة 124 16/09/99أقدمية 16 سنةفاتن بوعرف 20408G الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/97عمالة: طنجة - أصيلالتقدمعمالة: طنجة - أصيل بدر 124 16/09/99أقدمية 16 سنةامينة العمراني 26911A الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/96عمالة: طنجة - أصيلالحسن الداخلعمالة: طنجة - أصيلموسى بن نصير 122 16/09/02أقدمية 16 سنةالريفي أشرقي سمية 20408G الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

306/09/00عمالة: طنجة - أصيلالحسن الداخلعمالة: طنجة - أصيل الفتح 119 16/09/00إلتحاق بالزوجسناء الشلوشي 20408G الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/93عمالة: طنجة - أصيلالحسن الداخلعمالة: طنجة - أصيلصلح الدين اليوبي 118 04/10/04أقدمية 16 سنةفاطمة أخريف 20408G الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

206/09/00عمالة: طنجة - أصيلالحسن الثانيعمالة: طنجة - أصيلأبي حيان التوحيدي 117 13/09/01إلتحاق بالزوجفدوى النوينو 24283U طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/94عمالة: طنجة - أصيلالحسن الداخلعمالة: طنجة - أصيل الطبراني 116 06/09/01أقدمية 16 سنةسناء العافية 20408G الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

101/05/97عمالة: طنجة - أصيلم حسن الوزانيعمالة: طنجة - أصيلالمدرسة الجديدة 116 06/09/00أقدمية 16 سنةنادية عمارة 15154

W

الشرف  السواني 

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/00عمالة: طنجة - أصيلالحسن الداخلعمالة: طنجة - أصيلصلح الدين اليوبي 116 06/09/00أقدمية 16 سنةبنعبد الحنين فدوى 20408G الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

216/09/94عمالة: طنجة - أصيلعبد الرحمن أنكايعمالة: طنجة - أصيلالمام علي 114 20/09/02أقدمية 16 سنةأم العمراني 15142H طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/91عمالة: طنجة - أصيلالحسن الثانيعمالة: طنجة - أصيل الطبراني 112 05/09/11إلتحاق بالزوجإكرام ابن البار 24283U طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/94عمالة: طنجة - أصيلمعاذ بن جبلعمالة: طنجة - أصيلالمدرسة الجديدة 111 06/10/05إلتحاق بالزوجةمصطفى الطالبي 15149R طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

216/09/93عمالة: طنجة - أصيلالمغايرعمالة: طنجة - أصيل الطبراني 110 07/09/04أقدمية 16 سنةعثمان ابن عبود 22560

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

مزدوج
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116/09/94عمالة: طنجة - أصيلالمعرفةعمالة: طنجة - أصيلالمام علي 108 16/09/02أقدمية 16 سنةعبد الخالق أخريف 26912B الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

216/09/86عمالة: طنجة - أصيلالقاضي عياضعمالة: طنجة - أصيل البديع 108 15/09/15أقدمية 16 سنةنصر الدين بنموسى 15138D طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

216/09/89عمالة: طنجة - أصيلالملعمالة: طنجة - أصيل العيون 108 07/09/04أقدمية 16 سنةسمية الشركي 21181X طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

216/09/96عمالة: طنجة - أصيلعزيب الحاج قدورعمالة: طنجة - أصيل الندلس 108 11/03/04أقدمية 16 سنةسعيد المرابط 15213K طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

107/09/00عمالة: طنجة - أصيل  6 نونبرعمالة: طنجة - أصيلالديموس 107 24/10/09م المنصوري 15187G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

116/09/93عمالة: طنجة - أصيلموسى بن نصيرعمالة: طنجة - أصيل الطبراني 106 10/09/09إلتحاق بالزوجنوال القرامش 15150S الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/96عمالة: طنجة - أصيلفاطمة الزهراءعمالة: طنجة - أصيل البديع 105 15/09/15إلتحاق بالزوجبشرى أبو الحسن 15181A الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

302/01/95عمالة: طنجة - أصيلالمحيطعمالة: طنجة - أصيلالمستقبل 104 06/09/03أقدمية 16 سنةعزى السعدية 25433U طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

516/09/97عمالة: طنجة - أصيلإبن تيميةعمالة: طنجة - أصيل الندلس 100 07/09/04أقدمية 16 سنةعزيزة بريطل 15227A طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

301/01/06عمالة: طنجة - أصيلإبن تيميةعمالة: طنجة - أصيلبوكدور 100 01/01/06أقدمية 12 سنةم أموحو 15227A طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة عين النهضةعمالة: طنجة - أصيلالمدرسة البتدائية الواحة

الشق
106/09/00 99 06/09/04إلتحاق بالزوجوفاء بوز 18163S)مزدوجعين الشق )المقاطعة

316/09/91عمالة: طنجة - أصيلالمام الغزاليعمالة: طنجة - أصيل العيون 96 04/09/19نعيمة اكنابر 15171P الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

216/09/96عمالة: الرباطعلل بن عبد اعمالة: طنجة - أصيل إبن زهر 96 07/09/04أقدمية 16 سنةفؤاد كريش 01022K)مزدوجحسان )المقاطعة

106/09/01عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة الجديدةعمالة: طنجة - أصيليعقوب المنصور 2 96 21/09/15شمس الضحى الغيلني 20080A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

106/09/00عمالة: طنجة - أصيلسيدي بوعراقيةعمالة: طنجة - أصيليعقوب المنصور 2 94 15/09/15حنان الداودي 15202Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

106/09/01عمالة: طنجة - أصيلالرحمةعمالة: طنجة - أصيلالنماء 94 02/09/15نادية الطالعي 27285G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

102/10/02عمالة: طنجة - أصيلمدار البحرينعمالة: طنجة - أصيلابرييش 94 02/09/10إلتحاق بالزوجدنيا بعليلو 27029D)مزدوجكزناية )البلدية
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313/09/02عمالة: طنجة - أصيلمعاذ بن جبلعمالة: طنجة - أصيل أحمد بوكماخ 91 05/09/07أقدمية 12 سنةآيات عمارة 15149R طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

105/09/03عمالة: طنجة - أصيلابي ذر الغفاريعمالة: طنجة - أصيل أحمد بوكماخ 91 05/09/07أقدمية 12 سنةعبد الباري شنطر 26910Z طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

604/09/02عمالة: طنجة - أصيل 18نونبرعمالة: طنجة - أصيل الندلس 88 03/10/07أقدمية 12 سنةنوال التراب 15199V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

715/09/04عمالة: طنجة - أصيل 18نونبرعمالة: طنجة - أصيل الفتح 84 27/03/08أقدمية 12 سنةنعيمة المرون 15199V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

106/09/00عمالة: طنجة - أصيلالفريحيينعمالة: طنجة - أصيل اجزناية 83 03/09/13سعاد المودن 27286H)مزدوجكزناية )البلدية

101/01/06عمالة: طنجة - أصيلالعرفانعمالة: طنجة - أصيلبوكدور 81 24/10/11إلتحاق بالزوجفاطمة دادى 25434V طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

216/09/94عمالة: طنجة - أصيلسيدي بوعراقيةعمالة: طنجة - أصيل ابن حنبل 80 04/09/19المنصوري عبد الله 15202Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

107/09/04عمالة: طنجة - أصيلالمغايرعمالة: طنجة - أصيلالبركة 78 02/09/14إلتحاق بالزوججهان العسعاسي 22560

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/09عمالة: طنجة - أصيلحجرة النحلعمالة: طنجة - أصيلالهار 75 04/09/12سعيد الشواطي 15223

W

مزدوجحجر النحل

101/09/02عمالة: طنجة - أصيلالقرطبيعمالة: طنجة - أصيل اجزناية 74 02/09/13إلتحاق بالزوجةعبد الواحد الملقي 26378

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/95عمالة: طنجة - أصيلالفريحيينعمالة: طنجة - أصيل ابن حنبل 72 16/09/11عزيزة الدريسي 27286H)مزدوجكزناية )البلدية

216/09/95عمالة: طنجة - أصيلالفريحيينعمالة: طنجة - أصيل ابن حنبل 72 05/09/11عبد السلم جبروني 27286H)مزدوجكزناية )البلدية

916/09/91عمالة: طنجة - أصيلمعاذ بن جبلعمالة: طنجة - أصيل عبد الكريم الخطيب 72 05/09/11لطيفة عميروش 15149R طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

902/09/09عمالة: طنجة - أصيلخديجة أم المؤمنينعمالة: طنجة - أصيلابرييش 69 03/09/13سمية أريفي 15161D الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

107/09/05عمالة: طنجة - أصيلسيدي بوعراقيةعمالة: طنجة - أصيليعقوب المنصور 2 68 15/09/15خديجة بولعيش المي 15202Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

116/09/93عمالة: طنجة - أصيلالقرطبيعمالة: طنجة - أصيلمولي يوسف 67 02/09/09إلتحاق بالزوجنجاة الرمزاوي 26378

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

مزدوج

216/09/98عمالة: طنجة - أصيلمعاذ بن جبلعمالة: طنجة - أصيلالنماء 66 02/09/15معاد العمراني 15149R طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج
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116/09/98عمالة: طنجة - أصيلالرحمةعمالة: طنجة - أصيلالنماء 66 02/09/15كريم ريان 27285G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

613/09/02عمالة: طنجة - أصيلمعاذ بن جبلعمالة: طنجة - أصيلالنماء 66 02/09/15نسرين الدخيشي 15149R طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: المضيق - مدرسة أغطاسعمالة: طنجة - أصيلأولد الرياحي

الفنيدق
223/09/02 66 04/09/16السني مصطفى 25745H)مزدوجالفنيدق )البلدية

305/09/03عمالة: طنجة - أصيلالرحمةعمالة: طنجة - أصيلالنماء 64 02/09/15نادية الطويل 27285G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

215/09/04عمالة: طنجة - أصيلالمغايرعمالة: طنجة - أصيلالبركة 63 حنان ودغيري الدريسي  

اليوسفي
02/09/14إلتحاق بالزوج 22560

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/95عمالة: طنجة - أصيليعقوب المنصور 2عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالب 62 02/09/16م رشيد الورغي 26008U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

116/09/97عمالة: طنجة - أصيلعبد الرحمن أنكايعمالة: طنجة - أصيلسيدي أحمد بن عجيبة 62 02/09/14إلتحاق بالزوجةعبد الغني التازي 15142H طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

916/09/96عمالة: طنجة - أصيلسيدي بوعراقيةعمالة: طنجة - أصيلالدعيدعات 61 02/09/15نور الدين غريب 15202Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مجموعة مدارس أحمد عمالة: طنجة - أصيلمدرسة السلم

المنصور الذهبي

116/09/97إقليم: وزان 58 06/09/17عتاب وطاسي 15029Kمزدوجسيدي رضوان

1019/09/02عمالة: طنجة - أصيل شكيب أرسلنعمالة: طنجة - أصيل ابو بكر الصديق 58 05/09/17السعيدي العسلي كريمة 20409H الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

105/09/03عمالة: طنجة - أصيلسيدي بوعراقيةعمالة: طنجة - أصيليعقوب المنصور 2 56 02/09/16الصالحي كريمة 15202Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

115/09/04عمالة: طنجة - أصيلالمام مالك بن أنسعمالة: طنجة - أصيلابن حزم 56 27/09/16إلتحاق بالزوجمريم علوثي 15186F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

207/09/04عمالة: طنجة - أصيلفاطمة الزهراءعمالة: طنجة - أصيلالمحيط 56 نعمبديعة أدوماز 02/09/14 15181A الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/97عمالة: طنجة - أصيلعبد الرحمن أنكايعمالة: طنجة - أصيلسيدي أحمد بن عجيبة 52 05/09/17إلتحاق بالزوجةحمداوي عبد الحق 15142H طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

216/09/97عمالة: طنجة - أصيلحفصة أم المؤمنينعمالة: طنجة - أصيلالحسن الداخل 52 06/09/17إلتحاق بالزوجالرشداوي إحسان 15130V طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

101/01/10عمالة: طنجة - أصيلالمنارعمالة: طنجة - أصيلأولد بوعيشة 52 02/09/16البحراوي  فاطمة 26906V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

116/09/96عمالة: طنجة - أصيلالمغايرعمالة: طنجة - أصيلابرييش 51 03/09/13إلتحاق بالزوجةالدوح خالد 22560

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

مزدوج
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206/09/00عمالة: طنجة - أصيلالمغايرعمالة: طنجة - أصيلالخير 51 06/09/17إلتحاق بالزوجنعيمة الباز 22560

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة م بن  الراضي عمالة: طنجة - أصيلأحمد شوقي

السلوي

116/09/93إقليم: العرائش 50 نعمخالد بودراع 04/09/19 05716M)مزدوجالعرائش )البلدية

113/09/02عمالة: طنجة - أصيليعقوب المنصور 2عمالة: طنجة - أصيل العيون 50 06/09/17إلتحاق بالزوجعواطف بخة 26008U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

218/09/04عمالة: سلمدرسة حمان الفطواكيعمالة: طنجة - أصيليعقوب المنصور 2 50 04/09/18إلتحاق بالزوجالحراق ابتسام 01156F باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

216/09/99عمالة: طنجة - أصيلفاطمة الزهراءعمالة: طنجة - أصيلالمحيط 49 06/09/17إلتحاق بالزوجةيونس بن الطيب 15181A الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

216/09/96عمالة: طنجة - أصيل الطبرانيعمالة: طنجة - أصيليوسف بن تاشفين 48 06/09/17م سعيد سحلن 15189J)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

315/09/05عمالة: طنجة - أصيل الشريف الدريسيعمالة: طنجة - أصيلالمتنبي 48 04/09/19سعاد البكوري 15192M)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

220/09/05عمالة: طنجة - أصيلأبو هريرةعمالة: طنجة - أصيلم المكي الناصري 48 05/09/18رضوان رداحي 15216N طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

105/09/11عمالة: طنجة - أصيلالمنارعمالة: طنجة - أصيلأولد بوعيشة 48 02/09/16اربعي الحسن 26906V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

105/09/08عمالة: طنجة - أصيلسكينةعمالة: طنجة - أصيل العيون 45 04/09/18إلتحاق بالزوجسبولة شيماء 15139E طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/97عمالة: طنجة - أصيل عبد ا إبراهيمعمالة: طنجة - أصيل أحمد بوكماخ 44 04/09/18نادية غيور 20082C)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

101/12/08عمالة: طنجة - أصيلفاطمة الزهراءعمالة: طنجة - أصيلالبركة 44 02/09/16إلتحاق بالزوجحوات فاطمة 15181A الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

304/09/12عمالة: طنجة - أصيلإدريس الولعمالة: طنجة - أصيل اجزناية 43 06/09/17حميدة العمراني 15172R الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

307/09/04عمالة: طنجة - أصيلالمختار السوسيعمالة: طنجة - أصيل عبد الكريم الخطيب 42 04/09/13نادية الحزاز 15200

W

مزدوجبني مكادة )المقاطعة(

1007/09/04عمالة: طنجة - أصيلالمام عليعمالة: طنجة - أصيل أحمد بوكماخ 42 06/09/17حنين سمية 21180

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

207/09/04عمالة: طنجة - أصيلأبو هريرةعمالة: طنجة - أصيلم المكي الناصري 42 05/09/18نوار سراج الندلسي 15216N طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

120/09/05عمالة: طنجة - أصيلالرحمةعمالة: طنجة - أصيلالنخيل 42 04/09/19زينب رويضية 27285G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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105/09/08عمالة: طنجة - أصيلالمغايرعمالة: طنجة - أصيليعقوب المنصور 2 42 02/09/16إلتحاق بالزوجسهام البلوي 22560

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

مزدوج

105/09/07عمالة: طنجة - أصيليعقوب المنصور 2عمالة: طنجة - أصيل العيون 40 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم اولد بن عبد الحق 26008U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

405/09/11عمالة: طنجة - أصيلأبو هريرةعمالة: طنجة - أصيلالكندي 40 06/09/17كوثر القدميري 15216N طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

401/01/10عمالة: طنجة - أصيلالمختار السوسيعمالة: طنجة - أصيلالديموس 39 06/09/17عبد الحميد الغماز 15200

W

مزدوجبني مكادة )المقاطعة(

201/01/10عمالة: طنجة - أصيلالشريف م امزيانعمالة: طنجة - أصيل العزيب ابقيو 38 06/09/17رضوان المجبار 15176V الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

105/09/11عمالة: طنجة - أصيل إبن زهرعمالة: طنجة - أصيلأكووارت 38 04/09/18بشرى البزونة 15191L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

113/02/17عمالة: طنجة - أصيل اجزنايةعمالة: طنجة - أصيل   الزوة المركزية 38 13/02/17زينب الشرقاوي 15217P)مزدوجكزناية )البلدية

914/02/17إقليم: تطوانم.م الزيناتعمالة: طنجة - أصيلمجلو 38 14/02/17بشرى الفتوح 05625Nمزدوجزينات

1005/04/17عمالة: طنجة - أصيلالجبيلةعمالة: طنجة - أصيلالدعيدعات 37 06/09/17بثينة العدوي 15215M طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

105/09/11عمالة: طنجة - أصيلأبي حيان التوحيديعمالة: طنجة - أصيلالنخيل 36 04/09/18أسية الحداد الصوفي 15183C)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

102/09/10عمالة: طنجة - أصيليعقوب المنصور 2عمالة: طنجة - أصيلالرويف 35 04/09/19الحسنية   موسي 26008U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

105/09/11عمالة: طنجة - أصيلالملعمالة: طنجة - أصيلم المكي الناصري 35 02/09/16إلتحاق بالزوجصفاء الفتوح 21181X طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

413/02/17إقليم: تطوانمدرسة الحمراء - الرينفيعمالة: طنجة - أصيلخندق سنان 35 06/09/17أسية الخضيري 05561Uمزدوجالحمراء

117/02/17عمالة: طنجة - أصيليعقوب المنصور 2عمالة: طنجة - أصيلالرويف 35 06/09/17رحمة أمغار 26008U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

عمالة: المضيق - م.م كدانةعمالة: طنجة - أصيلأولد الرياحي

الفنيدق
1113/02/17 35 06/09/17عائشة البزراتي 05522Bمزدوجعليين

423/02/17عمالة: طنجة - أصيلبدريونعمالة: طنجة - أصيلالدعيدعات 35 06/09/17هاجر العيشي 15151T)مزدوجكزناية )البلدية

601/03/17إقليم: تطوانم.م عزيب عين لعلقعمالة: طنجة - أصيلالهار 35 06/09/17سلمى بناجي 05449Xمزدوجعين لحصن
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403/02/17عمالة: طنجة - أصيل عبد ا إبراهيمعمالة: طنجة - أصيلمجلو 35 06/09/17زقان حفيظة 20082C)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

401/01/10عمالة: طنجة - أصيل الشريف الدريسيعمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالب 34 04/09/18حسناء  الفيغى 15192M)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

101/01/10عمالة: طنجة - أصيلسيدي بوعراقيةعمالة: طنجة - أصيلالعوامة 34 06/09/17نادية البونصري 15202Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

205/09/07عمالة: طنجة - أصيل11 ينايرعمالة: طنجة - أصيلالنخيل 33 04/09/19إلتحاق بالزوجأمال المرابط 19970F طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

 المدرسة الجماعاتية عمالة: طنجة - أصيلسيدي أحمد بن عجيبة

البيروني

404/09/12إقليم: تطوان 33 02/09/16إلتحاق بالزوجمريم بنحادة 26315Cمزدوجصدينة

205/10/06إقليم: الخميساتالندلسعمالة: طنجة - أصيلالمنار 32 04/09/19إلتحاق بالزوجنجوى العموري 21328G)مزدوجتيفلت )البلدية

404/09/12عمالة: طنجة - أصيلموسى بن نصيرعمالة: طنجة - أصيلمدرسة السلم 32 02/09/16إلتحاق بالزوجالزرع وفاء 15150S الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

905/09/03عمالة: طنجة - أصيلالنخيلعمالة: طنجة - أصيلأكووارت 31 06/09/17حنان الوالي 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

102/09/14عمالة: طنجة - أصيليعقوب المنصور 2عمالة: طنجة - أصيلأكووارت 31 04/09/17الوليدي نور الدين 26008U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

114/02/17عمالة: طنجة - أصيلسكينةعمالة: طنجة - أصيلالدعيدعات 31 06/09/17إلتحاق بالزوجفاتن ادريوش 15139E طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

112/09/01عمالة: طنجة - أصيلالرحمةعمالة: طنجة - أصيل البديع 30 04/09/19فاطمة  الصوافي 27285G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

206/09/01عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة الجديدةعمالة: طنجة - أصيلالعوامة 30 06/09/17حاجي داود 20080A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

605/09/11عمالة: طنجة - أصيلسجلماسةعمالة: طنجة - أصيلالعوامة 30 06/09/17هشام الكدال 15164G الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

205/09/11عمالة: طنجة - أصيلالملعمالة: طنجة - أصيلدار الشاوي 30 06/09/17إلتحاق بالزوجهاجر اليعوتي 21181X طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

103/09/13عمالة: طنجة - أصيلسيدي بوعراقيةعمالة: طنجة - أصيل البديع 30 19/09/16بوشفرى سهام 15202Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

101/01/17عمالة: طنجة - أصيلالملعمالة: طنجة - أصيلالزينات 30 01/01/17إلتحاق بالزوجاسماء بوغابة 21181X طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

226/01/17عمالة: طنجة - أصيليعقوب المنصور 2عمالة: طنجة - أصيلالنخيل 30 04/09/18حنـــان  عرضون 26008U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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117/02/17عمالة: طنجة - أصيلمدرسة السلمعمالة: طنجة - أصيلخندق سنان 29 06/09/17إلتحاق بالزوججميلة فايضى 24841A)مزدوجكزناية )البلدية

128/02/17عمالة: طنجة - أصيلمدرسة السلمعمالة: طنجة - أصيلأولد عبو 29 06/09/17إلتحاق بالزوجسميرة الصمدي 24841A)مزدوجكزناية )البلدية

202/03/17عمالة: طنجة - أصيل عبد ا إبراهيمعمالة: طنجة - أصيل اجزناية 29 04/09/19البوحسيني  نجية 20082C)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مدرسة خالد بن الوليد عمالة: طنجة - أصيلالنماء

البتدائية

104/09/02إقليم: إفران 28 06/09/17وفاء العمراوي 10720Bمزدوجتيمحضيت

302/09/10عمالة: طنجة - أصيلإدريس الولعمالة: طنجة - أصيل العيون 28 04/09/18سعيدة الكلخة 15172R الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

229/12/11عمالة: طنجة - أصيل أبو بكر اللمتونيعمالة: طنجة - أصيلأكووارت 28 04/09/18مسباق بوغابة 15193N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

1004/09/12عمالة: طنجة - أصيلالمستقبلعمالة: طنجة - أصيل المختار البقالي 28 06/09/17إيمان الكنفاوي 20079Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

104/09/12عمالة: طنجة - أصيلم المكي الناصريعمالة: طنجة - أصيلدار الشاوي 28 06/09/17إلتحاق بالزوجةنجيب يشو 15292

W

مزدوجبني مكادة )المقاطعة(

413/02/17عمالة: طنجة - أصيلالمعرفةعمالة: طنجة - أصيلم المكي الناصري 28 04/09/19وفاء الحاكي 26912B الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

113/02/17عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة البتدائية الواحةعمالة: طنجة - أصيل   الزوة المركزية 28 18/02/17يسرا المهادي 15179Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

414/02/17عمالة: طنجة - أصيلالشريف م امزيانعمالة: طنجة - أصيلالخرب 28 04/09/19بنعلل إكرام 15176V الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

213/02/17عمالة: طنجة - أصيلالمغايرعمالة: طنجة - أصيلالبريدية 28 06/09/17إلتحاق بالزوجسناء بخات 22560

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

مزدوج

129/12/16عمالة: طنجة - أصيلالخربعمالة: طنجة - أصيل العزيب ابقيو 28 04/09/19فيصل زريوحي 25176P الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

428/02/17عمالة: طنجة - أصيل بني سعيدعمالة: طنجة - أصيلالمتنبي 28 04/09/19مريم  الحسوني 15231E)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

106/04/17عمالة: طنجة - أصيل عبد ا إبراهيمعمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالب 28 04/09/19نبيلة بن عبد الجليل 20082C)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

514/02/17عمالة: طنجة - أصيلالمتنبيعمالة: طنجة - أصيلأولد بوعيشة 28 14/02/17كريمة الجراوي 26571F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

227/03/17عمالة: طنجة - أصيل البصيريعمالة: طنجة - أصيلالديموس 28 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة الزهرة الجعادي 18316H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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110/10/17عمالة: طنجة - أصيلسيدي أحمد بن عجيبةعمالة: طنجة - أصيلحجرة النحل 28 04/09/18سناء بنشخطير 15175U الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

111/10/17عمالة: طنجة - أصيلابن سعيد المغربيعمالة: طنجة - أصيلأكووارت 28 04/09/18السعدية بوغل 15196S)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

510/10/17عمالة: طنجة - أصيليعقوب المنصور 2عمالة: طنجة - أصيلأكووارت 28 04/09/18مريم بيدو 26008U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

110/10/17عمالة: طنجة - أصيليعقوب المنصور 2عمالة: طنجة - أصيلأكووارت 28 04/09/18إلهام دراجي 26008U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

902/09/14عمالة: طنجة - أصيلمولي يوسفعمالة: طنجة - أصيلالدعيدعات 27 06/09/17سامية الندلوسي 26331V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

102/09/14عمالة: طنجة - أصيلالفريحيينعمالة: طنجة - أصيلالدعيدعات 27 06/09/17اسماء بن قاسم 27286H)مزدوجكزناية )البلدية

302/09/14عمالة: طنجة - أصيلالمختار السوسيعمالة: طنجة - أصيلأكووارت 27 06/09/17حليمة شوكير 15200

W

مزدوجبني مكادة )المقاطعة(

202/09/14عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة الجديدةعمالة: طنجة - أصيلأكووارت 27 06/09/17مريم البوردي 20080A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

417/02/17عمالة: طنجة - أصيل احراريينعمالة: طنجة - أصيلالزينات 27 06/09/17إلتحاق بالزوجاسماء حفضان 15232F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

216/09/97عمالة: طنجة - أصيلالمام البخاريعمالة: طنجة - أصيل ابو بكر الصديق 26 02/09/16إلتحاق بالزوجسميرة مرصو 15194P)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

220/02/08عمالة: طنجة - أصيلابن سعيد المغربيعمالة: طنجة - أصيلالوحدة 26 06/09/17إلهام بوزيان 15196S)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

202/09/10إقليم: وزانم م ابن مالكعمالة: طنجة - أصيلالجبيلة 26 04/09/19إلتحاق بالزوجهدى الكابض 14993

W

مزدوجمصمودة

608/02/17عمالة: طنجة - أصيلأبي حيان التوحيديعمالة: طنجة - أصيلحجرة النحل 26 06/09/17إلتحاق بالزوجصفاء بيبون 15183C)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

114/02/17عمالة: طنجة - أصيلالفريحيينعمالة: طنجة - أصيلالزينات 26 06/09/17إلتحاق بالزوجشيماء الهواري 27286H)مزدوجكزناية )البلدية

120/02/17عمالة: طنجة - أصيل الندلسعمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالب 26 04/09/19أرقراقي إنصاف 19633P)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

326/01/17عمالة: طنجة - أصيل احراريينعمالة: طنجة - أصيلالزينات 26 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء قلدة 15232F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

226/01/17عمالة: طنجة - أصيلالمغايرعمالة: طنجة - أصيلالزينات 26 06/09/17إلتحاق بالزوجسمية الشرقاوي 22560

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

مزدوج
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310/10/17إقليم: شفشاونم/م الحسن الوزان _أمتارعمالة: طنجة - أصيلأحد الغربية 26 04/09/18لبنى الخالدي 06099Dمزدوجامتار

803/09/13عمالة: طنجة - أصيلعبد ا كنونعمالة: طنجة - أصيل العيون 25 04/09/18إلتحاق بالزوجالبقالي اسماء 15132X طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/15عمالة: الرباطفاطمة الزهراءعمالة: طنجة - أصيلالمتنبي 25 06/09/17إلتحاق بالزوجتاجة الحمدي 01057Y يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

101/02/17عمالة: طنجة - أصيلالبركةعمالة: طنجة - أصيلأولد بوعيشة 25 06/09/17فتيحة الكرزابي 26375T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

114/02/17عمالة: طنجة - أصيلالعوامةعمالة: طنجة - أصيلأكووارت 25 06/09/17خديجة  لــعرج 26779G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

914/02/17عمالة: طنجة - أصيلالعوامةعمالة: طنجة - أصيلأولد بوعيشة 25 06/09/17يسرى بن حمزة 26779G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

313/02/17عمالة: طنجة - أصيل20 غشتعمالة: طنجة - أصيل   الزوة المركزية 25 06/09/17حفصة العرجوني 15188H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

213/02/17عمالة: طنجة - أصيلبدريونعمالة: طنجة - أصيلالهار 25 06/09/17منى ريابي 15151T)مزدوجكزناية )البلدية

1023/02/17عمالة: طنجة - أصيل الفتحعمالة: طنجة - أصيلالهار 25 04/09/17فرعون فاطمة الزهراء 20083D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

914/02/17عمالة: طنجة - أصيل20 غشتعمالة: طنجة - أصيلأولد بوعيشة 25 06/09/17ليلى الشاعر الفلح 15188H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

508/04/17عمالة: طنجة - أصيل الطبرانيعمالة: طنجة - أصيل   الزوة المركزية 25 06/09/17صفاء التمسماني 15189J)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

604/09/12عمالة: طنجة - أصيلصلح الدين اليوبيعمالة: طنجة - أصيل بني سعيد 24 04/09/18البدري فدوى 15178X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

602/09/14عمالة: طنجة - أصيلالملعمالة: طنجة - أصيلعبد ا بن الصديق 24 06/09/17إلتحاق بالزوجسلسبيل الوهابي 21181X طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

102/03/17عمالة: طنجة - أصيلعثمان بن عفانعمالة: طنجة - أصيلالرويف 24 06/09/17إلتحاق بالزوجدنيا زايدي 26377V الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

804/09/18عمالة: طنجة - أصيلالنخيلعمالة: طنجة - أصيلالهار 24 04/09/18زينب تهمدي 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

404/09/18عمالة: طنجة - أصيلالبركةعمالة: طنجة - أصيلاشراقة السفلى 24 04/09/18ابللط مينة 26375T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

417/08/18عمالة: طنجة - أصيلالنخيلعمالة: طنجة - أصيلالبريدية 24 04/09/18أنيسة هناني 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

804/09/18عمالة: طنجة - أصيلابن سعيد المغربيعمالة: طنجة - أصيلالرفايف 24 04/09/18رفيق لشعل 15196S)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

904/09/18عمالة: طنجة - أصيلمولي يوسفعمالة: طنجة - أصيلأولد الرياحي 24 04/09/18مولي الحسن البريشي 26331V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

104/09/18إقليم: وزانم م أبو القاسم الزهراويعمالة: طنجة - أصيلالرفايف 24 04/09/18وئام حمضي 15033Pمزدوجسيدي رضوان

117/02/17عمالة: طنجة - أصيل عبد الرحيم بوعبيدعمالة: طنجة - أصيلالديموس 23 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة العمراني 20598N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

426/01/17عمالة: طنجة - أصيل أبو بكر اللمتونيعمالة: طنجة - أصيلأكووارت 23 04/09/19سارة عفيف 15193N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

407/03/17عمالة: طنجة - أصيل11 ينايرعمالة: طنجة - أصيلالنخيل 23 04/09/18إلتحاق بالزوجخولة الهواري 19970F طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

302/09/16عمالة: طنجة - أصيلسيدي بوعراقيةعمالة: طنجة - أصيلسيدي أحمد بن عجيبة 22 KAOUTAR TAHOUNI04/09/19 15202Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

301/01/17عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة الجديدةعمالة: طنجة - أصيلالخرب 22 04/09/19اسماء التمسماني 20080A)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

230/01/17عمالة: طنجة - أصيل الشريف الدريسيعمالة: طنجة - أصيلم المكي الناصري 22 04/09/19م الدواس 15192M)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

614/02/17عمالة: طنجة - أصيلالمتنبيعمالة: طنجة - أصيلسيدي اليماني 22 02/09/17حنان الجراي 26571F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

116/05/17عمالة: طنجة - أصيل ابن حنبلعمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالب 22 04/09/19زهيرة ابن السيدة 15197T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

1004/09/18عمالة: طنجة - أصيل الشريف الدريسيعمالة: طنجة - أصيلدار الشاوي 22 04/09/18الزميت خالد 15192M)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

804/09/18عمالة: طنجة - أصيلالمستقبلعمالة: طنجة - أصيلدار الشاوي 22 04/09/18بنحبيب سهيلة 20079Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

106/09/17عمالة: طنجة - أصيل إبن زهرعمالة: طنجة - أصيلأكووارت 21 04/09/19م  بلحاج 15191L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

116/09/97عمالة: طنجة - أصيل بني سعيدعمالة: طنجة - أصيل الفتح 20 02/09/17فاطمة إكل 15231E)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

504/09/12عمالة: طنجة - أصيل أبو بكر اللمتونيعمالة: طنجة - أصيلالمام علي 20 04/09/19جواد أبركان 15193N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

502/09/15عمالة: طنجة - أصيل الندلسعمالة: طنجة - أصيلالخرب 20 04/09/18رباب خالد 19633P)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

706/09/17عمالة: طنجة - أصيلالبركةعمالة: طنجة - أصيل البديع 20 04/09/19عواطف المريني 26375T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

114/10/17عمالة: طنجة - أصيلالمتنبيعمالة: طنجة - أصيلأكووارت 20 04/09/18إلتحاق بالزوجحنان الحسني 26571F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

111/10/17عمالة: طنجة - أصيلسيدي أحمد بن عجيبةعمالة: طنجة - أصيلأكووارت 20 04/09/18رفيقة سلمون 15175U الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات  - ابراهيم الرودانيعمالة: طنجة - أصيلالمام الشاذلي

تمارة
803/09/13 19 06/09/17إلتحاق بالزوجالدموغة بثينة 01304S)مزدوجتمارة )البلدية

115/02/17عمالة: طنجة - أصيليوسف بن تاشفينعمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالب 19 04/09/19إلتحاق بالزوجوسيمة مرون 15157Z الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

202/09/10عمالة: طنجة - أصيلالمحيطعمالة: طنجة - أصيلفاطمة الزهراء 18 نعمعبد القادر بوقنانة 06/09/17 25433U طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

203/09/13عمالة: طنجة - أصيلالوحدةعمالة: طنجة - أصيلالرويف 18 04/09/18ولهريش م 26181G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

102/09/15عمالة: طنجة - أصيلالعرفانعمالة: طنجة - أصيلصلح الدين اليوبي 18 04/09/18إلتحاق بالزوجنهاد بزعروجي 25434V طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/15عمالة: طنجة - أصيلمولي يوسفعمالة: طنجة - أصيلالنخيل 18 05/09/18كوثر موحي 26331V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

202/09/16عمالة: فاسعثمان بن عفانعمالة: طنجة - أصيلالحد القديم 18 04/09/18إلتحاق بالزوجالهام لهروم 02081L)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

414/02/17عمالة: طنجة - أصيلسيدي بوعراقيةعمالة: طنجة - أصيل الندلس 18 04/09/19عبد الكريم العافية 15202Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

113/02/17عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة البتدائية الواحةعمالة: طنجة - أصيلالرويف 18 04/09/19صفاء أطهار 15179Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

211/10/17عمالة: طنجة - أصيلاشراقة السفلىعمالة: طنجة - أصيلحجرة النحل 18 04/09/18إكرام القلعي 24284Vمزدوجحجر النحل

210/10/17عمالة: طنجة - أصيل الطبرانيعمالة: طنجة - أصيلحجرة النحل 18 05/09/18كوثر العدناني 15189J)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

216/09/97عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبعمالة: طنجة - أصيلبدريون 17 04/09/19سعيد بنيعيش 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

105/09/08عمالة: طنجة - أصيل  الخلصعمالة: طنجة - أصيلالجبيلة 17 04/09/19فاطمة الزهراء لكحل 25435

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/16عمالة: طنجة - أصيل أبو بكر اللمتونيعمالة: طنجة - أصيلأكووارت 17 04/09/19ابتسام  السباعي 15193N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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ت.التعيين 
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204/09/19عمالة: طنجة - أصيل إبن زهرعمالة: طنجة - أصيلالرويف 17 04/09/19يسرى العصعاص 15191L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

104/09/19عمالة: طنجة - أصيلصلح الدين اليوبيعمالة: طنجة - أصيلالرملة 17 04/09/19أمال أولد الحاج 15178X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

704/09/19عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبعمالة: طنجة - أصيلخندق سنان 17 04/09/19عائشة بنعمر 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

104/09/19عمالة: طنجة - أصيل  الخلصعمالة: طنجة - أصيلالرملة 17 04/09/19مهرير وفاء 25435

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

804/09/19عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبعمالة: طنجة - أصيلخندق سنان 17 04/09/19سهيلة الملها 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

201/01/17عمالة: مراكشمدرسة سيدي بن اسليمانعمالة: طنجة - أصيلصلح الدين اليوبي 16 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الزهرة ايتونة 02662T مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات  - سعد بن أبي وقاصعمالة: طنجة - أصيلأولد عطية

تمارة
101/01/17 16 25/09/18إلتحاق بالزوجالنوري هند 01331

W

مزدوجعين العودة )البلدية(

101/01/17عمالة: طنجة - أصيلالمام الشاذليعمالة: طنجة - أصيلدار الشاوي 16 04/09/18إلتحاق بالزوجحنان الناصر 26778F الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

312/10/17عمالة: طنجة - أصيل عبد الكريم الخطيبعمالة: طنجة - أصيلحجرة النحل 16 04/09/18وفاء أحموت 21699K)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

217/08/18عمالة: طنجة - أصيليوسف بن تاشفينعمالة: طنجة - أصيلالبريدية 16 04/09/18إلتحاق بالزوجهاجر أمريح 15157Z الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

204/09/18عمالة: طنجة - أصيل ابو بكر الصديقعمالة: طنجة - أصيلابرييش 16 04/09/18إلتحاق بالزوجةحمدان عثمان 25678K الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/18عمالة: طنجة - أصيلأم أيمنعمالة: طنجة - أصيلالرويف 16 04/09/18إلتحاق بالزوجالعلوي أسماء 15152U الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

904/09/19عمالة: طنجة - أصيلالخربعمالة: طنجة - أصيلأحد الغربية 16 04/09/19خديجة الصادقي 25176P الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/18عمالة: طنجة - أصيل11 ينايرعمالة: طنجة - أصيلالدعيدعات 15 04/09/18إلتحاق بالزوجبوزيد وسيمة 19970F طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/18عمالة: طنجة - أصيلالمنارعمالة: طنجة - أصيلالهار 15 04/09/18إلتحاق بالزوجالقهوي سناء 26906V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

104/09/18عمالة: طنجة - أصيلعمر بن الخطابعمالة: طنجة - أصيلالهار 15 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الدراوي 15182B الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/18عمالة: طنجة - أصيلالمغايرعمالة: طنجة - أصيلابرييش 15 04/09/18إلتحاق بالزوجسهام بنصالح 22560

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

مزدوج
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402/09/10عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبعمالة: طنجة - أصيلالرويف 14 04/09/18الرايسي فاطمة الزهراء 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

202/09/15عمالة: طنجة - أصيلالملعمالة: طنجة - أصيلمولي يوسف 14 04/09/19إلتحاق بالزوجةمحسن بكري 21181X طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

904/09/18عمالة: طنجة - أصيلالمام عليعمالة: طنجة - أصيل   الزوة المركزية 14 04/09/18سارة الروسو 21180

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

1004/09/18عمالة: طنجة - أصيلالمام عليعمالة: طنجة - أصيل   الزوة المركزية 14 04/09/18البوزيدي هاجر 21180

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/18عمالة: طنجة - أصيلالمغايرعمالة: طنجة - أصيلحجرة النحل 14 05/09/18إلتحاق بالزوجبولعيش اخوضر هاجر 22560

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

مزدوج

604/09/18عمالة: طنجة - أصيلصلح الدين اليوبيعمالة: طنجة - أصيلابرييش 14 04/09/18البقالي بشرة 15178X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/18عمالة: طنجة - أصيلالعرفانعمالة: طنجة - أصيلحجرة النحل 14 05/09/18إلتحاق بالزوجالمناصرة سميرة 25434V طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

117/08/18عمالة: طنجة - أصيل اجزنايةعمالة: طنجة - أصيلالبريدية 14 04/09/18إلتحاق بالزوجأسماء أعكي 15217P)مزدوجكزناية )البلدية

804/09/18عمالة: طنجة - أصيلصلح الدين اليوبيعمالة: طنجة - أصيلمجلو 14 04/09/18بلل الركعي 15178X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

304/09/18عمالة: طنجة - أصيلالديموسعمالة: طنجة - أصيلأولد بوعيشة 14 04/09/18جلل الدين الميموني 15289Tمزدوجالعوامة

304/09/18عمالة: طنجة - أصيل اجزنايةعمالة: طنجة - أصيلالرفايف 14 04/09/18إلتحاق بالزوجالمغراوي مريم 15217P)مزدوجكزناية )البلدية

104/09/18عمالة: طنجة - أصيلالخربعمالة: طنجة - أصيلالرملة 14 04/09/18نوري عفاف 25176P الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

204/09/18عمالة: طنجة - أصيلالعوامةعمالة: طنجة - أصيل   الزوة المركزية 14 04/09/18إلتحاق بالزوجهدى اليابس 26779G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

1004/09/18عمالة: طنجة - أصيلصلح الدين اليوبيعمالة: طنجة - أصيلأولد بوعيشة 14 04/09/18خالد العواد 15178X الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

504/09/18عمالة: طنجة - أصيلأم أيمنعمالة: طنجة - أصيلدار الشاوي 14 04/09/18إلتحاق بالزوجالميل لبنى 15152U الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

504/09/18عمالة: طنجة - أصيلأكووارتعمالة: طنجة - أصيلأولد الرياحي 14 04/09/18مريم أزيرار 15288Sمزدوجالعوامة

104/09/18عمالة: طنجة - أصيل الفتحعمالة: طنجة - أصيلالهار 14 04/09/18ليلى الغزوان 20083D)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

704/09/18عمالة: طنجة - أصيلالمام عليعمالة: طنجة - أصيل   الزوة المركزية 14 04/09/18وفاء الدرعي 21180

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

304/09/18عمالة: طنجة - أصيل 18نونبرعمالة: طنجة - أصيلالدعيدعات 14 04/09/18إلتحاق بالزوجبيهي فاطمة الزهراء 15199V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

904/09/18عمالة: طنجة - أصيلالنخيلعمالة: طنجة - أصيلأولد الرياحي 14 04/09/18ياسين الشرقاوي 26905U)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

404/09/18عمالة: طنجة - أصيل العيونعمالة: طنجة - أصيلأولد الرياحي 14 04/09/18يوسف الغرامي 19969E الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

904/09/18عمالة: طنجة - أصيلأكووارتعمالة: طنجة - أصيلالحومر 14 04/09/18اودالوح يوسف 15288Sمزدوجالعوامة

204/09/18عمالة: طنجة - أصيل 18نونبرعمالة: طنجة - أصيل   الزوة المركزية 14 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة السعيدي 15199V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

104/09/18عمالة: طنجة - أصيل العيونعمالة: طنجة - أصيل   الزوة المركزية 14 04/09/18حليمة افقير 19969E الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

204/09/18عمالة: طنجة - أصيل شكيب أرسلنعمالة: طنجة - أصيل   الزوة المركزية 14 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم خويا 20409H الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

206/09/17عمالة: طنجة - أصيلالملعمالة: طنجة - أصيلأكووارت 13 04/09/19إلتحاق بالزوجةم ارويضي 21181X طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

604/09/18عمالة: طنجة - أصيلالملعمالة: طنجة - أصيلأحد الغربية 13 04/09/18إلتحاق بالزوجزكية المرابط 21181X طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/18عمالة: طنجة - أصيل العزيب ابقيوعمالة: طنجة - أصيلأحمد الطرداني 13 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء ازريق 15294Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

205/09/16عمالة: طنجة - أصيلالمحيطعمالة: طنجة - أصيل الفتح 12 17/09/18إلتحاق بالزوجشيماء تبعيرت 25433U طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

614/02/17عمالة: طنجة - أصيلأحد الغربيةعمالة: طنجة - أصيلالحد القديم 12 نعماعشير م سمير 04/09/19 15210Gمزدوجحد الغربية

101/03/17إقليم: شفشاونم/م المجاهدين _تمروتعمالة: طنجة - أصيلالنخيل 12 04/09/19إلتحاق بالزوجدعاء ايت عامر 06043Tمزدوجتمروت

314/02/17عمالة: طنجة - أصيلالدعيدعاتعمالة: طنجة - أصيلالحد القديم 12 04/09/19عصام الحاجي 15228Bمزدوجحجر النحل

305/09/17عمالة: طنجة - أصيلعمر بن الخطابعمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالب 12 04/09/19إلتحاق بالزوجأسماء بنمسعودة 15182B الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

503/09/18عمالة: طنجة - أصيلالمحيطعمالة: طنجة - أصيلالحومر 12 03/09/18إلتحاق بالزوجدركول حليمة 25433U طنجة المدينة

)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

104/09/18عمالة: طنجة - أصيلالمتنبيعمالة: طنجة - أصيلالديموس 12 04/09/19إلتحاق بالزوجمريم صالح 26571F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

306/09/17عمالة: طنجة - أصيلالمحيطعمالة: طنجة - أصيلالسمارة 11 04/09/19إلتحاق بالزوجةحسيني عبد الخالق 25433U طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/18عمالة: طنجة - أصيلالفريحيينعمالة: طنجة - أصيل العزيب ابقيو 11 04/09/19إلتحاق بالزوجفائزة اليوسفي 27286H)مزدوجكزناية )البلدية

104/09/19عمالة: طنجة - أصيلسيدي قاسمعمالة: طنجة - أصيلحجرة النحل 11 04/09/19إلتحاق بالزوجالشويعر أسماء 26908X)مزدوجكزناية )البلدية

706/09/17عمالة: طنجة - أصيلأم أيمنعمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالب 10 04/09/19إلتحاق بالزوجمهدي عواطف 15152U الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

204/09/19عمالة: طنجة - أصيلسيدي بوعراقيةعمالة: طنجة - أصيلالرويف 10 04/09/19إلتحاق بالزوجبهيجة فضلي 15202Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

104/09/19عمالة: طنجة - أصيلالديموسعمالة: طنجة - أصيلحجرة النحل 9 04/09/19إلتحاق بالزوجالمريني العروسي سارة 15289Tمزدوجالعوامة

204/09/19عمالة: طنجة - أصيلعثمان بن عفانعمالة: طنجة - أصيلابرييش 9 04/09/19إلتحاق بالزوجهند مشواط 26377V الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

204/09/19عمالة: طنجة - أصيل عبد الرحيم بوعبيدعمالة: طنجة - أصيلالرويف 9 04/09/19إلتحاق بالزوجإلهام أكروح 20598N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

104/09/19عمالة: طنجة - أصيل بدرعمالة: طنجة - أصيلخندق سنان 9 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة الزهرة الرمبوق 19972H الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

604/09/19عمالة: طنجة - أصيلالمحيطعمالة: طنجة - أصيلالديموس 8 04/09/19إلتحاق بالزوجحفيظة الطيبي 25433U طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

704/09/19عمالة: طنجة - أصيل الدارسةعمالة: طنجة - أصيلالرويف 8 04/09/19إلتحاق بالزوجرجاء الوكيلي 15169M الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/19عمالة: طنجة - أصيلموسى بن نصيرعمالة: طنجة - أصيلابرييش 8 04/09/19إلتحاق بالزوجوفاء قيسي 15150S الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/19عمالة: طنجة - أصيلالقاضي عياضعمالة: طنجة - أصيلاشراقة السفلى 8 04/09/19إلتحاق بالزوجخديجة الزنيتي 15138D طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/19عمالة: طنجة - أصيل  الخلصعمالة: طنجة - أصيلدار الشاوي 8 04/09/19إلتحاق بالزوجرقية لمغاري 25435

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

304/09/19عمالة: طنجة - أصيلحجرة النحلعمالة: طنجة - أصيل   الزوة المركزية 7 04/09/19بلل أحجيج 15223

W

مزدوجحجر النحل

804/09/19عمالة: طنجة - أصيلحجرة النحلعمالة: طنجة - أصيلأولد الرياحي 7 04/09/19م أنس حلتوت 15223

W

مزدوجحجر النحل
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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

404/09/19عمالة: طنجة - أصيل9 أبريلعمالة: طنجة - أصيلحجرة النحل 7 04/09/19إلتحاق بالزوجنجوى نزيه 15140F طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

204/09/19عمالة: طنجة - أصيل العيونعمالة: طنجة - أصيلالرويف 7 04/09/19إلتحاق بالزوجنهى العمراني 19969E الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

304/09/19عمالة: طنجة - أصيلالمام الشاذليعمالة: طنجة - أصيلالرويف 7 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة الزهرة مجيدي 26778F الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

504/09/19عمالة: طنجة - أصيلالدعيدعاتعمالة: طنجة - أصيلالرفايف 7 04/09/19المغنوجي إخلص 15228Bمزدوجحجر النحل

104/09/19إقليم: فحص - انجرةم/م القصر الصغير البتدائيةعمالة: طنجة - أصيلدار الشاوي 7 04/09/19إلتحاق بالزوجعائشة آيت الباشا 15305Kمزدوجالقصر الصغير

104/09/19عمالة: طنجة - أصيل إبن زهرعمالة: طنجة - أصيلالرويف 7 04/09/19إلتحاق بالزوجمليكة محسين 15191L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

204/09/19عمالة: طنجة - أصيل الندلسعمالة: طنجة - أصيلأحد الغربية 7 04/09/19إلتحاق بالزوجحليمة بشواري 19633P)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

204/09/19عمالة: طنجة - أصيلالفريحيينعمالة: طنجة - أصيلحجرة النحل 7 04/09/19إلتحاق بالزوجأحريش لطيفة 27286H)مزدوجكزناية )البلدية

704/09/19عمالة: طنجة - أصيلالزيناتعمالة: طنجة - أصيلالهار 7 04/09/19مريم فرار 15250Aمزدوجسبت الزينات

604/09/19عمالة: طنجة - أصيلالدعيدعاتعمالة: طنجة - أصيلالرفايف 7 04/09/19كفة دينا 15228Bمزدوجحجر النحل

104/09/19عمالة: طنجة - أصيلالهارعمالة: طنجة - أصيل   الزوة المركزية 7 04/09/19سهام بوززوة 15243Tمزدوجالمنزلة

804/09/19عمالة: طنجة - أصيلالزيناتعمالة: طنجة - أصيلالهار 7 04/09/19سعاد البكوري 15250Aمزدوجسبت الزينات

804/09/19عمالة: طنجة - أصيلالرويفعمالة: طنجة - أصيل   الزوة المركزية 7 04/09/19نجوى الميموني 15252Cمزدوجسبت الزينات

704/09/19عمالة: طنجة - أصيلالرويفعمالة: طنجة - أصيلأولد بوعيشة 7 04/09/19زكرياء مزو 15252Cمزدوجسبت الزينات

204/09/19عمالة: طنجة - أصيلمعاذ بن جبلعمالة: طنجة - أصيلأكووارت 6 04/09/19إلتحاق بالزوجفوزية أولد الحاج   التهامي 15149R طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/19عمالة: طنجة - أصيل العزيب ابقيوعمالة: طنجة - أصيلسيدي اليماني 6 04/09/19إلتحاق بالزوجكيطي فاطمة الزهراء 15294Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

304/09/19عمالة: طنجة - أصيلصلح الدين اليوبيعمالة: طنجة - أصيلسيدي اليماني 6 04/09/19إلتحاق بالزوجالمصطاسي ايت العلم هاجر 15178X 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

304/09/19عمالة: طنجة - أصيلالحد القديمعمالة: طنجة - أصيلأحد الغربية 6 نعمإلهام فحلوني 04/09/19 15260Lمزدوجحد الغربية

204/09/19عمالة: طنجة - أصيل أبو بكر اللمتونيعمالة: طنجة - أصيلحجرة النحل 6 04/09/19إلتحاق بالزوجخلود بل 15193N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

603/09/13عمالة: طنجة - أصيلإبن تيميةعمالة: طنجة - أصيلالقاضي عياض 42 03/09/13ششاوي م 15227A طنجة المدينة

)المقاطعة(

المازيغية

م.م سد عبد عمالة: طنجة - أصيلأولد عطية

المومن-تـسـكـينـت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1101/01/17 24 01/01/17إلتحاق بالزوجةادزطان  البشير 04957Mالمازيغيةتقي

116/09/85إقليم: تطوانمدرسة المام مالكإقليم: تطوانم.م الزينات 195 16/09/93إلتحاق بالزوجةاجنياح عبد العزيز 05410E)مزدوجتطوان )البلدية

116/09/92إقليم: تطوانمدرسة خالد ابن الوليدإقليم: تطوانم.م قنيقرة 195 23/09/94أقدمية 16 سنةعقيلة البطيوي 05387E)مزدوجتطوان )البلدية

216/09/92إقليم: تطوانمدرسة سيدي علي بركةإقليم: تطوانم.م أزل 187 23/09/94أقدمية 16 سنةالكويرة المهدي 05403X)مزدوجتطوان )البلدية

116/09/92إقليم: تطوانمدرسة زينب النزفزاويةإقليم: تطوانمدرسة أحريق 179 16/10/97أقدمية 16 سنةالعباس مصطفى 27252

W

مزدوجتطوان )البلدية(

216/09/93إقليم: تطوانمدرسة المام مالكإقليم: تطوانم.م ثلثاء بني يدر 179 16/09/97أقدمية 16 سنةعبد الواحد بوكانة 05410E)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة عبدالعزيز مزيان إقليم: تطوانمدرسة أحريق

بلفقيه

116/09/93إقليم: تطوان 173 16/09/98أقدمية 16 سنةمعطوفي م 27437X)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة مولي عبد السلم إقليم: تطوانم.م ثلثاء بني يدر

بن مشيش

116/09/93إقليم: تطوان 171 16/09/97إلتحاق بالزوجةيوسف العاقل الرحالي 05393L)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة مولي عبد السلم إقليم: تطوانم.م اوشتام

بن مشيش

116/09/93إقليم: تطوان 170 16/09/97إلتحاق بالزوجةأسامة كروع 05393L)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة عبدالعزيز مزيان إقليم: تطوانم.م قنيقرة

بلفقيه

116/09/97إقليم: تطوان 170 16/09/97إلتحاق بالزوجسكينة البقالي 27437X)مزدوجتطوان )البلدية

116/09/85إقليم: تطوانمدرسة ام عزيمانإقليم: تطوانم.م الدشريين 169 16/09/98أقدمية 16 سنةعلي ركدي 19962X)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة مولي عبد السلم إقليم: تطوانم.م دار اعللو

بن مشيش

116/09/89إقليم: تطوان 169 16/09/97أقدمية 16 سنةم ندير 05393L)مزدوجتطوان )البلدية

116/09/95إقليم: تطوانمدرسة زينب النزفزاويةإقليم: تطوانم.م السحتريين 167 16/09/99أقدمية 16 سنةم الزرق 27252

W

مزدوجتطوان )البلدية(

مدرسة مولي عبد السلم إقليم: تطوانم.م اشروظة

بن مشيش

216/09/95إقليم: تطوان 167 16/09/99أقدمية 16 سنةعلي اصويكي 05393L)مزدوجتطوان )البلدية
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مدرسة عبدالعزيز مزيان إقليم: تطوانمدرسة أحريق

بلفقيه

116/09/92إقليم: تطوان 167 16/09/99أقدمية 16 سنةالتايدي عبد الحميد 27437X)مزدوجتطوان )البلدية

216/09/89إقليم: تطوانالمدرسة البتدائية طبولةإقليم: تطوانم.م أحمد بن جلون 165 16/09/99أقدمية 16 سنةالعمراني مصطفى 27146F)مزدوجتطوان )البلدية

116/09/85إقليم: تطوانمدرسة ام عزيمانإقليم: تطوانم.م بنقريش 164 16/09/98إلتحاق بالزوجةعبد الله القادري 19962X)مزدوجتطوان )البلدية

116/09/85إقليم: تطوانمدرسة 18نوفمبرإقليم: تطوانم.م دار الخياط 161 04/09/02أقدمية 16 سنةم التميمي 05396P)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة مولي عبد السلم إقليم: تطوانم.م دار اعللو

بن مشيش

116/09/91إقليم: تطوان 161 16/09/99أقدمية 16 سنةنجاة العبدلوي 05393L)مزدوجتطوان )البلدية

116/09/97إقليم: تطوانالمدرسة البتدائية طبولةإقليم: تطوانم.م الهرارزة 161 06/09/00أقدمية 16 سنةزهير سلمون 27146F)مزدوجتطوان )البلدية

106/09/00إقليم: تطوانمدرسة 18نوفمبرإقليم: تطوانم.م بغاغزة 161 06/09/00أقدمية 16 سنةأسماء بوجيدة 05396P)مزدوجتطوان )البلدية

125/09/84إقليم: تطوانمدرسة الفقيه الطنجيإقليم: تطوانم.م بوريان 159 16/09/99أقدمية 16 سنةمصطفى بوديح 05394M)مزدوجتطوان )البلدية

316/09/93إقليم: تطوانمدرسة خالد ابن الوليدإقليم: تطوانم.م المليين 157 05/09/03أقدمية 16 سنةسلطاني سعيد 05387E)مزدوجتطوان )البلدية

116/09/95إقليم: تطوانمدرسة زينب النزفزاويةإقليم: تطوانم.م المليين 155 06/09/01أقدمية 16 سنةأمهاوش حسن 27252

W

مزدوجتطوان )البلدية(

916/09/92إقليم: تطوانمدرسة الفقيه الطنجيإقليم: تطوانفرعية سيدي عبد السلم 155 06/09/01أقدمية 16 سنةنور الدين كرسان 05394M)مزدوجتطوان )البلدية

116/09/93إقليم: تطوانمدرسة فاطمة الزهراءإقليم: تطوانم.م بونزال 155 06/09/01أقدمية 16 سنةخالد رفقي 05390H)مزدوجتطوان )البلدية

106/09/00إقليم: تطوانمدرسة 18نوفمبرإقليم: تطوانم.م بغاغزة 155 04/09/01أقدمية 16 سنةعثمان بنسليمان شلوق 05396P)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة م عبد الكريم 

الخطابي

مدرسة السيدة سكينة  بنت إقليم: تطوان

الحسين

417/09/90إقليم: تطوان 152 16/09/91أقدمية 16 سنةسعاد الزيدي 05378V)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة عبدالعزيز مزيان إقليم: تطوانم.م اوشتام

بلفقيه

116/09/97إقليم: تطوان 151 16/09/00أقدمية 16 سنةرضوان بنسعيد 27437X)مزدوجتطوان )البلدية

316/09/97إقليم: تطوانمدرسة فاطمة الزهراءإقليم: تطوانم.م الزينات 151 06/09/00أقدمية 16 سنةأوهار أنيسة 05390H)مزدوجتطوان )البلدية

216/09/98إقليم: تطوانمدرسة عبد العزيز بنشقرونإقليم: تطوانم.م امرسان 151 04/09/02أقدمية 16 سنةم بن سليمان شلوق 19286M)مزدوجتطوان )البلدية
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مدرسة السيدة سكينة  بنت إقليم: تطوانم.م السحتريين

الحسين

216/09/92إقليم: تطوان 150 06/09/00إلتحاق بالزوجةم بنكيران 05378V)مزدوجتطوان )البلدية

116/09/95إقليم: تطوانمدرسة سيدي ادريسإقليم: تطوانم.م السحتريين 149 16/09/02أقدمية 16 سنةم بنحليمة 05411F)مزدوجتطوان )البلدية

204/11/93إقليم: تطوانمدرسة سيدي ادريسإقليم: تطوانم.م قنيقرة 149 07/09/04أقدمية 16 سنةم الخصاصي 05411F)مزدوجتطوان )البلدية

116/09/96إقليم: تطوانمدرسة زينب النزفزاويةإقليم: تطوانم.م بوريان 149 17/09/01أقدمية 16 سنةمحسين دلمي 27252

W

مزدوجتطوان )البلدية(

مدرسة عبدالعزيز مزيان إقليم: تطوانم.م امرسان

بلفقيه

216/09/99إقليم: تطوان 149 04/09/02أقدمية 16 سنةحياة بوهرو 27437X)مزدوجتطوان )البلدية

806/09/01إقليم: تطوانمدرسة 18نوفمبرإقليم: تطوانم.م عين لحصن 149 06/09/02أقدمية 16 سنةأفلل مصطفى 05396P)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة عبدالعزيز مزيان إقليم: تطوانم.م دار الغازي

بلفقيه

116/09/96إقليم: تطوان 147 06/09/01إلتحاق بالزوجةرشيد الخرباش 27437X)مزدوجتطوان )البلدية

116/09/96إقليم: تطوانمدرسة سيدي احمد البقالإقليم: تطوانم.م دار الغازي 147 04/09/02أقدمية 16 سنةم ابن زكري 05402

W

مزدوجتطوان )البلدية(

716/09/93إقليم: تطوانمدرسة 9 أبريلإقليم: تطوانم.م الزينات 146 06/09/01إلتحاق بالزوجةبنيونس مصطفى 05417M)مزدوجتطوان )البلدية

316/09/94إقليم: تطوانمدرسة 18نوفمبرإقليم: تطوانم.م بوريان 145 04/09/02أقدمية 16 سنةمصطفى أولد بنطاهر 05396P)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - م . م ارميلتإقليم: تطوانم م بني وسيم

الفنيدق
216/09/97 145 06/09/01أقدمية 16 سنةتوفيق البجداين 21292T)مزدوجمرتيل )البلدية

316/09/98إقليم: تطوانالمدرسة البتدائية طبولةإقليم: تطوانم.م الهرارزة 145 06/09/01أقدمية 16 سنةحكمت أبزاز 27146F)مزدوجتطوان )البلدية

106/09/01إقليم: تطوانمدرسة واد المخازنإقليم: تطوانم,م بني ليث 145 06/09/03أقدمية 16 سنةاللغداش عزيز 05408C)مزدوجتطوان )البلدية

116/09/94إقليم: تطوانمدرسة الفقيه الطنجيإقليم: تطوانم.م بنقريش 143 01/11/04أقدمية 16 سنةم الجباري 05394M)مزدوجتطوان )البلدية

406/09/01إقليم: تطوانمدرسة الفقيه العربي اللوهإقليم: تطوانم.م تمرابط 143 04/09/03أقدمية 16 سنةالمودن كسيب 20406E)مزدوجتطوان )البلدية

616/09/97إقليم: تطوانمدرسة عبد الرحمان الداخلإقليم: تطوانم.م امسا 141 05/09/03أقدمية 16 سنةالفوار يوسف 05433E)مزدوجتطوان )البلدية

816/09/99إقليم: تطوانمدرسة عبد الرحمان الداخلإقليم: تطوانم.م جبل الحبيب 141 06/09/02إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء أقلعي 05433E)مزدوجتطوان )البلدية
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116/09/85إقليم: تطوانمدرسة المغرب العربيإقليم: تطوانمدرسة الفقيه العربي اللوه 140 19/10/00أقدمية 16 سنةم الزبيري 05406A)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة أبي بكر الصديقإقليم: تطوانم.م العليق

الفنيدق
216/09/96 138 27/09/04إلتحاق بالزوجةزاكي  أشبكو 25432T)مزدوجالمضيق )البلدية

116/09/97إقليم: تطوانمدرسة سيدي علي بركةإقليم: تطوانم.م الحزومرييش 137 06/09/04أقدمية 16 سنةرشيد أحسان 05403X)مزدوجتطوان )البلدية

416/09/93إقليم: تطوانمدرسة واد المخازنإقليم: تطوانمدرسة م الحلوي 136 04/10/99أقدمية 16 سنةمريم المعتصمي 05408C)مزدوجتطوان )البلدية

 المدرسة الجماعاتية 

البيروني

516/09/98إقليم: تطوانمدرسة الفقيه العربي اللوهإقليم: تطوان 136 05/09/03إلتحاق بالزوجرجاء كركب 20406E)مزدوجتطوان )البلدية

106/09/01إقليم: تطوانم.م إدريس الثانيإقليم: تطوانم م بني وسيم 135 05/09/03إلتحاق بالزوجةعثمان العروسي 05526F)مزدوجتطوان )البلدية

620/09/02إقليم: تطوانمدرسة واد المخازنإقليم: تطوانم.م اولد علي المنصور 133 05/09/03أقدمية 16 سنةأكراي هند 05408C)مزدوجتطوان )البلدية

116/09/87إقليم: تطوانم.م بنقريشإقليم: تطوانمدرسة عبد الرحمان الداخل 132 18/09/97أقدمية 16 سنةم اعراب 05631Vمزدوجدار بني قريش

عمالة: المضيق - مدرسة المعتمد بن عبادإقليم: تطوانم.م بني وسيم 1

الفنيدق
120/09/02 127 04/09/07أقدمية 16 سنةحنان جنيدي 05423U)مزدوجمرتيل )البلدية

106/09/00إقليم: تطوانم.م إدريس الثانيإقليم: تطوانم.م إخداشن 126 06/09/04إلتحاق بالزوجمريم المسعودي 05526F)مزدوجتطوان )البلدية

317/09/84إقليم: تطوانم.م المنفلوطيإقليم: تطوانم.م إدريس الثاني 125 نعمم العربي الخواط 03/09/12 05436H)مزدوجتطوان )البلدية

615/09/04إقليم: تطوانمدرسة سيدي احمد البقالإقليم: تطوانم.م تازروت 123 17/09/04أقدمية 16 سنةعزيزة شرشور 05402

W

مزدوجتطوان )البلدية(

1020/09/04إقليم: تطوانالمدرسة البتدائية طبولةإقليم: تطوانم.م فج الريح 123 20/09/04أقدمية 16 سنةمريم الحضري 27146F)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة موسى بن نصيرإقليم: تطوانم.م تازروت

الفنيدق
817/09/04 123 17/09/04أقدمية 16 سنةحنان الناجي 05421S)مزدوجمرتيل )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة المعتمد بن عبادإقليم: تطوانمدرسة ابن حزم

الفنيدق
516/09/87 122 06/09/01أقدمية 16 سنةم غولة 05423U)مزدوجمرتيل )البلدية

120/09/04إقليم: تطوانالمدرسة البتدائية طبولةإقليم: تطوانم,م بني ليث 122 05/09/05إلتحاق بالزوجالحفيان زهرة 27146F)مزدوجتطوان )البلدية

116/09/94إقليم: تطوانمدرسة إدريس الولإقليم: تطوانمدرسة عبد الرحمان الداخل 120 20/10/03أقدمية 16 سنةرضوان عائدي 25430R)مزدوجتطوان )البلدية
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306/09/01إقليم: تطوانمدرسة 9 أبريلإقليم: تطوانم.م بنقريش 117 06/09/05إلتحاق بالزوجعزوزي نوال 05417M)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة عين شوفوإقليم: تطوانمدرسة عبد الرحمان الداخل

الفنيدق
116/09/86 116 16/09/00أقدمية 16 سنةمجدولين حنوت 26012Y)مزدوجالمضيق )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة المعتمد بن عبادإقليم: تطوانمدرسة 9 أبريل

الفنيدق
206/09/01 98 نعمحنان المجدوبي 26/10/09 05423U)مزدوجمرتيل )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة قاسم أمينإقليم: تطوانم.م قنيقرة

الفنيدق
117/09/04 94 04/09/12إلتحاق بالزوجمنية المرابط 05425

W

مزدوجالمضيق )البلدية(

313/09/02إقليم: تطوانم.م إدريس الثانيإقليم: تطوانم.م المنفلوطي 83 نعميونس الخراز 04/09/19 05526F)مزدوجتطوان )البلدية

217/09/04إقليم: تطوانمدرسة عبد الرحمان الداخلإقليم: تطوانم.م أزل 83 05/09/11إلتحاق بالزوجةعباسي عزيز 05433E)مزدوجتطوان )البلدية

105/09/07إقليم: تطوانمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: تطوانم.م تازروت 83 15/09/10إلتحاق بالزوجفاظمة الزهرة الزروقي 25747K)مزدوجتطوان )البلدية

716/09/93إقليم: تطوانمدرسة ابن حزمإقليم: تطوانم.م المورد 82 04/09/12إلتحاق بالزوجةعبد الناصر أورياغل 05419P)مزدوجتطوان )البلدية

220/09/05إقليم: تطوانمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: تطوانم.م تازروت 82 05/09/11إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء شقور 25747K)مزدوجتطوان )البلدية

715/09/05إقليم: تطوانمدرسة سيدي احمد البقالإقليم: تطوانم.م عين لحصن 82 05/09/11إلتحاق بالزوجحياة شماخة 05402

W

مزدوجتطوان )البلدية(

106/09/01إقليم: تطوانالمدرسة البتدائية طبولةإقليم: تطوانم.م أحمد بن جلون 80 04/09/18إلتحاق بالزوجةطارق الخطابي 27146F)مزدوجتطوان )البلدية

404/09/02إقليم: تطوانمدرسة المغرب العربيإقليم: تطوانم.م عزيب عين لعلق 77 29/10/10إلتحاق بالزوجبندادة نادية 05406A)مزدوجتطوان )البلدية

105/09/08إقليم: تطوانمدرسة سيدي احمد البقالإقليم: تطوانم.م دار الغازي 75 23/09/11إلتحاق بالزوجالهرسال وداد 05402

W

مزدوجتطوان )البلدية(

802/09/10إقليم: تطوانم.م دار الغازيإقليم: تطوانم.م فج الريح 73 04/09/12بوعام م 05615Cمزدوجزيتون

عمالة: المضيق - مدرسة ابن تاويتإقليم: تطوانم.م حسان بن ثابت

الفنيدق
509/12/11 69 31/12/11إلتحاق بالزوجةبطوتي رضوان 25431S)مزدوجمرتيل )البلدية

701/01/10إقليم: تطوانم.م المنفلوطيإقليم: تطوانم.م بطارة 68 04/09/12إلتحاق بالزوجالدوييب  احسان 05436H)مزدوجتطوان )البلدية

201/01/10إقليم: تطوانمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: تطوانم.م ثلثاء بني يدر 66 04/09/12إلتحاق بالزوجهدى  كنونى 25747K)مزدوجتطوان )البلدية
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طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

107/09/05إقليم: تطوانم.م إدريس الثانيإقليم: تطوانم م بني وسيم 65 02/09/14إلتحاق بالزوجفاطمة عبيد 05526F)مزدوجتطوان )البلدية

202/09/10إقليم: تطوانمدرسة الفقيه العربي اللوهإقليم: تطوانم.م حسان بن ثابت 65 04/09/12إلتحاق بالزوجنوهى الكنيكسي 20406E)مزدوجتطوان )البلدية

 المدرسة الجماعاتية 

البيروني

304/09/02إقليم: تطوانمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: تطوان 64 06/09/17إلتحاق بالزوجهدى أمرير 25747K)مزدوجتطوان )البلدية

305/09/03إقليم: تطوانمدرسة إدريس الولإقليم: تطوانم.م أزل 61 02/09/15إلتحاق بالزوجالسكود نادية 25430R)مزدوجتطوان )البلدية

502/09/10إقليم: تطوانمدرسة سيدي احمد البقالإقليم: تطوانم.م الزينات 60 22/09/14إلتحاق بالزوجعزاوي مريم 05402

W

مزدوجتطوان )البلدية(

519/09/07إقليم: تطوانمدرسة عبد الرحمان الداخلإقليم: تطوانمدرسة ابن الرومي 59 03/09/13إلتحاق بالزوجحنان معاشي 05433E)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة المعتمد بن عبادإقليم: تطوانم.م فج الريح

الفنيدق
502/09/09 59 02/09/13إلتحاق بالزوجامسدل  عائشة 05423U)مزدوجمرتيل )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةإقليم: تطوانم.م السلم

الفنيدق
1005/09/11 59 02/09/14نادية ابجمة 20407F)مزدوجالفنيدق )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة المعتمد بن عبادإقليم: تطوانمدرسة ابن الرومي

الفنيدق
206/09/01 58 02/09/14إلتحاق بالزوجةيوسف احوري 05423U)مزدوجمرتيل )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة سيدي أحمد بنعجيبةإقليم: تطوانم.م لشياخ

الفنيدق
607/09/04 57 02/09/15نوال أزرقان 05428Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

715/09/05إقليم: تطوانمدرسة ابناء الشهداءإقليم: تطوانم.م أزل 57 02/09/15إلتحاق بالزوجسلوى الشارف 05415K)مزدوجتطوان )البلدية

205/09/07إقليم: تطوانمدرسة عبد الرحمان الداخلإقليم: تطوانم.م بونزال 57 02/09/16إلتحاق بالزوجمينة مشهول 05433E)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة م عبد الكريم إقليم: تطوانم.م امسا

الخطابي

505/09/11إقليم: تطوان 57 03/09/13إلتحاق بالزوجكوثر بومهدي 05413H)مزدوجتطوان )البلدية

105/09/11إقليم: تطوانمدرسة ابناء الشهداءإقليم: تطوانم.م تاقة عامر 57 05/09/13إلتحاق بالزوجأسية الزريوح 05415K)مزدوجتطوان )البلدية

505/09/11إقليم: تطوانمدرسة سيدي احمد البقالإقليم: تطوانم.م أبو القاسم الشابي 57 05/09/13إلتحاق بالزوجبشرى الرحالي 05402

W

مزدوجتطوان )البلدية(

عمالة: المضيق - مدرسة سيدي أحمد بنعجيبةإقليم: تطوانم.م تاقة عامر

الفنيدق
418/02/08 56 02/09/16عمر نطيطاح 05428Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

305/09/07إقليم: تطوانمدرسة عبد الرحمان الداخلإقليم: تطوانم.م امرسان 55 02/09/14إلتحاق بالزوجزينب بوشارب 05433E)مزدوجتطوان )البلدية
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الجهة الصلية : 
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طنجة - تطوان - الحسيمة01

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

1001/01/10إقليم: تطوانمدرسة عبد الرحمان الداخلإقليم: تطوانم.م لشياخ 55 03/09/13إلتحاق بالزوجةاحمد عطو 05433E)مزدوجتطوان )البلدية

305/09/11إقليم: تطوانمدرسة ابن حزمإقليم: تطوانم.م افرطن 50 02/09/14إلتحاق بالزوجأخريف رشيدة 05419P)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة م عبد الكريم إقليم: تطوانم.م صلح الدين اليوبي

الخطابي

605/09/11إقليم: تطوان 50 02/09/14إلتحاق بالزوجالقنفودي زينب 05413H)مزدوجتطوان )البلدية

مدرسة م عبد الكريم إقليم: تطوانم.م المورد

الخطابي

501/09/11إقليم: تطوان 50 01/09/16إلتحاق بالزوجالسطي فاطمة 05413H)مزدوجتطوان )البلدية

105/09/11إقليم: تطوانمدرسة إدريس الولإقليم: تطوانم.م افران علي 49 02/09/15إلتحاق بالزوجةعبد السلم الحمدي 25430R)مزدوجتطوان )البلدية

904/09/12إقليم: تطوانمدرسة م الحلويإقليم: تطوانم.م إدمامن السفلى 47 02/09/14إلتحاق بالزوجهاجر الفرون 19964Z)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة عبد ا إبراهيمإقليم: تطوانمدرسة المختار السوسي

الفنيدق
602/09/10 46 02/09/14إلتحاق بالزوجاخريف حسناء 05620H)مزدوجمرتيل )البلدية

1002/09/10إقليم: تطوانمدرسة م الحلويإقليم: تطوانمدرسة الحمراء - الرينفي 46 02/09/14إلتحاق بالزوجحليمة العمري 19964Z)مزدوجتطوان )البلدية

1005/09/11إقليم: تطوانمدرسة أحمد بوكماخإقليم: تطوانم.م اوشتام 45 15/09/15إلتحاق بالزوجالفلق هاجر 24052T)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: تطوانم.م بطارة

الفنيدق
1005/09/11 44 02/09/15إلتحاق بالزوجنجاة جمعون 05422T)مزدوجمرتيل )البلدية

405/09/11إقليم: تطوانمدرسة الفقيه العربي اللوهإقليم: تطوانم.م دار الغازي 44 02/09/15إلتحاق بالزوجمريم الماوي 20406E)مزدوجتطوان )البلدية

103/09/13إقليم: تطوانم.م إدريس الثانيإقليم: تطوانم.م الزينات 44 02/06/16إلتحاق بالزوجسمية بنزيان 05526F)مزدوجتطوان )البلدية

603/09/13إقليم: تطوانمدرسة الفقيه العربي اللوهإقليم: تطوانم.م بني موسى 44 02/09/15إلتحاق بالزوجبوشرى الغرب 20406E)مزدوجتطوان )البلدية

102/09/14إقليم: تطوانم.م دار اعللوإقليم: تطوانم.م أذايوغ 44 02/09/14إلتحاق بالزوجرشيدة التيدي 05619Gمزدوجازل

305/09/11عمالة: طنجة - أصيل العيونإقليم: تطوانم,م الجامع الكبير 43 06/09/17حفيظة تمتام 19969E الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

115/09/05إقليم: شفشاونمدرسة باب السوقإقليم: تطوانمدرسة الحمراء - الرينفي 42 06/09/17إلتحاق بالزوجالحرش لمياء 24161L)مزدوجشفشاون )البلدية

904/09/12إقليم: تطوانمدرسة عبد الرحمان الداخلإقليم: تطوانم.م امرسان 42 06/09/17إلتحاق بالزوجسكينة لعوينة 05433E)مزدوجتطوان )البلدية
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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 م عبد الكريم إقليم: تطوانم.م جبل الحبيب

الخطابي

504/09/12إقليم: تطوان 41 02/09/16إلتحاق بالزوجمريم الطريبق 05413H)مزدوجتطوان )البلدية

103/09/13عمالة: الرباطعلل بن عبد اإقليم: تطوانم.م الزينات 41 02/09/16إلتحاق بالزوجايمان القشقاش 01022K)مزدوجحسان )المقاطعة

مدرسة م عبد الكريم إقليم: تطوانم.م المورد

الخطابي

405/09/11إقليم: تطوان 40 02/09/16إلتحاق بالزوجنعيمة ألحيان 05413H)مزدوجتطوان )البلدية

604/09/12إقليم: تطوانمدرسة الشريف أمزيانإقليم: تطوانم.م بونزال 40 02/09/16إلتحاق بالزوجبثينة شبوت 05414J)مزدوجتطوان )البلدية

1003/09/13إقليم: تطوانم.م صلح الدين اليوبيإقليم: تطوانم.م جبل الحبيب 39 06/09/17إكرام أقياب 05628Sمزدوجزينات

205/09/11إقليم: تطوانمدرسة الفقيه العربي اللوهإقليم: تطوانم.م دار اعللو 38 04/09/18إلتحاق بالزوجةمشفوع م وليد 20406E)مزدوجتطوان )البلدية

404/09/12عمالة: طنجة - أصيلموسى بن نصيرإقليم: تطوانمدرسة الحمراء - الرينفي 38 06/09/17إلتحاق بالزوجبشرى العلوي الصالح 15150S الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

204/09/12إقليم: تطوانم.م إدريس الثانيإقليم: تطوانم.م بطارة 38 02/09/16إلتحاق بالزوجسكينة فيضاوي 05526F)مزدوجتطوان )البلدية

702/09/15إقليم: تطوانمدرسة الشريف أمزيانإقليم: تطوانم.م اشروظة 38 02/09/15إلتحاق بالزوجبوشداق هناء 05414J)مزدوجتطوان )البلدية

1001/01/17إقليم: تطوانم.م الزيناتإقليم: تطوانم.م  إفرطن - توغناتن 38 01/01/17هاجر بنعلوش 05625Nمزدوجزينات

710/02/17إقليم: تطوانمدرسة الحمراء - الرينفيإقليم: تطوانم.م السلم 38 10/02/17فؤاد العمراني 05561Uمزدوجالحمراء

110/02/17عمالة: طنجة - أصيل العيونإقليم: تطوانم.م يعقوبش 38 شمس الضحى بولعيش 

الحجراوى

10/02/17 19969E الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

105/09/11إقليم: تطوانمدرسة ابن حزمإقليم: تطوانمدرسة الحمراء - الرينفي 37 04/09/18إلتحاق بالزوجسناء بوعلي 05419P)مزدوجتطوان )البلدية

404/09/12إقليم: تطوانمدرسة ابناء الشهداءإقليم: تطوانم.م الدشريين 37 04/09/18إلتحاق بالزوجالشامي ايمان 05415K)مزدوجتطوان )البلدية

204/09/12إقليم: تطوانم.م دار اعللوإقليم: تطوانم.م الدشر لحمر 37 02/09/16إلتحاق بالزوجالحدوتي  هاجر 05619Gمزدوجازل

204/09/12إقليم: تطوانمدرسة إدريس الولإقليم: تطوانم.م الدشريين 37 04/09/19إلتحاق بالزوجالجوهري أمال 25430R)مزدوجتطوان )البلدية

503/09/13إقليم: تطوانمدرسة للعائشةإقليم: تطوانم.م ثلثاء بني يدر 37 02/09/16إلتحاق بالزوجنهاد الفضالي 27257Bمزدوجزيتون
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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

المدرسة الجماعاتية مليكة 

الفاسي

903/09/13إقليم: تطوانمدرسة عبد الرحمان الداخلإقليم: تطوان 37 02/09/16إلتحاق بالزوجحفصة السربوتي 05433E)مزدوجتطوان )البلدية

202/09/15إقليم: تطوانمدرسة المغرب العربيإقليم: تطوانم.م بني حرشان 37 02/09/15إلتحاق بالزوجخديجة امولوذن 05406A)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: الصخيرات  - المكي البيطاليإقليم: تطوانمدرسة سيدي علي بركة

تمارة
515/09/05 36 04/09/19إلتحاق بالزوجإنصاف يوسف 01301N)مزدوجتمارة )البلدية

204/09/12إقليم: تطوانمدرسة ابن حزمإقليم: تطوانمدرسة الحمراء - الرينفي 36 04/09/19إلتحاق بالزوجسلوى العافية 05419P)مزدوجتطوان )البلدية

102/09/15إقليم: تطوانمدرسة ابناء الشهداءإقليم: تطوانم.م اوشتام 35 02/09/16إلتحاق بالزوجأبشري وسيمة 05415K)مزدوجتطوان )البلدية

205/09/11إقليم: تطوانم.م المنفلوطيإقليم: تطوانمدرسة الحمراء - الرينفي 34 04/09/18إلتحاق بالزوجسلوى الشهب 05436H)مزدوجتطوان )البلدية

305/09/11إقليم: تطوانمدرسة الشريف أمزيانإقليم: تطوانم.م الدشريين 34 04/09/19إلتحاق بالزوجالعبودي مريم 05414J)مزدوجتطوان )البلدية

1004/09/12إقليم: تطوانمدرسة أحمد بوكماخإقليم: تطوانمدرسة الحمراء - الرينفي 34 02/09/16إلتحاق بالزوجبوطاهر كريمة 24052T)مزدوجتطوان )البلدية

902/09/15إقليم: تطوانمدرسة للعائشةإقليم: تطوانم.م صلح الدين اليوبي 34 02/09/16إلتحاق بالزوجأسماء العصماوي 27257Bمزدوجزيتون

602/09/16إقليم: تطوانمدرسة الشريف أمزيانإقليم: تطوانم.م الصباب 34 02/09/16إلتحاق بالزوججميلة يعكوبي 05414J)مزدوجتطوان )البلدية

 المدرسة الجماعاتية 

البيروني

304/09/12إقليم: تطوانمدرسة تمودةإقليم: تطوان 33 13/09/19إلتحاق بالزوجبشرى بوغداد 05435G)مزدوجتطوان )البلدية

602/09/14إقليم: تطوانم.م دار اعللوإقليم: تطوانم.م تاقة عامر 32                         نعيمة 

الخراز
06/09/16إلتحاق بالزوج 05619Gمزدوجازل

عمالة: المضيق - مدرسة عبد ا الشفشاونيإقليم: تطوانمدرسة السيدة آمنة

الفنيدق
107/09/04 32 نعمأيوبي حفصاء 06/09/17 24842B)مزدوجالمضيق )البلدية

905/09/07إقليم: تطوانمدرسة للعائشةإقليم: تطوانم.م أحمد بن جلون 32 06/09/17إلتحاق بالزوجةالصائر ادريس 27257Bمزدوجزيتون

105/09/11إقليم: تطوانم.م أحمد بن جلونإقليم: تطوانمدرسة المختار السوسي 31 06/09/17إلتحاق بالزوجهناء توتوح 05512Rمزدوجملليين

المدرسة الجماعاتية مليكة 

الفاسي

503/09/13إقليم: تطوانمدرسة ابن حزمإقليم: تطوان 31 02/09/16إلتحاق بالزوجمريم  الزيمون 05419P)مزدوجتطوان )البلدية

503/09/13إقليم: تطوانم.م دار اعللوإقليم: تطوانمدرسة الحمراء - الرينفي 31 02/09/16إلتحاق بالزوجسوكينة وعسى 05619Gمزدوجازل
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505/09/11إقليم: تطوانم.م إدريس الثانيإقليم: تطوانم.م امرسان 30 02/09/16إلتحاق بالزوجلوبنى حناني 05526F)مزدوجتطوان )البلدية

المدرسة الجماعاتية مليكة 

الفاسي

404/09/12إقليم: تطوانمدرسة الشريف أمزيانإقليم: تطوان 30 17/09/18إلتحاق بالزوجهناء الفتوح 05414J)مزدوجتطوان )البلدية

م/م بني حلو السفلى إقليم: تطوانم.م بني وسيم 1

البتدائية

1002/09/15إقليم: فحص - انجرة 30 04/09/18عبدالله السباعي 05463Mمزدوجأنجرة

 المدرسة الجماعاتية إقليم: تطوانم.م الزينات

البيروني

110/02/17إقليم: تطوان 30 14/02/17إلتحاق بالزوجإيمان أعروس 26315Cمزدوجصدينة

515/02/17إقليم: تطوانم.م إدريس الثانيإقليم: تطوانم.م صلح الدين اليوبي 30 15/02/17إلتحاق بالزوجنورة الدحروش 05526F)مزدوجتطوان )البلدية

1022/02/17إقليم: تطوانمدرسة ابن حزمإقليم: تطوانم.م الزينات 30 22/02/17إلتحاق بالزوجعماري نرجس 05419P)مزدوجتطوان )البلدية

829/06/17إقليم: تطوانمدرسة م أبو عنانإقليم: تطوانم.م بني موسى 30 29/06/17إلتحاق بالزوجوداد العويس 05434F)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة عمر بن الخطابإقليم: تطوانمدرسة عبد الرحمان الداخل

الفنيدق
104/09/12 29 06/09/17إلتحاق بالزوجشان هند 05426X)مزدوجالمضيق )البلدية

503/09/13إقليم: تطوانم.م المنفلوطيإقليم: تطوانم.م إخداشن 29 06/09/17إلتحاق بالزوجةم ياسين كازي 05436H)مزدوجتطوان )البلدية

902/09/16إقليم: تطوانم.م المنفلوطيإقليم: تطوانم.م بطارة 29 02/09/16إلتحاق بالزوجنجوى الحرازمي 05436H)مزدوجتطوان )البلدية

402/09/16إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: تطوانم.م بطارة 29 02/09/16إلتحاق بالزوجإلهام فرحان 10924Yمزدوجعامر السفلية

710/02/17إقليم: تطوانم.م المنفلوطيإقليم: تطوانم.م بني موسى 29 13/02/17إلتحاق بالزوجهدى بيرديس 05436H)مزدوجتطوان )البلدية

908/02/17إقليم: تطوانم.م كيتانإقليم: تطوانم.م تغزوت 29 08/02/17إلتحاق بالزوجيمينة العايدي 05613Aمزدوجزيتون

710/02/17إقليم: تطوانمدرسة الشريف أمزيانإقليم: تطوانم.م بني موسى 29 10/02/17إلتحاق بالزوجندى بن صبيح 05414J)مزدوجتطوان )البلدية

415/02/17إقليم: تطوانم.م بوريانإقليم: تطوانم.م يعقوبش 29 15/02/17إلتحاق بالزوجأمال بونجوم 05446Uمزدوجعين لحصن

115/02/17إقليم: تطوانمدرسة المغرب العربيإقليم: تطوانم.م يعقوبش 29 15/02/17إلتحاق بالزوجحرية ايزار 05406A)مزدوجتطوان )البلدية

802/09/16إقليم: تطوانم.م كيتانإقليم: تطوانم.م فج الريح 28 02/09/16إلتحاق بالزوجدينة بهوت 05613Aمزدوجزيتون
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701/01/17إقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: تطوانم.م تغزوت 28 01/01/17إلتحاق بالزوجبشرى شهموط 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة 11 ينايرإقليم: تطوانم.م ثلثاء بني يدر

الفنيدق
302/09/16 28 02/09/16إلتحاق بالزوجفوزية الهرهور 05427Y)مزدوجالمضيق )البلدية

701/01/17إقليم: تطوانم.م بني موسىإقليم: تطوانم.م  إفرطن - توغناتن 28 01/01/17بثينة المساري 05566Zمزدوجالحمراء

102/09/16عمالة: الرباطالفارابيإقليم: تطوانم.م اوراغن 28 06/09/16إلتحاق بالزوجنعيمة احمودو 01040E)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

226/01/17إقليم: تطوانم.م المليينإقليم: تطوانم.م يعقوبش 28 26/01/17إلتحاق بالزوجالطريبق هدى 05505Hمزدوجملليين

 المدرسة الجماعاتية إقليم: تطوانم.م عين لحصن

البيروني

1002/09/10إقليم: تطوان 27 04/09/19إلتحاق بالزوجامهاوش مريم 26315Cمزدوجصدينة

عمالة: المضيق - مدرسة 23 مايإقليم: تطوانم.م الغابة

الفنيدق
105/09/16 27 06/09/16إلتحاق بالزوجنسرين بنمسعود 05424V)مزدوجالمضيق )البلدية

104/09/18عمالة: طنجة - أصيل أبو بكر اللمتونيإقليم: تطوانم.م تاقة عامر 24 04/09/18الريسوني حمزة 15193N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

404/09/18إقليم: تطوانم.م بني موسىإقليم: تطوانم.م السلم 24 04/09/18الكموط عبد اللطيف 05566Zمزدوجالحمراء

104/09/18عمالة: طنجة - أصيل إبن زهرإقليم: تطوانم.م تاقة عامر 24 04/09/18الوهابي وفاء 15191L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

210/02/17إقليم: تطوانم.م قنيقرةإقليم: تطوانم.م تمرابط 21 04/09/19إلتحاق بالزوجوفاء اليوسفي 05618Fمزدوجازل

206/09/17إقليم: شفشاونم/م أملوكإقليم: تطوانم.م اشروظة 21 04/09/19عزالدين أشراو 06127Jمزدوجبني سميح

906/09/17عمالة: طنجة - أصيلالديموسإقليم: تطوانم.م بني احمايد 21 04/09/19زكرياء رضا 15289Tمزدوجالعوامة

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةإقليم: تطوانم.م بني وسيم 1

الفنيدق
1002/09/14 19 04/09/18إلتحاق بالزوجةعبد الدين ياسين 20407F)مزدوجالفنيدق )البلدية

المدرسة الجماعاتية مليكة إقليم: تطوانم.م بني موسى

الفاسي

1002/09/16إقليم: تطوان 19 04/09/19إلتحاق بالزوجإيمان لمكينسي 26021Hمزدوجسوق القديم

801/01/17إقليم: تطوانم.م كيتانإقليم: تطوانم.م المورد 19 04/09/19إلتحاق بالزوجامنة أحرات 05613Aمزدوجزيتون

304/09/18عمالة: طنجة - أصيل العزيب ابقيوإقليم: تطوانم.م  إفرطن - توغناتن 19 04/09/19فاطمة الزهراء شقرون 15294Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج
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804/09/18إقليم: تطوانم.م تازروتإقليم: تطوانم.م بغاغزة 19 04/09/19رشيد العسري 05602Nمزدوجابغاغزة

101/01/17إقليم: تطوانمدرسة الحمراء - الرينفيإقليم: تطوانم,م بني ليث 18 04/09/18إلتحاق بالزوجةميلود بكور 05561Uمزدوجالحمراء

عمالة: المضيق - مدرسة ابن النفيسإقليم: تطوانم.م تزغارن

الفنيدق
104/09/18 17 04/09/18إلتحاق بالزوجسميرة الدريسي 05429A)مزدوجالفنيدق )البلدية

804/09/19إقليم: فحص - انجرة لكديوةإقليم: تطوانم.م الزاوية 17 04/09/19عبدالخالق الفحال 05478Dمزدوجأنجرة

904/09/18إقليم: تطوانمدرسة أحريقإقليم: تطوانم.م إحكم- اشويبن 16 04/09/18إلتحاق بالزوجادريوش بوتينة 05611Yمزدوجزيتون

904/09/18إقليم: تطوانم.م أزلإقليم: تطوانم.م إحكم- اشويبن 16 04/09/18إلتحاق بالزوجسهيلة الشبلي العلمي 05621Jمزدوجازل

عمالة: المضيق - مدرسة علل بن عبد اإقليم: تطوانم.م إبراقن

الفنيدق
204/09/18 16 04/09/18إلتحاق بالزوجشيماء الكرموعي 05430B)مزدوجالفنيدق )البلدية

204/09/18إقليم: تطوانم.م أزلإقليم: تطوانم.م فج الريح 16 04/09/18إلتحاق بالزوجلطيفة غرافي 05621Jمزدوجازل

504/09/18إقليم: تطوانمدرسة الحمراء - الرينفيإقليم: تطوانم.م افرطن 16 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة مرزوق 05561Uمزدوجالحمراء

922/02/17إقليم: العرائشمدرسة الداخلةإقليم: تطوانم.م إخداشن 15 04/09/19إلتحاق بالزوجنورا  أمهاوش 05720Sمزدوجالعوامرة

504/09/18إقليم: تطوانم.م بوريانإقليم: تطوانم.م عين مولتهم 15 04/09/18إلتحاق بالزوجالخمليشي اسماء 05446Uمزدوجعين لحصن

704/09/18إقليم: تطوانم.م أحمد بن جلونإقليم: تطوانم.م صلح الدين اليوبي 15 04/09/18إلتحاق بالزوجالغزواني أمينة 05512Rمزدوجملليين

104/09/18إقليم: تطوانم.م أبو القاسم الشابيإقليم: تطوانم.م اشروظة 15 04/09/18إلتحاق بالزوجصفاء الفهمي 22891F)مزدوجواد لو )البلدية

804/09/18إقليم: تطوانم.م الدشريينإقليم: تطوانم.م اشروظة 15 04/09/18إلتحاق بالزوجوئام انخيلي 05527Gمزدوجصدينة

204/09/18إقليم: تطوانم.م امساإقليم: تطوانم.م عين مولتهم 15 04/09/18إلتحاق بالزوجبوقايد منى 05645Kمزدوجزاوية سيدي قاسم

815/02/17إقليم: تطوانمدرسة أحريقإقليم: تطوانم.م الحدادين 14 04/09/19إلتحاق بالزوجهاجر بادي 05611Yمزدوجزيتون

404/09/18إقليم: تطوانم.م الصبابإقليم: تطوانم.م  إفرطن - توغناتن 14 04/09/18الرايس عبد النور 05594Eمزدوجبني يدر
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المدرسة الجماعاتية عمر بن إقليم: تطوانم.م السلم

الخطاب

104/09/18إقليم: فحص - انجرة 14 04/09/18إلتحاق بالزوجالزبير الكزار اميمة 05462Lمزدوجأنجرة

804/09/18إقليم: تطوانم,م بني ليثإقليم: تطوانم,م الجامع الكبير 14 04/09/18خديجة الطويب 05552Jمزدوجبني ليت

1004/09/18إقليم: فحص - انجرةم/م كتامة البتدائيةإقليم: تطوانم.م لشياخ 14 04/09/18رشيدة الفتاحي 05536Sمزدوجالقصر المجاز

904/09/18إقليم: تطوانم.م ثلثاء بني يدرإقليم: تطوانم.م الهرارزة 14 04/09/18فاطمة المتيوي 05591Bمزدوجبني يدر

204/09/18عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: تطوانم.م  إفرطن - توغناتن 14 04/09/18براء المناوي 15288Sمزدوجالعوامة

1004/09/18إقليم: تطوانم.م بوريانإقليم: تطوانم.م صلح الدين اليوبي 14 04/09/18إلتحاق بالزوجإلهام بنعبدالنبي 05446Uمزدوجعين لحصن

104/09/18إقليم: شفشاونم/م م البركة _عنقودإقليم: تطوانم.م لشياخ 14 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم عمور 06094Yمزدوجواد ملحة

804/09/18إقليم: تطوانم.م ثلثاء بني يدرإقليم: تطوانم.م الهرارزة 14 04/09/18هناء مشحيدان 05591Bمزدوجبني يدر

1014/02/17إقليم: تطوانم.م الصبابإقليم: تطوانم.م الزاوية 13 04/09/19خديجة العمراني 05594Eمزدوجبني يدر

عمالة: المضيق - مدرسة سيدي أحمد بنعجيبةإقليم: تطوانم.م امرسان

الفنيدق
817/02/17 13 04/09/19إلتحاق بالزوجةعمر الحدوتي 05428Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

704/09/18إقليم: تطوانم.م عين لحصنإقليم: تطوانم.م بني حرشان 13 04/09/19إلتحاق بالزوجحنان عبريزة 05444Sمزدوجعين لحصن

1006/09/17إقليم: تطوانم.م بوريانإقليم: تطوانم.م تازروت 12 04/09/19إلتحاق بالزوجةبنشخطير م 05446Uمزدوجعين لحصن

1006/09/17إقليم: تطوانمدرسة الحمراء - الرينفيإقليم: تطوانم.م الحدادين 12 04/09/19إلتحاق بالزوجفزاكة رجاء 05561Uمزدوجالحمراء

404/09/18إقليم: تطوانم.م دار الغازيإقليم: تطوانم.م يعقوبش 12 03/09/19إلتحاق بالزوجمنى حليم 05615Cمزدوجزيتون

306/09/17إقليم: تطوانمدرسة ابن الروميإقليم: تطوانم.م تاملوت 11 04/09/19إلتحاق بالزوجةم التزغارتي 05636Aمزدوجبني سعيد

106/09/17إقليم: تطوانم.م امساإقليم: تطوانم.م اولد علي المنصور 11 04/09/19إلتحاق بالزوجةأحمد العسلوني 05645Kمزدوجزاوية سيدي قاسم

106/09/17عمالة: طنجة - أصيل إبن زهرإقليم: تطوانم.م بغاغزة 11 04/09/19إلتحاق بالزوجةم مسقال 15191L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

1006/09/17إقليم: تطوانم.م السحتريينإقليم: تطوانم.م إحكم- اشويبن 11 04/09/19إلتحاق بالزوجةأسهام عصام 05585Vمزدوجالسحتريين

905/09/17إقليم: تطوانم,م الجامع الكبيرإقليم: تطوانم.م افرطن 11 04/09/19ابتسام فزاكة 05557Pمزدوجبني ليت

506/09/17إقليم: تطوانم.م بوريانإقليم: تطوانم.م فج الريح 11 04/09/19إلتحاق بالزوجسليمة غوال 05446Uمزدوجعين لحصن

606/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م عيدادة البتدائيةإقليم: تطوانم.م حسان بن ثابت 11 04/09/19أسماء وبيجي 05458Gمزدوجاجوامعة

906/09/17إقليم: شفشاونم/م السلم _البرقوقإقليم: تطوانم.م إبراقن 11 04/09/19هشام الفايق 06177Nمزدوجبني صالح

806/09/17إقليم: تطوانمدرسة المختار السوسيإقليم: تطوانم.م اشروظة 11 04/09/19إلتحاق بالزوجة عثمان  المفضل 05441N)مزدوجواد لو )البلدية

106/09/17عمالة: طنجة - أصيلالكنديإقليم: تطوانم.م الزاوية 11 04/09/19إلتحاق بالزوجةسفيان بنياسين 26608

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

مزدوج

406/09/17إقليم: فحص - انجرة م/م المخالد البتدائيةإقليم: تطوانم.م تاقة عامر 11 04/09/19نزار الدغمي 05457Fمزدوجاجوامعة

406/09/17إقليم: فحص - انجرةم/م الحمومي البتدائيةإقليم: تطوانم.م إبراقن 11 04/09/19إبراهيم  الشريب 15325Gمزدوجملوسة

806/09/17إقليم: تطوانم.م السحتريينإقليم: تطوانم.م العليق 11 04/09/19إلتحاق بالزوجأسية العليثي 05585Vمزدوجالسحتريين

عمالة: المضيق - مدرسة سيدي أحمد بنعجيبةإقليم: تطوانم.م بني احمايد

الفنيدق
518/09/17 11 03/09/19إلتحاق بالزوجمفيدة الطوني 05428Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

504/09/18إقليم: تطوانم.م فج الريحإقليم: تطوانم.م إهلل 11 04/09/19العرايشي أسماء 05597Hمزدوجابغاغزة

504/09/19إقليم: تطوانم.م الموردإقليم: تطوانم,م الجامع الكبير 10 04/09/19إلتحاق بالزوجحليمة أديب 05484Kمزدوجسوق القديم

عمالة: المضيق - مدرسة ابن النفيسإقليم: تطوانم.م بني احمايد

الفنيدق
404/09/19 10 04/09/19إلتحاق بالزوجةيوسف همي 05429A)مزدوجالفنيدق )البلدية

م/م عبد العزيز بن ادريس إقليم: تطوانم.م تاقة عامر

_الملحة

104/09/18إقليم: شفشاون 9 04/09/19محسن العافية 06091Vمزدوجواد ملحة

عمالة: المضيق - مدرسة ابن النفيسإقليم: تطوانم.م بني احمايد

الفنيدق
504/09/18 9 03/09/19إلتحاق بالزوجدعاء كعريش 05429A)مزدوجالفنيدق )البلدية

104/09/18إقليم: العرائشالمدرسة الجماعاتية لعياشةإقليم: تطوانم.م تاقة عامر 9 04/09/19إلتحاق بالزوجةمحسن ميدان 26913Cمزدوجعياشة
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جماعة التعيين

404/09/18إقليم: تطوانم.م تاقة عامرإقليم: تطوانم.م تاملوت 9 04/09/19خالد بوصابون 19947Fمزدوجبني يدر

304/09/18إقليم: تطوانم.م اشروظةإقليم: تطوانم.م فج الريح 9 04/09/19رجاء اباحساين 05640Eمزدوجبني سعيد

104/09/19إقليم: فحص - انجرةم/م قصر المجاز البتدائيةإقليم: تطوانم.م تغزوت 9 04/09/19إلتحاق بالزوجحورية الودغيري 05540

W

مزدوجالقصر المجاز

304/09/19إقليم: تطوانم.م الزيناتإقليم: تطوانم.م أذايوغ 7 04/09/19إلتحاق بالزوجحفصة المحساني 05625Nمزدوجزينات

904/09/19إقليم: تطوانم.م فج الريحإقليم: تطوانم.م تاملوت 7 04/09/19رحمة برهون 05597Hمزدوجابغاغزة

104/09/19إقليم: فحص - انجرةم/م دار قشانة البتدائيةإقليم: تطوانم.م الزاوية 7 04/09/19إلتحاق بالزوجةصفوان منصوري 05472Xمزدوجأنجرة

904/09/19إقليم: تطوانم.م حسان بن ثابتإقليم: تطوانم.م تاملوت 7 04/09/19نادية الزيدي 05638Cمزدوجبني سعيد

804/09/19عمالة: طنجة - أصيل   الزوة المركزيةإقليم: تطوانم.م الزاوية 6 04/09/19فاطمة الرفاعي 15245Vمزدوجالمنزلة

عمالة: المضيق - مدرسة علل بن عبد اعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة ابن النفيس

الفنيدق
117/09/79 190 07/01/86أقدمية 16 سنةم الخلوف 05430B)مزدوجالفنيدق )البلدية

217/09/90إقليم: تطوانمدرسة المام مالكعمالة: المضيق - الفنيدقم.م عين لين 173 16/09/98أقدمية 16 سنةم رضوان السماحة 05410E)مزدوجتطوان )البلدية

116/09/94إقليم: تطوانمدرسة زينب النزفزاويةعمالة: المضيق - الفنيدقم.م بني مزالة 167 16/09/99أقدمية 16 سنةم العلوي 27252

W

مزدوجتطوان )البلدية(

117/09/90إقليم: تطوانمدرسة 18نوفمبرعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة عمر بن الخطاب 144 25/09/94أقدمية 16 سنةنزهة فللي 05396P)مزدوجتطوان )البلدية

216/09/93إقليم: تطوانمدرسة فاطمة الفهريةعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة عمر بن الخطاب 142 23/09/94أقدمية 16 سنةخديجة طونا 25747K)مزدوجتطوان )البلدية

206/09/00إقليم: تطوانمدرسة واد المخازنعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة خديجة أم المؤمنين 141 18/09/02أقدمية 16 سنةنزهة الدويب 05408C)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة أبي بكر الصديقعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة عمر بن الخطاب

الفنيدق
116/09/98 130 16/09/99أقدمية 16 سنةحبيبة الشهب 25432T)مزدوجالمضيق )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة قاسم أمينعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة عقبة بن نافع

الفنيدق
816/09/91 122 16/09/01أقدمية 16 سنةالمصطفى ميدوش 05425

W

مزدوجالمضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - مدرسة أبي بكر الصديقعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة عمر بن الخطاب

الفنيدق
116/09/95 116 06/09/00أقدمية 16 سنةرشيدة المنقاد 25432T)مزدوجالمضيق )البلدية
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عمالة: المضيق - مدرسة المعتمد بن عبادعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة علل بن عبد ا

الفنيدق
116/09/93 116 04/09/02أقدمية 16 سنةخالد الطليكي 05423U)مزدوجمرتيل )البلدية

101/10/02إقليم: تطوانمدرسة السيدة آمنةعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة عبد ا الشفشاوني 92 نعمأقدمية 12 سنةأحلم رزوقي 28/11/06 05401V)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة علل بن عبد اعمالة: المضيق - الفنيدقم.م بني مزالة

الفنيدق
104/09/02 81 04/09/12خالد المرابط 05430B)مزدوجالفنيدق )البلدية

مدرسة عيون الساقية عمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة ابن النفيس

الحمراء

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
216/09/95 76 07/02/11أزواغ عبد المالك 18722Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

105/09/07إقليم: تطوانمدرسة إدريس الولعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة الفقيه السراج 74 02/09/10إلتحاق بالزوجاولد مسعود حكيمة 25430R)مزدوجتطوان )البلدية

106/09/02إقليم: القنيطرةأبي بكر الرازيعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة خديجة أم المؤمنين 72 02/11/09إلتحاق بالزوجهدى ساهل 10826S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة موسى بن نصيرعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة قاسم أمين

الفنيدق
117/09/04 68 23/09/16إلتحاق بالزوجخديجة المجاهد الحياني 05421S)مزدوجمرتيل )البلدية

617/09/84إقليم: تطوانمدرسة 9 أبريلعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة المعتمد بن عباد 58 نعمعبد الحي شقور 06/09/17 05417M)مزدوجتطوان )البلدية

102/10/02عمالة: الرباطإدريس الولعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة عين شوفو 58 06/09/17عمر الخطاب 01038C)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةعمالة: المضيق - الفنيدقم.م بني مزالة

الفنيدق
116/09/94 57 04/09/12صباني جاود 20407F)مزدوجالفنيدق )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة قاسم أمينعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة ابن باجة

الفنيدق
116/09/99 56 04/09/12إلتحاق بالزوجالعناني ليلى 05425

W

مزدوجالمضيق )البلدية(

101/01/10إقليم: تطوانمدرسة عبد الرحمان الداخلعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة أغطاس 49 05/09/14إلتحاق بالزوجتفكات ليلى 05433E)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة عبد ا إبراهيمعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة سيدي أحمد بنعجيبة

الفنيدق
201/01/10 47 02/09/14إلتحاق بالزوجفاطمة سمحون 05620H)مزدوجمرتيل )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة عبد ا إبراهيمعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة قاسم أمين

الفنيدق
302/09/10 46 03/09/18إلتحاق بالزوجعطاط سميحة 05620H)مزدوجمرتيل )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة أبي بكر الصديقعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة أغطاس

الفنيدق
102/09/10 41 14/11/15إلتحاق بالزوجإكرام بلمكي 25432T)مزدوجالمضيق )البلدية

مدرسة م عبد الكريم عمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة 11 يناير

الخطابي

302/09/09إقليم: تطوان 40 02/09/16إلتحاق بالزوجبوزلماط نبيلة 05413H)مزدوجتطوان )البلدية

101/01/10عمالة: الرباطبلل بن رباحعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة عين شوفو 40 04/09/18نعيمة بوركي 18529P)مزدوجاليوسفية )المقاطعة
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105/09/11إقليم: تطوانمدرسة المغرب العربيعمالة: المضيق - الفنيدقم . م سانية طوريس 38 02/09/16إلتحاق بالزوجنجية الحسوني 05406A)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - م.م عين لينعمالة: المضيق - الفنيدقم.م كدانة

الفنيدق
105/01/17 38 05/01/17دحنون شيماء 19291Tمزدوجعليين

عمالة: المضيق - م.م الكوفعمالة: المضيق - الفنيدقم.م كدانة

الفنيدق
105/01/17 38 05/01/17سلوى البرنوصي 05519Yمزدوجعليين

عمالة: المضيق - م.م عين لينعمالة: المضيق - الفنيدقم.م كدانة

الفنيدق
205/01/17 38 05/01/17سهام بوغابة 19291Tمزدوجعليين

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةعمالة: المضيق - الفنيدقم.م كدانة

الفنيدق
605/01/17 38 05/01/17سمية العمراني 20407F)مزدوجالفنيدق )البلدية

502/09/09إقليم: تطوانمدرسة الفقيه العربي اللوهعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة 11 يناير 37 06/09/17إلتحاق بالزوجالعسري هناء 20406E)مزدوجتطوان )البلدية

620/09/02إقليم: تطوانمدرسة عبد الرحمان الداخلعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة بدر 36 06/09/17إلتحاق بالزوجكاموني  عزيزة 05433E)مزدوجتطوان )البلدية

205/09/03إقليم: تطوانمدرسة عبد الرحمان الداخلعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة 11 يناير 36 06/09/17إلتحاق بالزوجاستيتو نجود 05433E)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة يوسف بن تاشفينعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة أبي بكر الصديق

الفنيدق
305/09/11 35 04/09/18إلتحاق بالزوجأسماء احمياد 05422T)مزدوجمرتيل )البلدية

مدرسة عيون الساقية 

الحمراء

عمالة: المضيق - مدرسة عمر بن الخطابعمالة: المضيق - الفنيدق

الفنيدق
904/09/12 34 02/09/16إلتحاق بالزوجغزلن البقاش المرابط 05426X)مزدوجالمضيق )البلدية

905/09/11عمالة: طنجة - أصيلسكينةعمالة: المضيق - الفنيدقم . م ارميلت 33 06/09/17إلتحاق بالزوجصفاء الحنيني 15139E طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

304/09/12إقليم: تطوانم.م دار اعللوعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة خديجة أم المؤمنين 33 02/09/16إلتحاق بالزوجرشيدة الزعيم 05619Gمزدوجازل

المدرسة الجماعاتية القاضي 

عياض البتدائية

عمالة: المضيق - م.م بني مزالةعمالة: المضيق - الفنيدق

الفنيدق
902/09/16 32 04/09/18خالد أغبالو 05440Mمزدوجبليونش

405/09/11إقليم: تطوانمدرسة الشريف أمزيانعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة 11 يناير 31 06/09/17إلتحاق بالزوججميلة أشن 05414J)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة قاسم أمينعمالة: المضيق - الفنيدقم.م الكوف

الفنيدق
103/09/13 29 06/09/17إلتحاق بالزوجلشقار  هدى 05425

W

مزدوجالمضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - مدرسة الفقيه السراجعمالة: المضيق - الفنيدقم.م عين لين

الفنيدق
102/09/16 29 02/09/16إلتحاق بالزوجسارة البروبي 23169H)مزدوجالمضيق )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة الفقيه السراجعمالة: المضيق - الفنيدقم.م عين لين

الفنيدق
602/09/16 29 02/09/16إلتحاق بالزوجشليح يسرى 23169H)مزدوجالمضيق )البلدية
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مؤسسة التعيينالسم و النسب
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عمالة: المضيق - مدرسة الفقيه السراجعمالة: المضيق - الفنيدقم.م كدانة

الفنيدق
705/01/17 29 05/01/17إلتحاق بالزوجسناء الونيغي 23169H)مزدوجالمضيق )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة 23 مايعمالة: المضيق - الفنيدقم.م الكوف

الفنيدق
805/01/17 29 05/01/17إلتحاق بالزوجسعاد الحائك 05424V)مزدوجالمضيق )البلدية

مدرسة عيون الساقية 

الحمراء

عمالة: المضيق - مدرسة عمر بن الخطابعمالة: المضيق - الفنيدق

الفنيدق
302/09/10 28 04/09/18إلتحاق بالزوجمحاسن   الزروقى 05426X)مزدوجالمضيق )البلدية

مدرسة عيون الساقية 

الحمراء

702/09/15عمالة: طنجة - أصيلالمعرفةعمالة: المضيق - الفنيدق 28 04/09/18سارة الخبازي 26912B الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة الجماعاتية القاضي 

عياض البتدائية

عمالة: المضيق - مدرسة عمر بن الخطابعمالة: المضيق - الفنيدق

الفنيدق
605/01/17 28 02/09/17إلتحاق بالزوجرشيدة بويدان 05426X)مزدوجالمضيق )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة 11 ينايرعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة سيدي أحمد بنعجيبة

الفنيدق
601/01/12 27 04/09/18إلتحاق بالزوجنبيلة اولد  محند 05427Y)مزدوجالمضيق )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة قاسم أمينعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة خديجة أم المؤمنين

الفنيدق
302/09/16 27 02/09/16إلتحاق بالزوجمريم مطغاري 05425

W

مزدوجالمضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - مدرسة عين شوفوعمالة: المضيق - الفنيدقم.م بولوازن

الفنيدق
405/01/17 27 06/09/17إلتحاق بالزوجسعيدة المديني 26012Y)مزدوجالمضيق )البلدية

102/09/14إقليم: سيدي بنوراولد عليانعمالة: المضيق - الفنيدقم.م عين لين 24 04/09/18رشيد بية 08632Gمزدوجالغربية

عمالة: المضيق - مدرسة عين شوفوعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة ابن باجة

الفنيدق
305/01/17 23 06/09/17إلتحاق بالزوجأمينة لهنيتي 26012Y)مزدوجالمضيق )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة قاسم أمينعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة ابن باجة

الفنيدق
505/01/17 23 06/09/17إلتحاق بالزوجلكبيرة الحسني 05425

W

مزدوجالمضيق )البلدية(

عمالة: المضيق - مدرسة 11 ينايرعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة أغطاس

الفنيدق
102/09/14 21 04/09/18إلتحاق بالزوجأيت كرة  مريم 05427Y)مزدوجالمضيق )البلدية

مدرسة عيون الساقية 

الحمراء

102/09/15عمالة: طنجة - أصيل  الخلصعمالة: المضيق - الفنيدق 18 04/09/18إلتحاق بالزوجحسناء الشعيري 25435

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

1004/09/18إقليم: الحسيمةالرواضي الجمعاتيةعمالة: المضيق - الفنيدقمدرسة سيدي أحمد الرهوني 12 نعمإلتحاق بالزوجكوثر الدريسي 04/09/18 25963Vمزدوجرواضي

المدرسة الجماعاتية القاضي 

عياض البتدائية

104/09/18عمالة: طنجة - أصيلابن زيدونعمالة: المضيق - الفنيدق 14 04/09/18إلتحاق بالزوجأميمة الشيخ 15137C طنجة المدينة

)المقاطعة(

المازيغية
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02

121/09/83عمالة: وجدة - أنكادم. عثمان بن عفانإقليم: بركانادريس الثاني 190 16/09/85أقدمية 16 سنةحياة حراك 04266L)مزدوجوجدة )البلدية

217/09/90إقليم: بركانالنورإقليم: بركانأولد  البالي 179 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد العزيز اوعبدالمومن 04430P)مزدوجاحفير )البلدية

116/09/95إقليم: بركانالفارابيإقليم: بركانالشرفاء 173 19/11/98أقدمية 16 سنةالتهامي رمضاني 04431R)مزدوجاحفير )البلدية

516/09/93إقليم: بركانابن النفيسإقليم: بركانالشهداء 161 06/09/00أقدمية 16 سنةادريس بالفاطمي 27216Gمزدوجاغبال

116/09/93عمالة: وجدة - أنكادم. عثمان بن عفانإقليم: بركانبومية 161 02/09/15أقدمية 16 سنةالسالمي ميمون 04266L)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/92عمالة: وجدة - أنكادم. سعد بن أبي وقاصإقليم: بركانالشهداء 155 06/09/01أقدمية 16 سنةيحيى موتشو 04303B)مزدوجوجدة )البلدية

516/09/92إقليم: بركانابن النفيسإقليم: بركانالجولن 155 06/09/01أقدمية 16 سنةالحسن صالحي 27216Gمزدوجاغبال

316/09/93عمالة: وجدة - أنكادم. بئر انزرانإقليم: بركانأولد علي الشباب 155 12/09/01أقدمية 16 سنةالهامل حسن 04263H)مزدوجوجدة )البلدية

216/09/85عمالة: وجدة - أنكادم. يعقوب المنصورإقليم: بركانبني عطية 155 06/09/01أقدمية 16 سنةالزهراء بن الطايع 04255Z)مزدوجوجدة )البلدية

216/09/89عمالة: وجدة - أنكادم. سعد بن أبي وقاصإقليم: بركانالكواكب 154 16/09/97أقدمية 16 سنةقيشوح ربيعة 04303B)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/94عمالة: وجدة - أنكادم/م بدر - المركزإقليم: بركانزبد بن ثابت 151 25/09/02أقدمية 16 سنةسغيري رشيد 04367

W

مزدوجأهل انكاد

116/09/94عمالة: وجدة - أنكادم. يعقوب المنصورإقليم: بركانبني موسي 149 14/09/15أقدمية 16 سنةالقجدوحي م كريم 04255Z)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/94عمالة: وجدة - أنكادم. الرياضإقليم: بركانابن جرير الطبري 149 04/09/02أقدمية 16 سنةبوبكار مكري 04258C)مزدوجوجدة )البلدية

216/09/95عمالة: وجدة - أنكادم. موسى بن نصيرإقليم: بركانبومية 149 02/09/15أقدمية 16 سنةهداج م 04267M)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/95عمالة: وجدة - أنكادم. النجدإقليم: بركانحسان بن ثابت 149 04/09/02أقدمية 16 سنةالوردي فريد 19916X)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/95عمالة: وجدة - أنكادم. فاطمة الفهريةإقليم: بركانحسان بن ثابت 149 04/09/02أقدمية 16 سنةجلولي عائشة 04261F)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/92عمالة: وجدة - أنكادم. عبد ا الشفشاونيإقليم: بركانالشهداء 149 04/09/02أقدمية 16 سنةحفيظة دحماني 25552Y)مزدوجوجدة )البلدية
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316/09/92عمالة: وجدة - أنكادم. عائشة أم المؤمنينإقليم: بركانعين الزبدة 149 06/09/02أقدمية 16 سنةوعليت نجاة 04253X)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/93عمالة: وجدة - أنكادم. عائشة أم المؤمنينإقليم: بركانالشرفاء 149 04/09/02أقدمية 16 سنةحمان عبد الرزاق 04253X)مزدوجوجدة )البلدية

316/09/92عمالة: وجدة - أنكادم. م الخامسإقليم: بركانجراوة 149 04/09/02أقدمية 16 سنةعبد العزيز بوزياني 04250U)مزدوجوجدة )البلدية

101/05/97عمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي موسى - المركزإقليم: بركانأولد علي الشباب 149 15/09/02أقدمية 16 سنةحرمة ا عثمان 04349Bمزدوجسيدي موسى المهاية

م/م المهدي بن تومرت - إقليم: بركانالشهداء

المركز

116/09/94عمالة: وجدة - أنكاد 143 16/09/03أقدمية 16 سنةالحسن الصابري 04371Aمزدوجأهل انكاد

616/09/92إقليم: بركانعبد الكريم الخطابيإقليم: بركانتزاغين 143 10/10/05أقدمية 12 سنةقاضي عبد الحق 04418B)مزدوجبركان )البلدية

116/09/95عمالة: وجدة - أنكادم. ابن خلدونإقليم: بركانتغاسروت 142 04/09/02إلتحاق بالزوجةسعيد بنموح 24391L)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/92عمالة: وجدة - أنكادم. مولي يوسفإقليم: بركانبني يزناسن 142 11/09/00أقدمية 16 سنةسميرة درفوفي 04273U)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/93عمالة: وجدة - أنكادم. اليمامةإقليم: بركانيوسف بن تاشفين 142 26/10/99أقدمية 16 سنةفاتحة رحالي 20649U)مزدوجوجدة )البلدية

616/09/91عمالة: وجدة - أنكادم. طه حسينإقليم: بركانلهبيل 3 138 12/09/14أقدمية 16 سنةالسعيدي زوليخة 04275

W

مزدوجوجدة )البلدية(

616/09/89عمالة: وجدة - أنكادم. العرفانإقليم: بركانابن خلدون 136 01/10/01أقدمية 16 سنةعائشة عابيد 21524V)مزدوجوجدة )البلدية

216/09/95عمالة: وجدة - أنكادم. ياسر عرفاتإقليم: بركانحسان بن ثابت 135 16/09/03إلتحاق بالزوجشمللي نوال 24965K)مزدوجوجدة )البلدية

301/05/97عمالة: وجدة - أنكادم. م خير الدينإقليم: بركانالبساتين 135 05/05/05أقدمية 16 سنةزهروي عائشة 04299X)مزدوجوجدة )البلدية

115/09/00إقليم: بركانمدرسة الخنساءإقليم: بركانبني عطية 133 22/01/08أقدمية 12 سنةكردادي سعاد 27249T)مزدوجبركان )البلدية

116/09/94إقليم: بركانتزاغينإقليم: بركانحسان بن ثابت 131 04/09/05أقدمية 12 سنةالمرابطي عبد الحميد 04530Yمزدوجزكزل

216/09/94إقليم: بركانالكواكبإقليم: بركان الزرايب 131 07/09/05أقدمية 12 سنةبودللي حسن 04419C)مزدوجبركان )البلدية

116/09/86عمالة: وجدة - أنكادم. عزيز أمينإقليم: بركانالبساتين 131 16/09/99أقدمية 16 سنةم نجاري 25549V)مزدوجوجدة )البلدية
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116/09/89إقليم: بركانالمام عليإقليم: بركانحسان بن ثابت 131 10/10/05أقدمية 12 سنةبوعزيزي رشيد 04417A)مزدوجبركان )البلدية

516/09/92إقليم: بركانملويةإقليم: بركانابن حزم 131 10/10/05أقدمية 12 سنةم بوشيخي 04425J)مزدوجبركان )البلدية

216/09/92إقليم: بركانالرياضإقليم: بركانابن خلدون 128 25/09/02أقدمية 16 سنةنعيمة بلدي 25807A)مزدوجبركان )البلدية

116/09/91إقليم: بركانالرياضإقليم: بركانالكواكب 126 04/10/04أقدمية 16 سنةكبداني مليكة 25807A)مزدوجبركان )البلدية

116/09/97إقليم: بركان11 ينايرإقليم: بركانالمام علي 126 15/09/00أقدمية 16 سنةسعاد جلولي 04424H)مزدوجبركان )البلدية

616/09/91إقليم: بركانبدرإقليم: بركانموسى بن نصير 125 07/09/05إلتحاق بالزوجيطو الديعي 21399J)مزدوجاحفير )البلدية

416/09/92إقليم: بركانالمام الشاطبيإقليم: بركانأم أيمن 122 06/09/06أقدمية 12 سنةاحمد بلكاسم 20674

W

مزدوجبركان )البلدية(

316/09/95إقليم: بركانم عبدهإقليم: بركانبومية 119 02/09/15أقدمية 12 سنةزريوح أحمد 04534Cمزدوجزكزل

116/09/92إقليم: بركانادريس الثانيإقليم: بركانالشهداء 119 05/09/07أقدمية 12 سنةيحياوي الميلود 04412V)مزدوجبركان )البلدية

216/09/94إقليم: بركان11 ينايرإقليم: بركانملوية 118 04/09/02أقدمية 16 سنةرزيني لبنى 04424H)مزدوجبركان )البلدية

116/09/86إقليم: بركانعبد الكريم الخطابيإقليم: بركانالمام الشاطبي 114 01/09/09عبد الحميد حمزاوي 04418B)مزدوجبركان )البلدية

516/09/92إقليم: بركانملويةإقليم: بركانقاسم امين 114 05/09/07أقدمية 12 سنةم الرمضاني 04425J)مزدوجبركان )البلدية

314/09/00إقليم: بركانابن زيدونإقليم: بركان الزرايب 113 15/11/12سمير بلقاسمي 04413

W

مزدوجبركان )البلدية(

716/09/96إقليم: بركانابن النفيسإقليم: بركان الخروبة 112 05/09/07إلتحاق بالزوجةابراهيم صادقي 27216Gمزدوجاغبال

1017/09/90عمالة: وجدة - أنكادم. ابن عذاريإقليم: بركانالمام الشاطبي 108 04/09/02أقدمية 16 سنةالصافي ازناسني 04277Y)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/99إقليم: بركانمبارك البكاي لهبيلإقليم: بركانعبد الرحمان بن عوف 108 15/09/10إكرام الخالدي 04440A - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

716/09/96إقليم: بركانالمام عليإقليم: بركان الخروبة 107 04/09/12الميلود طاهري 04417A)مزدوجبركان )البلدية
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204/09/02عمالة: وجدة - أنكادم. عبد ا الشفشاونيإقليم: بركانزبد بن ثابت 106 26/09/08إلتحاق بالزوجالزبقة إكرام 25552Y)مزدوجوجدة )البلدية

416/09/95إقليم: بركانالمام عليإقليم: بركانم عبده 105 16/11/12عثمان م 04417A)مزدوجبركان )البلدية

1016/09/96عمالة: وجدة - أنكادم. رابعة العدويةإقليم: بركانابن حزم 105 05/09/08إلتحاق بالزوجةشيحي م 04355Hمزدوجأهل انكاد

311/09/01عمالة: وجدة - أنكادم. أحمد شوقيإقليم: بركانالتل 98 07/09/05إلتحاق بالزوجسهام البركاني 22615F)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/99إقليم: بركانالليمونإقليم: بركانالسلم 96 20/09/11فاطمة الزهراء الدخيسي 04411U)مزدوجبركان )البلدية

1016/09/99عمالة: وجدة - أنكادم. مصطفى سكيكرإقليم: بركانيوسف بن تاشفين 96 13/11/12إلتحاق بالزوجةيحيى صادقي 04284F)مزدوجوجدة )البلدية

106/09/01إقليم: بركانمبارك البكاي لهبيلإقليم: بركانعبد الرحمان بن عوف 96 15/09/10جرودي حنيفة 04440A - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

404/09/02إقليم: بركانابن النفيسإقليم: بركانبني عطية 94 16/06/12إلتحاق بالزوجبوعافية لبنى 27216Gمزدوجاغبال

517/09/90عمالة: وجدة - أنكادم. الحنانإقليم: بركانبني يزناسن 92 03/12/07إلتحاق بالزوجحورية عمراني 04268N)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/93إقليم: بركانعائشة بنت الشاطئإقليم: بركانالنتصار 92 04/09/18الغماري م 25809C)مزدوجالسعيدية )البلدية

116/09/93إقليم: بركانأبي العباس جراويإقليم: بركانجراوة 91 06/09/17بوعزاوي رابح 04519Lمزدوجفزوان

116/09/97إقليم: بركانمدرسة الخنساءإقليم: بركانبني عطية 91 10/10/12م لقشيري 27249T)مزدوجبركان )البلدية

104/09/02إقليم: بركانابن خلدونإقليم: بركانعبد الرحمان بن عوف 90 15/11/12عمارة حنان 04438Y - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

320/09/03إقليم: بركانالمام عليإقليم: بركانحسان بن ثابت 89 02/09/10سناء رزوق 04417A)مزدوجبركان )البلدية

116/09/99إقليم: بركانلهبيل 3إقليم: بركانتزاغين 88 02/09/16حجوط إكرام 26100U - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

عمالة: المضيق - مدرسة ابن النفيسإقليم: بركانعمر بن عبد العزيز

الفنيدق
516/09/98 87 14/09/15أقدمية 12 سنةهزوجي سامية 05429A)مزدوجالفنيدق )البلدية

116/09/93إقليم: بركانلهبيل 3إقليم: بركانتزاغين 85 04/09/19الجميل م 26100U - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج
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316/09/94إقليم: بركانموسى بن نصيرإقليم: بركانبني وكيل الزاوية 83 02/09/13م ورياغي 04487Bمزدوجاغبال

216/09/95إقليم: بركانالسلمإقليم: بركانتزاغين 83 03/09/13ابراهيم وزغاري 18429F)مزدوجبركان )البلدية

516/09/95إقليم: بركانموسى بن نصيرإقليم: بركانتكرورين 83 03/09/13عبد العزيز كلعي 04487Bمزدوجاغبال

216/09/92إقليم: جرادةاحمد الناصريإقليم: بركانبني وكيل الزاوية 83 03/09/13م صالحي 04695C)مزدوجتويسيت )البلدية

316/09/96إقليم: بركانبني يزناسنإقليم: بركانالجولن 83 11/09/17زهير عامري 04426K)مزدوجبركان )البلدية

116/09/95إقليم: بركانادريس الثانيإقليم: بركانالمام الغزالي 82 نعمم يعقوبي 04/09/19 04412V)مزدوجبركان )البلدية

116/09/92إقليم: بركانابن زيدونإقليم: بركانالسلم 82 04/09/18يوسف العسراوي 04413

W

مزدوجبركان )البلدية(

404/09/02إقليم: بركانلهبيل 3إقليم: بركانسعد بن عبادة 79 04/10/12قاضي ناهد 26100U - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

116/09/93إقليم: بركانالسعادةإقليم: بركانالشهداء 77 02/09/14الحسن شطيطح 04439Z - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

124/09/02إقليم: بركانمبارك البكاي لهبيلإقليم: بركانعبد الرحمان بن عوف 76 06/09/17دانة أسماء 04440A - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

104/09/02إقليم: بركان11 ينايرإقليم: بركانعين الزبدة 75 16/09/14إلتحاق بالزوجصايم ايمان 04424H)مزدوجبركان )البلدية

105/09/03إقليم: بركانالسعادةإقليم: بركانالشرفاء 74 03/09/13إلتحاق بالزوجالسهب سمية 04439Z - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

1016/09/94إقليم: بركانأبي العباس جراويإقليم: بركانأولد بوبكر 69 06/09/17عبد الحفيظ زياني 04519Lمزدوجفزوان

113/09/01إقليم: بركانالمام الغزاليإقليم: بركانادريس الثاني 68 نعموفاء كروج 06/09/17 04416Z)مزدوجبركان )البلدية

104/09/02إقليم: بركانموسى بن نصيرإقليم: بركانالبساتين 66 06/09/16بومدين علوي 04487Bمزدوجاغبال

116/09/97إقليم: بركانالمام الشاطبيإقليم: بركان الخروبة 65 07/09/17خديجة  ادرياع 20674

W

مزدوجبركان )البلدية(

702/09/10عمالة: وجدة - أنكادم. المهدي المنجرةإقليم: بركانتكرورين 65 04/09/12إلتحاق بالزوجأمجوض رقية 25548U)مزدوجوجدة )البلدية
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206/09/00إقليم: بركانابن خلدونإقليم: بركانتزاغين 61 06/09/17عبد الحق حضري 04438Y - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

806/09/01عمالة: وجدة - أنكادم. مصطفى سكيكرإقليم: بركانأبي العباس جراوي 59 06/09/16إلتحاق بالزوجةهشام الروبي 04284F)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/98إقليم: بركانابن خلدونإقليم: بركانعبد الرحمان بن عوف 58 06/03/18إن عيسى شفيقة 04438Y - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

116/09/92إقليم: بركانبني موسيإقليم: بركانالمدرسة الجماعاتية رسلن 56 10/09/18سراته جمال الدين 04555Aمزدوجسيدي بوهرية

206/09/01إقليم: بركانالجوهرة الزرقاءإقليم: بركانبني وكيل الزاوية 56 11/09/19موراد الكارتي 04491Fمزدوجلعثامنة

107/09/05إقليم: بركانالبساتينإقليم: بركانأبي العباس جراوي 55 06/09/17اسما حامدي 04461Yمزدوجلعثامنة

616/09/98عمالة: وجدة - أنكادم/م ابن كثير - المركزإقليم: بركانجراوة 54 06/09/17إلتحاق بالزوجةالمختاري عبد الحميد 04331Gمزدوجبني خالد

606/09/00عمالة: وجدة - أنكادم. ادريس الشرايبيإقليم: بركانسعد بن عبادة 54 06/09/17إلتحاق بالزوجزايد كريمة 24966L)مزدوجوجدة )البلدية

107/09/05إقليم: بركانمبارك البكاي لهبيلإقليم: بركانالسعادة 52 06/09/17قدوري سعاد 04440A - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

806/09/00عمالة: وجدة - أنكادم. اليمامةإقليم: بركانابن زيدون 51 06/09/17إلتحاق بالزوجةأحمد باشر 20649U)مزدوجوجدة )البلدية

106/09/01إقليم: بركانمدرسة الخنساءإقليم: بركانالشهداء 51 06/09/17إلتحاق بالزوجةم طبيبي 27249T)مزدوجبركان )البلدية

107/09/05إقليم: بركانمبارك البكاي لهبيلإقليم: بركانالشريف الدريسي 50 04/09/18قجعيو سناء 04440A - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

106/09/01عمالة: وجدة - أنكادم. 11 ينايرإقليم: بركانالمام علي 49 06/09/17إلتحاق بالزوجللة السعدية الفضيلي 22613D)مزدوجوجدة )البلدية

107/09/05إقليم: بركانأسماء بنت أبي بكرإقليم: بركانلهبيل 3 49 03/09/16إلتحاق بالزوجنكاوي ايمان 04414X)مزدوجبركان )البلدية

1002/09/09عمالة: وجدة - أنكادم. حمان الفطواكيإقليم: بركانتغاسروت 48 02/09/15إلتحاق بالزوجالساف بشرى 25547T)مزدوجوجدة )البلدية

105/09/11إقليم: بركانأم أيمنإقليم: بركانحسان بن ثابت 48 02/09/16سميرة  عطياوي 04434U)مزدوجاكليم )البلدية

1020/09/03عمالة: وجدة - أنكادم. عمر بن الخطابإقليم: بركانالنتصار 47 06/09/17إلتحاق بالزوجحياة رحماني 04274V)مزدوجوجدة )البلدية
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115/09/00إقليم: بركانم عبدهإقليم: بركانزبد بن ثابت 46 04/09/18عبد الباسط زخنيني 04534Cمزدوجزكزل

105/09/07إقليم: بركانالمسيرة الخضراءإقليم: بركانعمر بن عبد العزيز 46 02/09/16إلتحاق بالزوجلوراغي منال 04421E)مزدوجبركان )البلدية

105/09/07إقليم: بركانابن النفيسإقليم: بركانجراوة 44 06/09/17إلتحاق بالزوجعزاوي فاطمة الزهراء 27216Gمزدوجاغبال

306/09/01عمالة: وجدة - أنكادم. ياسر عرفاتإقليم: بركانم عبده 43 04/09/19إلتحاق بالزوجةم لهري 24965K)مزدوجوجدة )البلدية

106/09/06إقليم: بركان11 ينايرإقليم: بركانلهبيل 3 43 04/09/18إلتحاق بالزوجلبنى ا براهيم 04424H)مزدوجبركان )البلدية

202/09/10إقليم: بركانابن النفيسإقليم: بركانالبساتين 39 05/09/18إلتحاق بالزوجعواطف مة 27216Gمزدوجاغبال

526/01/17إقليم: جرادةالزهارإقليم: بركانابن حزم 38 26/01/17الصافية سهلي 04687U)مزدوججرادة )البلدية

926/01/17إقليم: بركانأم أيمنإقليم: بركانابن حزم 38 26/01/17نعيمة بن صالح 04434U)مزدوجاكليم )البلدية

226/01/17إقليم: جرادةالمتنبيإقليم: بركانالشهداء 38 26/01/17نوال عليوي 04691Y عين بني مطهر

)البلدية(

مزدوج

226/01/17إقليم: بركانابن خلدونإقليم: بركانبني عطية 38 26/01/17بديعة حساني 04438Y - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

126/01/17إقليم: الدريوشم.م ابن المعتزإقليم: بركانحسان بن ثابت 38 26/01/17عائشة رمضاني 12652Bمزدوجاتروكوت

226/01/17إقليم: بركانعين الزبدةإقليم: بركانتغاسروت 38 26/01/17ناصري م 04506Xمزدوجمداغ

104/09/12إقليم: بركانأبي العباس جراويإقليم: بركانجراوة 37 03/09/19سعادي حياة 04519Lمزدوجفزوان

105/09/11إقليم: بركانالليمونإقليم: بركان الخروبة 36 06/09/17إلتحاق بالزوججهينة بوطويل 04411U)مزدوجبركان )البلدية

404/09/12إقليم: بركانجراوةإقليم: بركاناولد يعقوب 36 05/09/18ينعوري  هند 04525Tمزدوجفزوان

407/09/05إقليم: بركانالتلإقليم: بركانالشهداء 35 04/09/19أخيار خالد 04436

W

مزدوجاكليم )البلدية(

102/09/10إقليم: بركانعمر بن عبد العزيزإقليم: بركانعين الزبدة 35 04/09/19احمد بشيري 04500Rمزدوجمداغ
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م/م مصعب بن عمير - إقليم: بركانالمام الشاطبي

المركز

505/09/08عمالة: وجدة - أنكاد 34 05/09/18إلتحاق بالزوج الزاحوط زكية 04327Cمزدوجبني خالد

102/09/14إقليم: بركانعبد الرحمان بن عوفإقليم: بركانالرياض 34 14/09/19حنان بوعزاوي 24686G - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

605/09/07إقليم: بركانالمسيرة الخضراءإقليم: بركانجعرة 33 04/09/19إلتحاق بالزوجشهرزاد أعراب 04421E)مزدوجبركان )البلدية

1101/01/10عمالة: وجدة - أنكادم/ج إدريس الول - المركزإقليم: بركانالنور 33 02/09/15إلتحاق بالزوجأسماء درويش 04314Nمزدوجعين الصفا

202/09/10إقليم: بركانالكواكبإقليم: بركانبني عطية 32 04/09/18إلتحاق بالزوجنوال زين 04419C)مزدوجبركان )البلدية

226/01/17عمالة: وجدة - أنكادم. عبد المومنإقليم: بركانسعد بن عبادة 30 26/01/17إلتحاق بالزوجالرياني فاطيمة 04307F)مزدوجبني درار )البلدية

106/09/01عمالة: وجدة - أنكادم. ادريس الشرايبيإقليم: بركانالمسيرة الخضراء 28 نعمبعرقاب فايزة 06/09/17 24966L)مزدوجوجدة )البلدية

603/09/13عمالة: وجدة - أنكادم. عبد المومنإقليم: بركانالتل 28 06/09/17إلتحاق بالزوجبن سعادة صباح 04307F)مزدوجبني درار )البلدية

126/01/17إقليم: بركانتزاغينإقليم: بركانابن حزم 28 26/01/17جمعة عينوس 04530Yمزدوجزكزل

226/01/17إقليم: بركانلهبيل 3إقليم: بركانحسان بن ثابت 28 26/01/17فاطمة الزهراء جلولي 26100U - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

726/01/17إقليم: بركانالنتصارإقليم: بركانحسان بن ثابت 28 26/01/17امو وجدان 04459

W

مزدوجلعثامنة

1002/09/14عمالة: سلمدرسة المام الطبريإقليم: بركانحسان بن ثابت 25 04/09/19رشيد الكرطيط 01145U)مزدوجبطانة )المقاطعة

102/09/10إقليم: بركانالبساتينإقليم: بركانحسان بن ثابت 24 04/09/19منى كريمشي 04461Yمزدوجلعثامنة

203/09/13إقليم: بركانالنتصارإقليم: بركانحسان بن ثابت 24 04/09/18عزوزي نسيمة 04459

W

مزدوجلعثامنة

603/09/13إقليم: بركانالنتصارإقليم: بركانحسان بن ثابت 24 04/09/18الخنتوري جميلة 04459

W

مزدوجلعثامنة

م/م عبد الرحمان الداخل - إقليم: بركانابن جرير الطبري

المركز

803/09/13عمالة: وجدة - أنكاد 24 04/09/18إلتحاق بالزوجةافقير زين العابدين 04336Mمزدوجابصارة

603/09/13إقليم: بركانلهبيل 3إقليم: بركانحسان بن ثابت 24 04/09/18صديق فتيحة 26100U - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

102/09/14إقليم: بركانتزاغينإقليم: بركانالشهداء 22 05/09/18عربي نادية 04530Yمزدوجزكزل

106/09/17إقليم: بركانالكواكبإقليم: بركانأولد علي الشباب 22 06/09/17إلتحاق بالزوجفوزية بنداود 04419C)مزدوجبركان )البلدية

406/09/17إقليم: بركان الخروبةإقليم: بركاناولد يعقوب 21 04/09/19سعيد سرجان 20675Xمزدوجمداغ

706/09/17إقليم: بركانمدرسة الخنساءإقليم: بركانبومية 21 06/09/17إلتحاق بالزوجعيادي حياة 27249T)مزدوجبركان )البلدية

106/09/17إقليم: بركانجعرةإقليم: بركانأولد علي الشباب 21 06/09/17عبد القادر بوراص 04541Kمزدوجزكزل

402/09/15إقليم: بركانابن النفيسإقليم: بركانالبساتين 20 05/09/18إلتحاق بالزوجرجاء كوردي 27216Gمزدوجاغبال

406/09/17عمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي بولنوار - المركزإقليم: بركانأولد علي الشباب 19 06/09/17إلتحاق بالزوجسومية عماري 04346Yمزدوجسيدي بولنوار

802/09/16عمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي بولنوار - المركزإقليم: بركانالتل 18 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة البارودي 04346Yمزدوجسيدي بولنوار

306/09/17إقليم: بركانالمام عليإقليم: بركانلهبيل 3 18 04/09/19إلتحاق بالزوجحليمة شطو 04417A)مزدوجبركان )البلدية

204/09/19إقليم: بركانبني عطيةإقليم: بركانالشهداء 17 04/09/19قنديل م 20270Gمزدوجبوغريبة

104/09/19إقليم: بركانتزاغينإقليم: بركانحسان بن ثابت 17 04/09/19سمير عربي 04530Yمزدوجزكزل

المدرسة البتدائية حي إقليم: بركانلهبيل 3

بويلغمان

304/09/02إقليم: الناضور 16 04/09/19تايةبل م 12310E)مزدوجالعروي )البلدية

615/09/05إقليم: بركانأولد  الباليإقليم: بركانالليمون 14 04/09/18إلتحاق بالزوجاسماعيلي جهان 04483Xمزدوجاغبال

126/01/17إقليم: بركانتكرورينإقليم: بركانالشهداء 12 04/09/19إلتحاق بالزوجحجي مريم 04524S)مزدوجبركان )البلدية

320/11/17إقليم: بركانابن النفيسإقليم: بركانابن خفاجة 12 12/09/19إلتحاق بالزوجبشرى عامري 27216Gمزدوجاغبال

406/09/17إقليم: بركانملويةإقليم: بركانلهبيل 3 10 04/09/19إلتحاق بالزوجالسعدية صداري 04425J)مزدوجبركان )البلدية

104/09/18إقليم: بركانالسعادةإقليم: بركانحسان بن ثابت 10 04/09/19إلتحاق بالزوجالضاوية فنطروس 04439Z - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

204/09/19إقليم: بركانتكرورينإقليم: بركانتغاسروت 9 04/09/19إلتحاق بالزوجقشمار فاطمة الزهراء 04524S)مزدوجبركان )البلدية

404/09/19إقليم: بركانالمام الشاطبيإقليم: بركانالشهداء 7 04/09/19إلتحاق بالزوجحنيني سليمة 20674

W

مزدوجبركان )البلدية(

104/09/19إقليم: بركانلهبيل 3إقليم: بركانبني عطية 7 04/09/19إلتحاق بالزوجسكينة الغفولي 26100U - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

116/09/93إقليم: بنسليمانم/م المحطة المركزيةإقليم: الدريوشم.م عين الشفاء 167 06/09/99أقدمية 16 سنةبرمكي الخياطي 07728Z)مزدوجبوزنيقة )البلدية

116/09/97عمالة: وجدة - أنكادم. المرجانإقليم: الدريوشم م بني بويعقوب 161 16/09/00أقدمية 16 سنةشلفي م 04302A)مزدوجوجدة )البلدية

106/09/01عمالة: فاساولد الطيب السفلىإقليم: الدريوش م م تفرسيت 155 06/09/01أقدمية 16 سنةوهابي اسماء 01960Eمزدوجأولد الطيب

106/09/00عمالة: وجدة - أنكادمدرسة الضحىإقليم: الدريوشم.م ازرو 151 06/09/00أقدمية 16 سنةقرميش سومية 27157T)مزدوجوجدة )البلدية

906/09/01إقليم: بركانالمام الشاطبيإقليم: الدريوشم م امحايست 151 04/09/02أقدمية 16 سنةهواري بدرالدين 20674

W

مزدوجبركان )البلدية(

116/09/95عمالة: الرباطالتوحيدإقليم: الدريوشم الزيتون 149 19/09/99أقدمية 16 سنةغلم م 01010X)مزدوجحسان )المقاطعة

116/09/99عمالة: وجدة - أنكادم. المرجانإقليم: الدريوشم الشهداء 149 05/09/00أقدمية 16 سنةكهزيز كريمة 04302A)مزدوجوجدة )البلدية

104/09/02عمالة: وجدة - أنكادم. المرجانإقليم: الدريوشم م بني بويعقوب 149 04/09/02أقدمية 16 سنةيعقوبي دليلة 04302A)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/99عمالة: وجدة - أنكادم. موسى بن نصيرإقليم: الدريوشم المغرب العربي 145 06/09/00أقدمية 16 سنةحسناء لفدو 04267M)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة الجماعاتية حلولة 

كرونة

106/09/01عمالة: وجدة - أنكادم. بنيونس الورطاسيإقليم: الدريوش 143 27/09/04أقدمية 16 سنةبوحفنة ليلى 21522T)مزدوجوجدة )البلدية

304/09/02عمالة: وجدة - أنكادم. موسى بن نصيرإقليم: الدريوشم م اولد امغار 143 06/09/03أقدمية 16 سنةهشام لعروسي 04267M)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة الجماعاتية حلولة 

كرونة

104/09/02عمالة: وجدة - أنكادم. بنيونس الورطاسيإقليم: الدريوش 143 04/09/03أقدمية 16 سنةلكميحي نورالدين 21522T)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة البتدائية سعد بن إقليم: الدريوشم المغرب العربي

ابي وقاس

116/09/98إقليم: الناضور 141 06/09/01أقدمية 16 سنةالطاهر لوكيلي 12325

W

مزدوجالناضور )البلدية(

116/09/95عمالة: وجدة - أنكادم. ابن حنبلإقليم: الدريوشم. العهد الجديد 140 12/10/98أقدمية 16 سنةزاد رحمة 25545R)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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

816/09/95عمالة: وجدة - أنكادم. المختار السوسيإقليم: الدريوشم. ميضار الجديدة 132 16/09/00أقدمية 16 سنةعلوش ادريس 21525

W

مزدوجوجدة )البلدية(

عمالة: المضيق - مدرسة ابن باجةإقليم: الدريوشم م امحايست

الفنيدق
206/09/00 131 07/09/05أقدمية 12 سنةكريم روحاني 20407F)مزدوجالفنيدق )البلدية

505/09/03إقليم: بركانالمام الشاطبيإقليم: الدريوشم.م عين الزهراء 129 07/09/05أقدمية 12 سنةغزلن علو 20674

W

مزدوجبركان )البلدية(

906/09/00عمالة: وجدة - أنكادم. أحمد شوقيإقليم: الدريوشم. علي بن ابي طالب 126 06/09/00أقدمية 16 سنةحسيني فرح 22615F)مزدوجوجدة )البلدية

506/09/00عمالة: وجدة - أنكادم. علل بن عبد اإقليم: الدريوشم. الشروق 120 05/09/03أقدمية 16 سنةالسلماني صفاء 26361Cمزدوجأهل انكاد

806/09/01عمالة: وجدة - أنكادم. حمان الفطواكيإقليم: الدريوشم. العهد الجديد 120 11/09/02أقدمية 16 سنةالعلمي سناء 25547T)مزدوجوجدة )البلدية

407/09/05إقليم: بركانالمام الشاطبيإقليم: الدريوشم.م تازغين 113 05/09/07أقدمية 12 سنةهورير م 20674

W

مزدوجبركان )البلدية(

207/09/05إقليم: بركانقاسم امينإقليم: الدريوشم.م ابن المعتز 113 05/09/07أقدمية 12 سنةاكرام زريوح 26839X)مزدوجعين الركادة )البلدية

307/09/05إقليم: تاوريرتالنخيلإقليم: الدريوشم.م تازغين 113 05/09/07أقدمية 12 سنةتوفيق زوهري 04457U العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج

505/09/03إقليم: بركانمدرسة الخنساءإقليم: الدريوشم.م عين الزهراء 109 05/09/07أقدمية 12 سنةشفيق الربح 27249T)مزدوجبركان )البلدية

807/09/05إقليم: بركانلهبيل 3إقليم: الدريوشم.م بوفرقوش 109 12/10/08أقدمية 12 سنةم السهلي 26100U - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

606/09/01عمالة: وجدة - أنكادم. م لشهبإقليم: الدريوشم. ابن رشد 107 12/10/05إلتحاق بالزوجفطيمة المديوني 25546S)مزدوجوجدة )البلدية

904/09/02إقليم: بركانالمام الشاطبيإقليم: الدريوشم. ابن الخطيب 106 05/09/08أقدمية 12 سنةسقال خولة 20674

W

مزدوجبركان )البلدية(

المدرسة الجماعاتية 

تروكوت

207/09/05عمالة: وجدة - أنكادم. عزيز أمينإقليم: الدريوش 105 05/09/07إلتحاق بالزوجةفراجي عصام 25549V)مزدوجوجدة )البلدية

216/09/96إقليم: بركانابن خفاجةإقليم: الدريوشم.م اوشانن 101 05/09/08أقدمية 12 سنةبدر وتدات 04462Zمزدوجمداغ

105/09/08إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية بدرإقليم: الدريوشم.م ابن المعتز 101 05/09/08أقدمية 12 سنةنور الدين اغلوش 12292K)مزدوجالناضور )البلدية

905/09/08إقليم: الحوزامغراسإقليم: الدريوشم م لعزيب سيدي شعايب 101 05/09/08أقدمية 12 سنةمصطفئ بسلم 03596H)مزدوجأمزميز )البلدية
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الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

616/09/99إقليم: الحسيمةبني بوخلفإقليم: الدريوشم.م ابن المعتز 93 04/09/09بوقبوز رشيدة 06585Gمزدوجنقور

106/09/00إقليم: بركانابن زيدونإقليم: الدريوشم المغرب العربي 86 06/09/17إلتحاق بالزوجلزرق فاطمة 04413

W

مزدوجبركان )البلدية(

407/09/05عمالة: وجدة - أنكادم. 11 ينايرإقليم: الدريوشم. الشروق 83 25/09/08إلتحاق بالزوجايمان عشور 22613D)مزدوجوجدة )البلدية

307/09/05إقليم: العرائشمدرسة المام الغزاليإقليم: الدريوشم. الوفاء 81 07/09/10إلتحاق بالزوجحكيمة الغزواني 05714K)مزدوجالعرائش )البلدية

907/09/05عمالة: وجدة - أنكادم. م لشهبإقليم: الدريوشمدرسة الدريوش 79 06/09/10إلتحاق بالزوجصالحي فاطمة 25546S)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة البتدائية ابو بكر إقليم: الدريوشم. ميضار

الصديق

405/09/07إقليم: الناضور 78 04/09/12الهام لحميدي 12298S)مزدوجازغنغان )البلدية

905/09/07إقليم: بركانقاسم امينإقليم: الدريوشم.م تازغين 77 02/09/11بوهللي المصطفى 26839X)مزدوجعين الركادة )البلدية

102/09/10إقليم: الدريوشم. علي بن ابي طالبإقليم: الدريوشم م خالد ابن الوليد 77 04/09/12م بلخريف 12330B)مزدوجميضار )البلدية

420/02/08عمالة: سلمدرسة مولي المكي العلويإقليم: الدريوشم. ميضار 76 03/09/13بوحجة حياة 01153C باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

802/09/09إقليم: بركانالتلإقليم: الدريوشم م المتنبي 75 04/09/12اشن شميشة 04436

W

مزدوجاكليم )البلدية(

402/09/09إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية سلوانإقليم: الدريوشم.م بني وكيل 72 04/09/12إلتحاق بالزوجالقندوسي الهام 12322T)مزدوجسلوان )البلدية

204/09/12إقليم: بركانابن خفاجةإقليم: الدريوشم.م اوشانن 69 04/09/12بالهواري مليكة 04462Zمزدوجمداغ

404/09/12إقليم: بركانموسى بن نصيرإقليم: الدريوشم م لعزيب سيدي شعايب 69 04/09/12فاطمة بودربلة 04487Bمزدوجاغبال

المدرسة الجماعاتية 

تروكوت

404/09/12إقليم: تاوريرتمدرسة 18 نونبرإقليم: الدريوش 69 04/09/12فاطمة بورزمة 27279A العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج

204/09/12إقليم: بركانسلمان الفارسيإقليم: الدريوشم م ابن الرومي 69 04/09/12فائزة تويفزات 04410T)مزدوجبركان )البلدية

307/09/05إقليم: بركانالشريف الدريسيإقليم: الدريوشم. الوفاء 68 05/09/19م صادقي 04433T)مزدوجالسعيدية )البلدية

101/01/10إقليم: الدريوشم. ميضارإقليم: الدريوشم. ميضار الجديدة 66 02/09/14فاطمة أناج 25188C)مزدوجميضار )البلدية
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402/09/09إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية العقادإقليم: الدريوشم.م موسى بن نصير 64 02/09/14إلتحاق بالزوجبوشرى الفاطني 12309D)مزدوجالعروي )البلدية

105/09/08إقليم: الدريوشم. ابن هانئإقليم: الدريوشم. العهد الجديد 62 04/09/18سماري عبد الواحد 12329A)مزدوجبن الطيب )البلدية

402/09/10إقليم: بركانالسلمإقليم: الدريوشم. ابن الخطيب 62 02/09/14الدباني زاكية 18429F)مزدوجبركان )البلدية

المدرسة البتدائية المختار إقليم: الدريوشم م م السادس

السوسي

105/09/11إقليم: الناضور 59 03/09/13حنان  اعمامو 12521J)مزدوجرأس الماء )البلدية

702/09/09عمالة: وجدة - أنكادم. ابن بطوطةإقليم: الدريوشم المغرب العربي 57 02/09/14إلتحاق بالزوجاحلم ووشن 04289L)مزدوجوجدة )البلدية

302/09/09إقليم: بركانالشريف الدريسيإقليم: الدريوشم. الوفاء 56 05/09/19بعمالي هاجر 04433T)مزدوجالسعيدية )البلدية

805/09/11إقليم: بركانلهبيل 3إقليم: الدريوشم. الشروق 56 02/09/15سارة    حسين 26100U - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

1005/09/11إقليم: تاوريرتمدرسة 18 نونبرإقليم: الدريوشم. الشروق 54 02/09/16نعيمة حسناوي 27279A العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج

303/09/13إقليم: بولمانعقبة بن نافعإقليم: الدريوشم.م تازغين 53 03/09/15الدراوي بلقاسم 07867A)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الدريوشم م سيدي علي العوادي

علي تمكارت

302/09/14إقليم: الناضور 53 02/09/14الحطري راضية 12276T)مزدوجالناضور )البلدية

801/01/10إقليم: بركانالشريف الدريسيإقليم: الدريوشم الشهداء 52 03/09/13رافعي لبنى 04433T)مزدوجالسعيدية )البلدية

المدرسة البتدائية ابن إقليم: الدريوشم. ابن هانئ

بطوطة

304/09/12إقليم: الناضور 50 02/09/14بلوط صفورة 12306A)مزدوجالعروي )البلدية

المدرسة الجماعاتية القاضي إقليم: الدريوشم.م تازغين

عياض البتدائية

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
1003/09/13 49 02/09/15الشريف عبد الغني 05541Xمزدوجبليونش

404/09/12إقليم: بركانيوسف بن تاشفينإقليم: الدريوشم. العهد الجديد 48 06/09/17هاجر عتماني 04460Xمزدوجلعثامنة

304/09/12إقليم: الدريوشم. ابن الخطيبإقليم: الدريوشم.م امزيلن 47 02/09/14الترباوي شهيدة 12328Z)مزدوجبن الطيب )البلدية

1202/09/14إقليم: بركانابن حزمإقليم: الدريوشم م تمسمان 43 02/09/14جميلة بولغشى 04464Bمزدوجبوغريبة

المدرسة البتدائية حي إقليم: الدريوشم الشهداء

بويلغمان

102/09/14إقليم: الناضور 42 02/09/16كريمة العرقوبي 12310E)مزدوجالعروي )البلدية
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المدرسة البتدائية الحي إقليم: الدريوشم. ابن رشد

المدني

102/09/14إقليم: الناضور 42 02/09/16وفاء بلغربي 24973U)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي م إقليم: الدريوشم.م بني عبدالسلم

بن عبد ا

402/09/15إقليم: الناضور 42 02/09/16سومية الدرقاوي 12326X)مزدوجبني انصار )البلدية

602/09/14إقليم: بركانالملإقليم: الدريوشم. ابن الخطيب 40 06/09/17زكية سقال 04538G - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

302/09/16إقليم: بركانالمام البخاريإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق 38 02/09/16رجاء  دحاوي 04435V)مزدوجاكليم )البلدية

102/09/16إقليم: جرسيفالمريجة المركزإقليم: الدريوشم م دهار ابران 38 02/09/16حسن العمراوي 16311Dمزدوجلمريجة

المدرسة الجماعاتية أخشاب 

امغار

102/09/16إقليم: بركانعين الزبدةإقليم: الدريوش 38 02/09/16الكرزازي ليلى 04506Xمزدوجمداغ

402/09/16إقليم: بركانالمام البخاريإقليم: الدريوشم.م غالب ادريوش 38 02/09/16ملحاوي سناء 04435V)مزدوجاكليم )البلدية

902/09/14إقليم: تطوانمدرسة ابن حزمإقليم: الدريوشم م دهار ابران 36 02/09/16إلتحاق بالزوجنوال الهبطي 05419P)مزدوجتطوان )البلدية

802/09/14إقليم: تاوريرتم بن الهاشميإقليم: الدريوشم م  دار الكبداني 36 02/09/16الزهرة روبية 21018V)مزدوجتاوريرت )البلدية

مجموعة مدارس إقليم: الدريوشم م المتنبي

اولداشعيب 2

102/09/14إقليم: الناضور 32 02/09/16عبد الواحد با يس 12366R)مزدوجسلوان )البلدية

102/09/14إقليم: الناضورمجموعة مدارس بوعركإقليم: الدريوشم م بورمانة 32 02/09/16هشام سلوي 12369Uمزدوجبوعرك

102/09/15إقليم: سيدي قاسمسبوإقليم: الدريوشم. ابن الخطيب 32 04/09/19شيماء البياض 14677C مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج

306/09/17إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الخندقإقليم: الدريوشم.م لقلشة 31 06/09/17عبد الحميد أزحاف 12320Rمزدوجايحدادن

102/09/10إقليم: الدريوشم. ابن رشدإقليم: الدريوشم م م السادس 31 06/09/17الشقراني احلم 12336Hمزدوجدار الكبداني

المدرسة البتدائية ادريس إقليم: الدريوشمجموعة مدارس اجطـي

الول

201/01/12إقليم: الناضور 31 06/09/17عبد المالك امعلم 26990K)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية ادريس إقليم: الدريوشمجموعة مدارس اجطـي

الول

201/01/12إقليم: الناضور 31 06/09/17سميرة  سبعي 26990K)مزدوجالناضور )البلدية

706/09/17إقليم: بركانأم أيمنإقليم: الدريوش م م تفرسيت 31 06/09/17بوديح الزهراء 04434U)مزدوجاكليم )البلدية
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106/09/17إقليم: الدريوشم. علي بن ابي طالبإقليم: الدريوشم م خالد ابن الوليد 31 06/09/17عز الدين بنعبد ا 12330B)مزدوجميضار )البلدية

206/09/17إقليم: بركانعبد الرحمان بن عوفإقليم: الدريوشم م خالد ابن الوليد 31 06/09/17منال علوي 24686G - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

206/09/17إقليم: الناضورمجموعة مدارس العمالإقليم: الدريوشم.م تازغين 31 06/09/17حليمة أسباعي 12345T)مزدوجازغنغان )البلدية

506/09/17إقليم: جرادةم/م بني مطهر المركزإقليم: الدريوشم م المتنبي 31 06/09/17يحي بكري 04703Lمزدوجبني مطهر

المدرسة البتدائية الحي إقليم: الدريوشم.م لقلشة

الجديد

206/09/17إقليم: الناضور 31 06/09/17فضيلي سعاد 12311F)مزدوجالعروي )البلدية

المدرسة البتدائية ادريس إقليم: الدريوشم م  دار الكبداني

الول

106/09/17إقليم: الناضور 31 06/09/17باجو فاطمة 26990K)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية صلح إقليم: الدريوشم.م بني وكيل

الدين اليوبي

506/09/17إقليم: الناضور 31 06/09/17عائشة فتحي 12315K)مزدوجزايو )البلدية

مجموعة مدارس أولد إقليم: الدريوشم.م عين الشفاء

منصور

506/09/17إقليم: الناضور 31 06/09/17نهاد الباي 12495Fمزدوجأولد ستوت

106/09/17إقليم: الدريوشم.م بني وكيلإقليم: الدريوشم م توونت 31 06/09/17عبد السلم الوكيلي 12662Mمزدوجامطالسة

106/09/17إقليم: جرسيفالمريجة المركزإقليم: الدريوشم م دهار ابران 31 06/09/17النفاسي نجاة 16311Dمزدوجلمريجة

106/09/17إقليم: الناضورمجموعة مدارس عمر الخيامإقليم: الدريوشم م تمسمان 31 06/09/17نعيمة برحو 12427Gمزدوجبني سيدال لوطا

106/09/17إقليم: الدريوشم م سيدي علي العواديإقليم: الدريوشم م لعزيب سيدي شعايب 31 06/09/17سليمان معزوز 12632Eمزدوجبني مرغنين

المدرسة البتدائية سيدي م إقليم: الدريوشم م امجاو

بن عبد ا

406/09/17إقليم: الناضور 31 06/09/17ازحاف  شيماء 12326X)مزدوجبني انصار )البلدية

المدرسة الجماعاتية حلولة 

كرونة

406/09/17إقليم: جرادةحي الزيانيإقليم: الدريوش 31 06/09/17اكرام امغيزو 04693A عين بني مطهر

)البلدية(

مزدوج

المدرسة البتدائية عقبة بن إقليم: الدريوشم م م السادس

نافع

206/09/17إقليم: الناضور 31 06/09/17سميرة الغربي 12305Z)مزدوجالعروي )البلدية

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الدريوشم م م السادس

بوطيب 2

103/10/17إقليم: الناضور 31 03/10/17وهيبة ضرضوري 12341N)مزدوجالناضور )البلدية

206/09/17إقليم: الدريوشم. العهد الجديدإقليم: الدريوشم/م لعسارة 31 06/09/17أسبول م 21545T)مزدوجبن الطيب )البلدية
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المدرسة البتدائية الحي إقليم: الدريوشم. الوفاء

الجديد

203/09/13إقليم: الناضور 28 06/09/17الكراز م 12311F)مزدوجالعروي )البلدية

202/09/16إقليم: الحسيمةأحمد بوكماخإقليم: الدريوشم م بني بويعقوب 28 02/09/16إلتحاق بالزوجفرح بنيماني 26365G)مزدوجامزورن )البلدية

المدرسة البتدائية ابن إقليم: الدريوشم. العهد الجديد

بطوطة

406/09/17إقليم: الناضور 28 06/09/17ابراهيم تنوتي 12306A)مزدوجالعروي )البلدية

106/09/17إقليم: الدريوشم المغرب العربيإقليم: الدريوشم. الشروق 28 06/09/17م امشيشي 12656F)مزدوجالدريوش )البلدية

106/09/17إقليم: الدريوشم.م ابن المعتزإقليم: الدريوشم.م امزيلن 28 06/09/17سهيلة بيوزن 12652Bمزدوجاتروكوت

1006/09/17إقليم: بركانالبساتينإقليم: الدريوشم. الوفاء 28 06/09/17يحي حسناوي 04461Yمزدوجلعثامنة

406/09/17إقليم: بركانسعد بن عبادةإقليم: الدريوشم. ابن الخطيب 28 06/09/17عائشة امقران 04475Nمزدوجبوغريبة

المدرسة الجماعاتية عين 

الزهراء

206/09/17إقليم: تاوريرتالمام الغزاليإقليم: الدريوش 28 06/09/17فاطمة الزهراء جابر 21019

W

مزدوجتاوريرت )البلدية(

106/09/17إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية وازاجإقليم: الدريوشم الشهداء 28 06/09/17ناصرة العرقوبي 20625T)مزدوجالعروي )البلدية

906/09/17إقليم: بركانأم أيمنإقليم: الدريوشم. الشروق 28 06/09/17ميمون حاج 04434U)مزدوجاكليم )البلدية

906/09/17إقليم: بركانالتلإقليم: الدريوشم الزيتون 28 06/09/17البتول الخرباوي 04436

W

مزدوجاكليم )البلدية(

1006/09/17إقليم: بركانجراوةإقليم: الدريوشم الزيتون 28 06/09/17سماحية النعاس 04525Tمزدوجفزوان

المدرسة البتدائية ابن إقليم: الدريوشم الزيتون

بطوطة

906/09/17إقليم: الناضور 28 06/09/17حنان أجعير 12306A)مزدوجالعروي )البلدية

102/09/14إقليم: الناضورمجموعة مدارس العمالإقليم: الدريوشم. ابن الخطيب 26 04/09/19فريدة الحواتي 12345T)مزدوجازغنغان )البلدية

102/09/15إقليم: الدريوشم المغرب العربيإقليم: الدريوشم. ابن الخطيب 26 06/09/17إلتحاق بالزوجشكيبي فردوس 12656F)مزدوجالدريوش )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

تروكوت

102/09/10إقليم: الحسيمةابي طالبإقليم: الدريوش 24 07/09/17إلتحاق بالزوجاليطفتي فتيحة 06501R)مزدوجامزورن )البلدية

المدرسة الجماعاتية عين 

الزهراء

106/09/17إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الفتحإقليم: الدريوش 24 04/09/19دنيا ادراع 12327Yمزدوجاركمان
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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

1004/09/18إقليم: بركانبني وكيل الزاويةإقليم: الدريوشم.م اولد ميمون 24 04/09/18أسماء صباري 22718Tمزدوجلعثامنة

104/09/18إقليم: الدريوشمدرسة بوحجارإقليم: الدريوشم م خالد ابن الوليد 24 04/09/18المقريني ام 27162Y)مزدوجميضار )البلدية

  المدرسة البتدائية حي إقليم: الدريوشم.م بني يوسف

الفتح

204/09/18إقليم: الناضور 24 04/09/18وريمشي ايمان 26269C)مزدوجالعروي )البلدية

304/09/18إقليم: بركانالجولنإقليم: الدريوشم م توونت 24 04/09/18رزوقي بن طاهر 04529Xمزدوجزكزل

104/09/18إقليم: الدريوشم. ابن رشدإقليم: الدريوشم م بورمانة 24 04/09/18بوشرى هرواش 12336Hمزدوجدار الكبداني

504/09/18إقليم: بركانعمر بن عبد العزيزإقليم: الدريوشم.م لقلشة 24 04/09/18حمداوي حسناء 04500Rمزدوجمداغ

804/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس الحرشةإقليم: الدريوشم.م لحرارشة 24 04/09/18حكيمة بدوحي 22732Hمزدوجبوعرك

1004/09/18إقليم: بركانعين الزبدةإقليم: الدريوشم م ابن الرومي 24 04/09/18فاطمة هفتي 04506Xمزدوجمداغ

104/09/18إقليم: الدريوشم. ابن رشدإقليم: الدريوشم م إجرماواس 24 04/09/18الرباعي م 12336Hمزدوجدار الكبداني

104/09/18إقليم: الدريوش م م تفرسيتإقليم: الدريوشم.م اولد علي 24 04/09/18بزات م 12569Lمزدوجتفرسيت

404/09/18إقليم: بركانبني وكيل الزاويةإقليم: الدريوشم م بني بويعقوب 24 04/09/18نادية الوردي 22718Tمزدوجلعثامنة

204/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس أولد حدوإقليم: الدريوشم.م بوفرقوش 24 04/09/18نرجس مغاري 12516D)مزدوجرأس الماء )البلدية

مدرسة بجماعة بني إقليم: الدريوشم.م ابن المعتز

بوعياش

102/09/14إقليم: الحسيمة 23 04/09/19إلتحاق بالزوجةدودوح وكيل 26921L)مزدوجبني بوعياش )البلدية

106/09/17إقليم: بركانالمام الغزاليإقليم: الدريوشم.م غالب ادريوش 23 06/09/17إلتحاق بالزوجةم صادقي 04416Z)مزدوجبركان )البلدية

406/09/00إقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهريةإقليم: الدريوشم. ابن هانئ 22 04/09/18محبرة حنان 14923Vمزدوجزكوطة

206/09/17عمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابتإقليم: الدريوشم م م السادس 22 06/09/17إلتحاق بالزوجلمياء كليل 04308G)مزدوجبني درار )البلدية

106/09/17إقليم: الناضورمدرسة الحي الجديد 2إقليم: الدريوشم.م لقلشة 22 06/09/17إلتحاق بالزوجالقاضي عزيزة 27169F)مزدوجالعروي )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب
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التوظيف

ترتيب
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

106/09/17إقليم: الدريوشم. ميضار الجديدةإقليم: الدريوشم م ارميلة 21 06/09/17سهام البوبسي 12333E)مزدوجميضار )البلدية

106/09/17إقليم: الدريوشم م خالد ابن الوليدإقليم: الدريوشم م النهضة 21 06/09/17حسنة انديش 12558Zمزدوجافرني

106/09/17إقليم: الدريوشم.م عين الزهراءإقليم: الدريوشم م اجيو 21 06/09/17أحمد أزحاف 12675Bمزدوجعين الزهرة

406/09/17إقليم: الدريوش م م تفرسيتإقليم: الدريوشم.م تالوين 21 06/09/17رشدي كوردان 12569Lمزدوجتفرسيت

106/09/17إقليم: الناضورمجموعة مدارس لحويسيةإقليم: الدريوشم.م اوشانن 21 06/09/17م اضوالي 12463

W

مزدوجبني وكيل اولد امحاند

106/09/17إقليم: الدريوشم الزيتونإقليم: الدريوشم.م عين الزهراء 21 06/09/17لبنى برجال 12535Z)مزدوجبن الطيب )البلدية

206/09/17إقليم: الدريوشم. ابن الخطيبإقليم: الدريوشم م امحايست 21 06/09/17أسبول نجاة 12328Z)مزدوجبن الطيب )البلدية

106/09/17إقليم: الدريوشم الشهداءإقليم: الدريوشم.م انوال 21 06/09/17حمزة عربي 12584Cمزدوجاتصافت

306/09/17إقليم: الدريوشم. الشروقإقليم: الدريوشم.م لقلشة 21 06/09/17كنزة جعفري 23408T)مزدوجالدريوش )البلدية

206/09/17إقليم: الدريوشم. الوفاءإقليم: الدريوشم.م عين الزهراء 21 06/09/17فتيحة بنعامر 12334F)مزدوجالدريوش )البلدية

المدرسة الجماعاتية حلولة إقليم: الدريوشم.م بني يوسف

كرونة

106/09/17إقليم: الدريوش 21 06/09/17م العيساتي 12643Sمزدوجتمسمان

106/09/17إقليم: الدريوشم.م لقلشةإقليم: الدريوشم.م عين الزهراء 21 06/09/17إلتحاق بالزوجنجوى اليماني 12664Pمزدوجامطالسة

106/09/17إقليم: الدريوشم.م موسى بن نصيرإقليم: الدريوشم م ابن النفيس 21 06/09/17اوعمران بشرى 12332D)مزدوجميضار )البلدية

106/09/17إقليم: الدريوشم.م طارق بن زيادإقليم: الدريوشم م خالد ابن الوليد 21 06/09/17مريم المديوي 12331C)مزدوجميضار )البلدية

106/09/17إقليم: الدريوشم م ابي حنيفةإقليم: الدريوشم.م امزيلن 21 06/09/17م طايا 12575Tمزدوجتفرسيت

506/09/17إقليم: الدريوشم.م موسى بن نصيرإقليم: الدريوشم م حجرة القضا 21 06/09/17شادية شيخي 12332D)مزدوجميضار )البلدية

206/09/17إقليم: الدريوشم. ابن الخطيبإقليم: الدريوشم.م تازغين 21 06/09/17ليلى برنوس 12328Z)مزدوجبن الطيب )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

206/09/17إقليم: الدريوشم. الوفاءإقليم: الدريوشم م ابي شعيب الدكالي 21 06/09/17حميد يمني 12334F)مزدوجالدريوش )البلدية

406/09/17إقليم: بركانسعد بن عبادةإقليم: الدريوشم.م بوفرقوش 21 06/09/17الحاجي الحسين 04475Nمزدوجبوغريبة

106/09/17إقليم: الدريوشمدرسة بوحجارإقليم: الدريوشم م حجرة القضا 21 06/09/17عبد المنعم بلحاجي 27162Y)مزدوجميضار )البلدية

506/09/17إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية اعواذنإقليم: الدريوشم.م تازغين 21 06/09/17م مومني 12293L)مزدوجالناضور )البلدية

406/09/17إقليم: الدريوشم. ميضارإقليم: الدريوشم م حجرة القضا 21 06/09/17وردة شمللي 25188C)مزدوجميضار )البلدية

206/09/17إقليم: الدريوشم. علي بن ابي طالبإقليم: الدريوشم م 20 غشت 21 06/09/17فهيم شوحو 12330B)مزدوجميضار )البلدية

506/09/17إقليم: الدريوشم. الشروقإقليم: الدريوشم م النصر 21 06/09/17بن يخلف سعيد 23408T)مزدوجالدريوش )البلدية

المدرسة البتدائية المختار إقليم: الدريوشم م امحايست

السوسي

106/09/17إقليم: الناضور 21 06/09/17إلتحاق بالزوجالزراد وصال 12521J)مزدوجرأس الماء )البلدية

206/09/17إقليم: الدريوشم.م بني وكيلإقليم: الدريوشم.م اولد ميمون 21 06/09/17أمينة اليحياوي 12662Mمزدوجامطالسة

406/09/17إقليم: بركانالشرفاءإقليم: الدريوشم م  دار الكبداني 21 06/09/17عبد الحفيظ امي 04496Lمزدوجلعثامنة

106/09/17إقليم: الدريوشم م امحايستإقليم: الدريوشم م ارميلة 21 06/09/17م بنحدو 12544Jمزدوجوردانة

106/09/17إقليم: الدريوشم الشهداءإقليم: الدريوشم م حجرة القضا 21 06/09/17م الطويلي 12584Cمزدوجاتصافت

206/09/17إقليم: الدريوشم. العهد الجديدإقليم: الدريوشم م ارميلة 21 06/09/17عبد العزيز الشارف 21545T)مزدوجبن الطيب )البلدية

المدرسة البتدائية صلح إقليم: الدريوشم م ابي حنيفة

الدين اليوبي

106/09/17إقليم: الناضور 21 06/09/17جمال السايح 12315K)مزدوجزايو )البلدية

206/09/17إقليم: الدريوشم.م بني عبدالسلمإقليم: الدريوشم م ارميلة 21 06/09/17م حمودي 12547Mمزدوجوردانة

406/09/17إقليم: الدريوشم. الشروقإقليم: الدريوشم.م بني عبدالسلم 21 06/09/17كريمة بنمبارك 23408T)مزدوجالدريوش )البلدية

206/09/17إقليم: بركانتزاغينإقليم: الدريوشم.م بني وكيل 21 06/09/17عبد الرحيم عبد الخالق 04530Yمزدوجزكزل
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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بالتبادل

المادة
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المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

106/09/17عمالة: وجدة - أنكادم/ج المام مسلم - المركزإقليم: الدريوشم/م لعسارة 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد اللطيف بنشادلي 04340Sمزدوجمستفركي

406/09/17إقليم: بركان الخروبةإقليم: الدريوشم م أزلف 21 06/09/17عبد المالك الوسيني 20675Xمزدوجمداغ

106/09/17إقليم: الدريوشم م تمسمانإقليم: الدريوشم.م اوشانن 21 06/09/17عبد الحفيظ الدرازي 12635Hمزدوجتمسمان

106/09/17إقليم: الدريوشم المغرب العربيإقليم: الدريوشم.م بوفرقوش 21 06/09/17المولودي أحمد 12656F)مزدوجالدريوش )البلدية

106/09/17إقليم: الدريوشم. ابن الخطيبإقليم: الدريوشم م امحايست 21 06/09/17سلمي فائزة 12328Z)مزدوجبن الطيب )البلدية

306/09/17إقليم: بركانالجولنإقليم: الدريوشم م امحايست 21 06/09/17شعواو أحمد 04529Xمزدوجزكزل

106/09/17إقليم: بركانابن النفيسإقليم: الدريوشم م  دار الكبداني 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةطيبي يوسف 27216Gمزدوجاغبال

106/09/17إقليم: بركانالجولنإقليم: الدريوشم.م بني عبدالسلم 21 06/09/17م عدي 04529Xمزدوجزكزل

820/11/17عمالة: وجدة - أنكادم/ج إدريس الول - المركزإقليم: الدريوشم/م لعسارة 21 20/11/17إلتحاق بالزوجةصلح الدين وادي 04314Nمزدوجعين الصفا

104/09/18إقليم: الدريوشم الشهداءإقليم: الدريوشم م اجيو 21 04/09/19حجاري عبد الله 12584Cمزدوجاتصافت

106/09/17إقليم: الدريوشم.م عين الشفاءإقليم: الدريوشم.م موسى بن نصير 20 06/09/17إلتحاق بالزوجفتيحة بوقيشو 12577Vمزدوجازلف

106/09/17إقليم: الدريوشم. الشروقإقليم: الدريوشم م المتنبي 18 04/09/18إلتحاق بالزوجةالمرابط م 23408T)مزدوجالدريوش )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الدريوشم الزيتون

ام

706/09/17إقليم: الناضور 18 06/09/17اكرام فنكوش 12303X)مزدوجبني انصار )البلدية

106/09/17إقليم: تاوريرتالقدسإقليم: الدريوشم الزيتون 18 06/09/17إلتحاق بالزوجسهيلة كراد 04449K)مزدوجتاوريرت )البلدية

406/09/17إقليم: الدريوشم. الشروقإقليم: الدريوشم. العهد الجديد 18 06/09/17ايمان بالمقدم 23408T)مزدوجالدريوش )البلدية

المدرسة الجماعاتية عين 

الزهراء

206/09/17إقليم: الدريوشم.م بوفرقوشإقليم: الدريوش 18 06/09/17فاطمة الناصري 12658Hمزدوجامطالسة

206/09/17إقليم: جرسيفتادرت المركزإقليم: الدريوشم الشهداء 18 06/09/17فاطمة خرشوفة 16287Cمزدوجتادرت
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906/09/17إقليم: بركان الخروبةإقليم: الدريوشم. ابن رشد 18 06/09/17مصطفى موهو 20675Xمزدوجمداغ

104/09/18إقليم: الدريوشم المغرب العربيإقليم: الدريوشم.م لقلشة 18 04/09/18إلتحاق بالزوجزرويل عفاف 12656F)مزدوجالدريوش )البلدية

304/09/18إقليم: بركانالشريف الدريسيإقليم: الدريوشم.م اولد علي 17 04/09/18إلتحاق بالزوجالحافي عائشة 04433T)مزدوجالسعيدية )البلدية

المدرسة الجماعاتية واد إقليم: الدريوشمجموعة مدارس اجطـي

الذهب

204/09/19إقليم: الناضور 17 04/09/19أحلم الواشي 12456Nمزدوجافسو

1204/09/19إقليم: بركانابن حزمإقليم: الدريوشم م  دار الكبداني 17 04/09/19رابح وعلي 04464Bمزدوجبوغريبة

1104/09/19إقليم: بركانالشهداءإقليم: الدريوشم م امجاو 17 04/09/19بوستة جهاد 04467Eمزدوجبوغريبة

204/09/19إقليم: الدريوشم. الشروقإقليم: الدريوشم م المتنبي 17 04/09/19فظمة أجعضاب 23408T)مزدوجالدريوش )البلدية

104/09/19إقليم: بركانابن حزمإقليم: الدريوشم.م تازغين 17 04/09/19إلهام  مجاهدي 04464Bمزدوجبوغريبة

404/09/19إقليم: الناضورمجموعة مدارس الفوارسإقليم: الدريوشم م ارميلة 17 04/09/19سهام برقوقي 12506Tمزدوجأولد ستوت

مجموعة مدارس اولد إقليم: الدريوشم.م ايت عبدا

بوعطية

1104/09/19إقليم: الناضور 17 04/09/19دواي حفيظة 12371

W

مزدوجبوعرك

1004/09/19إقليم: بركانالجولنإقليم: الدريوشم م ابن الرومي 17 04/09/19نعيمة مي 04529Xمزدوجزكزل

1104/09/19إقليم: بركانالشهداءإقليم: الدريوشم م امجاو 17 04/09/19العبد سناء 04467Eمزدوجبوغريبة

104/09/19إقليم: الدريوشم.م ابن المعتزإقليم: الدريوشم م امجاو 17 04/09/19قاضي  غفران 12652Bمزدوجاتروكوت

604/09/19إقليم: الناضورمجموعة مدارس العمالإقليم: الدريوشم م امجاو 17 04/09/19بوبشر  مريم 12345T)مزدوجازغنغان )البلدية

104/09/19إقليم: الناضورمجموعة مدارس تاوريرتإقليم: الدريوشم.م لحرارشة 17 04/09/19اسماء الداودي 12395Xمزدوجبني شيكر

204/09/19إقليم: الناضورمجموعة مدارس لحويسيةإقليم: الدريوشم م النصر 17 04/09/19ابتسام القاضي 12463

W

مزدوجبني وكيل اولد امحاند

204/09/19إقليم: فجيجالوحدةإقليم: الدريوشم.م اولد علي 17 04/09/19بوعبد الوي سناء 10435Sمزدوجتندرارة
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104/09/19إقليم: تاوريرت20 غشتإقليم: الدريوشم.م تازغين 17 04/09/19لوبنة بوكطيب 04450L)مزدوجتاوريرت )البلدية

604/09/19إقليم: بركانالجولنإقليم: الدريوشم م تاغزوت 17 04/09/19الميلود يونسي 04529Xمزدوجزكزل

م/م مصعب بن عمير - إقليم: الدريوشم.م بني وكيل

المركز

304/09/18عمالة: وجدة - أنكاد 16 04/09/18إلتحاق بالزوجهدى زكاغ 04327Cمزدوجبني خالد

704/09/19إقليم: الناضورمجموعة مدارس الحرشةإقليم: الدريوشمدرسة الميرة لل خديجة 16 04/09/19عبد الناصر حميان 22732Hمزدوجبوعرك

1004/09/19إقليم: الدريوشم. ابن الخطيبإقليم: الدريوشم. علي بن ابي طالب 16 04/09/19نهى برمضان 12328Z)مزدوجبن الطيب )البلدية

1104/09/19إقليم: جرادةم/م لبخاتا المركزإقليم: الدريوشم.م تازغين 16 04/09/19م الساجي 04734Vمزدوجلبخاتة

206/09/17إقليم: الدريوشم. العهد الجديدإقليم: الدريوشم م توونت 15 04/09/19م برواك 21545T)مزدوجبن الطيب )البلدية

106/09/17إقليم: الدريوشم. ابن رشدإقليم: الدريوشم م م السادس 15 04/09/19طارق الدريسي 12336Hمزدوجدار الكبداني

306/09/17إقليم: الدريوشم.م لقلشةإقليم: الدريوشم م ابي حنيفة 15 04/09/19اليحياوي حمزة 12664Pمزدوجامطالسة

106/09/17إقليم: الدريوشم.م بني وكيلإقليم: الدريوشم.م بوفرقوش 15 04/09/19احمد لوكيلي 12662Mمزدوجامطالسة

المدرسة الجماعاتية عين 

الزهراء

106/09/17إقليم: جرسيفالسويهلة المركزإقليم: الدريوش 14 04/09/19جمال لمعلم 16300Sمزدوجتادرت

104/09/18إقليم: الدريوشم م دهار ابرانإقليم: الدريوشم م النصر 14 04/09/18رمضاني ابتسام 12622Uمزدوجبودينار

204/09/18إقليم: الدريوشم.م بني يوسفإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق 14 04/09/18ابراهيم السعوتي 12571Nمزدوجتفرسيت

104/09/18إقليم: الدريوشم.م اولد عليإقليم: الدريوشم.م اولد ميمون 14 04/09/18اسماعيل خلتي 12686Nمزدوجأولد بوبكر

204/09/18إقليم: الدريوشم م م السادسإقليم: الدريوشم م امجاو 14 04/09/18أبرقون  إكرام 12335Gمزدوجدار الكبداني

104/09/18إقليم: الدريوش م م تفرسيتإقليم: الدريوشم م ابي شعيب الدكالي 14 04/09/18إكرام عبوتي 12569Lمزدوجتفرسيت

104/09/18إقليم: الدريوشم م ابي حنيفةإقليم: الدريوشم.م اولد علي 14 04/09/18قلت إلياس 12575Tمزدوجتفرسيت
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نوعم. النقط

الطلب
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بالمؤسسة
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104/09/18إقليم: الدريوشم م بني مرغنينإقليم: الدريوشم.م ازرو 14 04/09/18أمين بلعربي 12633Fمزدوجبني مرغنين

104/09/18إقليم: الدريوش م م تفرسيتإقليم: الدريوشم م إجرماواس 14 04/09/18فيلة أمين 12569Lمزدوجتفرسيت

704/09/18إقليم: الدريوشم.م امزيلنإقليم: الدريوشم م توونت 14 04/09/18ايمان عنا 12536Aمزدوجامهاجر

204/09/18إقليم: الدريوشم.م تازغينإقليم: الدريوشم م النصر 14 04/09/18بشرى البرودي 12703Gمزدوجتزاغين

404/09/18إقليم: الدريوشم. ابن هانئإقليم: الدريوشم م ابي شعيب الدكالي 14 04/09/18تورية بلحسن 12329A)مزدوجبن الطيب )البلدية

104/09/18إقليم: الدريوش م م تفرسيتإقليم: الدريوشم م 20 غشت 14 04/09/18توفيق بلحاجي 12569Lمزدوجتفرسيت

404/09/18إقليم: الدريوشم. العهد الجديدإقليم: الدريوشم م سوق الحد 14 04/09/18جهاد امجاهد 21545T)مزدوجبن الطيب )البلدية

مجموعة مدارس أولد إقليم: الدريوشم م امجاو

منصور

104/09/18إقليم: الناضور 14 04/09/18الداعي جواد 12495Fمزدوجأولد ستوت

504/09/18إقليم: الدريوشم الزيتونإقليم: الدريوشم.م غالب ادريوش 14 04/09/18حسنة بالقايد 12535Z)مزدوجبن الطيب )البلدية

المدرسة الجماعاتية أخشاب 

امغار

104/09/18إقليم: الدريوشم م دهار ابرانإقليم: الدريوش 14 04/09/18حكيمة الفتاحي 12622Uمزدوجبودينار

204/09/18إقليم: الدريوشم.م عين الشفاءإقليم: الدريوشم م النهضة 14 04/09/18حليمة بله 12577Vمزدوجازلف

204/09/18إقليم: الدريوشم م خالد ابن الوليدإقليم: الدريوشم م النصر 14 04/09/18حليمة زعكوري 12558Zمزدوجافرني

404/09/18إقليم: الدريوشم الشهداءإقليم: الدريوشم م لعزيب سيدي شعايب 14 04/09/18رضوان عاصم 12584Cمزدوجاتصافت

المدرسة الجماعاتية 

تروكوت

204/09/18إقليم: الدريوشم.م بني يوسفإقليم: الدريوش 14 04/09/18زكرياء زغدود 12571Nمزدوجتفرسيت

104/09/18إقليم: الدريوشم.م امزيلنإقليم: الدريوشم.م ابن المعتز 14 04/09/18زكرياء عامري 12536Aمزدوجامهاجر

المدرسة الجماعاتية 

تروكوت

404/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس الكرمةإقليم: الدريوش 14 04/09/18زكرياء لوكيلي 12515Cمزدوجأولد داوود ازخانين

704/09/18إقليم: بركان الخروبةإقليم: الدريوشم.م عين الزهراء 14 04/09/18سارة زاوي 20675Xمزدوجمداغ
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف
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الختيار
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

204/09/18إقليم: الدريوشم الزيتونإقليم: الدريوشم م توونت 14 04/09/18سارة جلل 12535Z)مزدوجبن الطيب )البلدية

104/09/18إقليم: الدريوشم.م اوشاننإقليم: الدريوشم م لعزيب سيدي شعايب 14 04/09/18رفيق سامري 12638Lمزدوجتمسمان

204/09/18إقليم: الدريوشم م امحايستإقليم: الدريوشم م امجاو 14 04/09/18بوطيبا سفيان 12544Jمزدوجوردانة

404/09/18إقليم: الدريوشم.م عين الشفاءإقليم: الدريوشم م حجرة القضا 14 04/09/18سفيان الكرمي 12577Vمزدوجازلف

404/09/18إقليم: الدريوشم.م بوفرقوشإقليم: الدريوشم.م غالب ادريوش 14 04/09/18سوفيان بلعياشي 12658Hمزدوجامطالسة

304/09/18إقليم: الدريوشم.م بني وكيلإقليم: الدريوشم م ارميلة 14 04/09/18سهام حدادي 12662Mمزدوجامطالسة

704/09/18إقليم: الدريوشم.م امزيلنإقليم: الدريوشم م توونت 14 04/09/18شهيدة تعبان 12536Aمزدوجامهاجر

604/09/18إقليم: الدريوشم. ابن الخطيبإقليم: الدريوشم م امجاو 14 04/09/18فارس  صديقة 12328Z)مزدوجبن الطيب )البلدية

104/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس مولي مإقليم: الدريوشم م إجرماواس 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةلغريبي عبد الحكيم 12342P)مزدوجازغنغان )البلدية

104/09/18إقليم: الدريوشم.م عين الزهراءإقليم: الدريوشم.م اولد ميمون 14 04/09/18عبد الرحيم بشيري 12675Bمزدوجعين الزهرة

204/09/18إقليم: الدريوشم م امحايستإقليم: الدريوشم م سوق الحد 14 04/09/18عبد الوهاب قروش 12544Jمزدوجوردانة

804/09/18إقليم: الدريوشم الزيتونإقليم: الدريوشم.م غالب ادريوش 14 04/09/18غزلن لوكيلي 12535Z)مزدوجبن الطيب )البلدية

604/09/18إقليم: بركانقاسم امينإقليم: الدريوشم.م بني يوسف 14 04/09/18إلتحاق بالزوجالمغراوي فاطمة 26839X)مزدوجعين الركادة )البلدية

504/09/18إقليم: الدريوشم.م بوفرقوشإقليم: الدريوشم م توونت 14 04/09/18استوتي فريدة 12658Hمزدوجامطالسة

204/09/18إقليم: بركانملويةإقليم: الدريوشم م ابن طفيل 14 04/09/18إلتحاق بالزوجليلى لشهب 04425J)مزدوجبركان )البلدية

204/09/18إقليم: الدريوشم/م لعسارةإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق 14 04/09/18محب اكطوف 12540Eمزدوجامهاجر

404/09/18إقليم: الدريوشم.م امزيلنإقليم: الدريوشم م ابن النفيس 14 04/09/18م التومي 12536Aمزدوجامهاجر
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جماعة التعيين

204/09/18إقليم: الدريوشم.م بني عبدالسلمإقليم: الدريوشم م ارميلة 14 04/09/18م بعبسلم 12547Mمزدوجوردانة

المدرسة الجماعاتية 

تروكوت

104/09/18إقليم: الدريوشم.م بوفرقوشإقليم: الدريوش 14 04/09/18م لطفي 12658Hمزدوجامطالسة

المدرسة الجماعاتية 

تروكوت

204/09/18إقليم: الدريوشم م خالد ابن الوليدإقليم: الدريوش 14 04/09/18مريم البوتكمانتي 12558Zمزدوجافرني

104/09/18إقليم: الدريوشم الشهداءإقليم: الدريوشم م تاغزوت 14 04/09/18عزوزي مينة 12584Cمزدوجاتصافت

104/09/18إقليم: الدريوشم م تمسمانإقليم: الدريوشم م بني مرغنين 14 04/09/18لمريني الوهابي نجاة 12635Hمزدوجتمسمان

904/09/18إقليم: الدريوشم م خالد ابن الوليدإقليم: الدريوشم م تاغزوت 14 04/09/18البوسكلوي هند 12558Zمزدوجافرني

604/09/18إقليم: الدريوشم.م بوفرقوشإقليم: الدريوشم م توونت 14 04/09/18اكرام وحود 12658Hمزدوجامطالسة

104/09/18إقليم: الدريوشم. ميضار الجديدةإقليم: الدريوشم.م بوفرقوش 14 04/09/18إلتحاق بالزوجوداد اليعكوبي 12333E)مزدوجميضار )البلدية

304/09/18إقليم: الدريوشم الزيتونإقليم: الدريوشم م سوق الحد 14 04/09/18وردة الزموري 12535Z)مزدوجبن الطيب )البلدية

604/09/18إقليم: الدريوشم.م عين الشفاءإقليم: الدريوشم م تاغزوت 14 04/09/18عرقوبي ياسمينة 12577Vمزدوجازلف

المدرسة الجماعاتية 

تروكوت

204/09/18إقليم: الدريوشم م خالد ابن الوليدإقليم: الدريوش 14 04/09/18يسرى بتكمانت 12558Zمزدوجافرني

104/09/18إقليم: الدريوشم.م عين الزهراءإقليم: الدريوشم.م اولد ميمون 14 04/09/18يمينة اعزيل 12675Bمزدوجعين الزهرة

204/09/18إقليم: الدريوشم م امحايستإقليم: الدريوشم م ارميلة 14 04/09/18يونس شعو 12544Jمزدوجوردانة

704/09/18إقليم: الدريوشم م امحايستإقليم: الدريوشم م ارميلة 14 04/09/18جواد السعليتي 12544Jمزدوجوردانة

104/09/18إقليم: الدريوشم.م بوفرقوشإقليم: الدريوشم/م لعسارة 11 04/09/19إلتحاق بالزوجةالعبوضي  ابراهيم 12658Hمزدوجامطالسة

104/09/18إقليم: الدريوشم.م تازغينإقليم: الدريوشم.م تالوين 11 04/09/19خي جمال 12703Gمزدوجتزاغين

104/09/18إقليم: الدريوشم.م لقلشةإقليم: الدريوشم م ابن طفيل 11 04/09/19بحدايد حمزة 12664Pمزدوجامطالسة
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المدرسة الجماعاتية أخشاب إقليم: الدريوشم م اولد امغار

امغار

104/09/18إقليم: الدريوش 11 04/09/19عبد ا يوعل 26822Dمزدوجبودينار

104/09/18إقليم: الدريوشم.م تازغينإقليم: الدريوشم.م تالوين 11 04/09/19بوراس علي 12703Gمزدوجتزاغين

404/09/18إقليم: الدريوشم.م بني يوسفإقليم: الدريوشم/م لعسارة 11 04/09/19جروي م 12571Nمزدوجتفرسيت

204/09/18إقليم: الدريوشم.م بني يوسفإقليم: الدريوشم م ابن طفيل 11 04/09/19بزردة محمود 12571Nمزدوجتفرسيت

المدرسة الجماعاتية حلولة إقليم: الدريوشم.م اوشانن

كرونة

104/09/18إقليم: الدريوش 11 04/09/19نوال أعبوب 12643Sمزدوجتمسمان

104/09/19إقليم: الدريوشمدرسة الميرة لل خديجةإقليم: الدريوشم.م اولد علي 9 04/09/19إلتحاق بالزوجلوكيلي أسماء 27164A)مزدوجبن الطيب )البلدية

104/09/19إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الفتحإقليم: الدريوشم م ارميلة 9 04/09/19إلتحاق بالزوجةابراهيم هوبان 12327Yمزدوجاركمان

104/09/19إقليم: الدريوشم. علي بن ابي طالبإقليم: الدريوشم.م تازغين 8 04/09/19إلتحاق بالزوجلبنى بن موسى 12330B)مزدوجميضار )البلدية

104/09/19إقليم: الدريوشمدرسة الميرة لل خديجةإقليم: الدريوشم م ارميلة 8 04/09/19إلتحاق بالزوجزينب شراقي 27164A)مزدوجبن الطيب )البلدية

المدرسة البتدائية حي إقليم: الدريوشم م ابن الرومي

بويلغمان

104/09/19إقليم: الناضور 8 04/09/19إلتحاق بالزوجسعيدة الرامي 12310E)مزدوجالعروي )البلدية

104/09/19إقليم: الدريوشم م أزلفإقليم: الدريوشم م  دار الكبداني 7 04/09/19إلتحاق بالزوجأسماء صالح 12581Zمزدوجازلف

304/09/19إقليم: بركانحسان بن ثابتإقليم: الدريوشم م ابن النفيس 7 04/09/19مصطفى البرودي 04508Zمزدوجشويحية

104/09/19إقليم: الدريوشم.م اولد ميمونإقليم: الدريوشم م ابن النفيس 7 04/09/19الكركور عبد الحق 12677Dمزدوجعين الزهرة

604/09/19إقليم: الدريوشم م حجرة القضاإقليم: الدريوشم م 20 غشت 7 04/09/19فدوة حرشاوي 12586Eمزدوجاتصافت

504/09/19إقليم: بركانبني عطيةإقليم: الدريوشم.م غالب ادريوش 7 16/09/19حاجي بلقاسم 20270Gمزدوجبوغريبة

1004/09/19إقليم: الدريوشم م المتنبيإقليم: الدريوشم.م لحرارشة 7 04/09/19مريم البيض 12668Uمزدوجامطالسة

1004/09/19إقليم: بركانحسان بن ثابتإقليم: الدريوشم.م بوغازي 7 04/09/19عبد الحليم حموتي 04508Zمزدوجشويحية
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104/09/19إقليم: الدريوشم. الوفاءإقليم: الدريوشم.م اولد ميمون 7 04/09/19إلتحاق بالزوجأسماء أبركان 12334F)مزدوجالدريوش )البلدية

1104/09/19إقليم: بركانحسان بن ثابتإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق 7 04/09/19عمر بن شيبة 04508Zمزدوجشويحية

404/09/19إقليم: الدريوشم.م بوغازيإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق 7 04/09/19عثمان زريوحي 12556Xمزدوجافرني

304/09/19إقليم: الدريوشم م سوق الحدإقليم: الدريوشم م لعزيب سيدي شعايب 7 04/09/19سعاد غلسي 12550Rمزدوجامهاجر

804/09/19إقليم: الدريوشم م ارميلةإقليم: الدريوشم.م ايت عبدا 7 04/09/19اعاصم نسيم 12718Yمزدوجأيت مايت

404/09/19إقليم: الدريوشم.م لقلشةإقليم: الدريوشم.م اولد علي 7 04/09/19البستاوي لطيفة 12664Pمزدوجامطالسة

1004/09/19إقليم: الناضورمجموعة مدارس تيزطوطينإقليم: الدريوشم م امجاو 7 04/09/19منيق جيهاد 18769Aمزدوجتزطوطين

104/09/19إقليم: بركانحسان بن ثابتإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق 7 04/09/19عبد اله بنعلل 04508Zمزدوجشويحية

904/09/19إقليم: الدريوشم م م السادسإقليم: الدريوشم.م غالب ادريوش 7 04/09/19عبد الكريم بوطيبا 12335Gمزدوجدار الكبداني

104/09/19إقليم: الدريوشم م إجرماواسإقليم: الدريوشم م ابن النفيس 7 04/09/19عبد العزيز استيتو 12594Nمزدوجاجرماواس

204/09/19إقليم: الناضورمجموعة مدارس البركانيينإقليم: الدريوشم م إجرماواس 7 04/09/19بلعمران م 12488Yمزدوجالبركانيين

مجموعة مدارس مولي إقليم: الدريوشم م تاغزوت

علي الشريف

404/09/19إقليم: الناضور 7 04/09/19كريمة الوهابي 12477Lمزدوجاركمان

104/09/19إقليم: بركانحسان بن ثابتإقليم: الدريوشم.م ايت عبدا 7 04/09/19بوطيب أحمد 04508Zمزدوجشويحية

204/09/19إقليم: الدريوشم م سوق الحدإقليم: الدريوشم م بورمانة 7 04/09/19هندا ميللي 12550Rمزدوجامهاجر

304/09/19إقليم: الدريوشم/م لعسارةإقليم: الدريوشم م إجرماواس 7 04/09/19ناجي عبد المجيد 12540Eمزدوجامهاجر

104/09/19إقليم: الدريوشم.م عين الزهراءإقليم: الدريوشم م ابن النفيس 7 04/09/19الصنهاجي نور الدين 12675Bمزدوجعين الزهرة

304/09/19إقليم: الدريوشم/م لعسارةإقليم: الدريوشم م لعزيب سيدي شعايب 7 04/09/19حفصة  ناجي 12540Eمزدوجامهاجر
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104/09/19إقليم: الدريوشم. الوفاءإقليم: الدريوشم م  دار الكبداني 7 04/09/19إلتحاق بالزوجعتيقة عباسي 12334F)مزدوجالدريوش )البلدية

1104/09/19إقليم: تاوريرتبني يشبلإقليم: الدريوشم م تاغزوت 7 04/09/19مصطفى بنطالب 04632Jمزدوجأهل واد زا

مجموعة مدارس إدريس إقليم: الدريوشم م النهضة

الثاني

104/09/19إقليم: الناضور 7 04/09/19رفيق الهواري 12492Cمزدوجأولد ستوت

مجموعة مدارس أولد إقليم: الدريوشم م ابن النفيس

منصور

104/09/19إقليم: الناضور 7 04/09/19شيحي عبد المتين 12495Fمزدوجأولد ستوت

104/09/19إقليم: الدريوشم.م غالب ادريوشإقليم: الدريوشم م ابن النفيس 7 04/09/19عبد ا آيت بويه 12676Cمزدوجعين الزهرة

604/09/19إقليم: بركانحسان بن ثابتإقليم: الدريوشم م امجاو 7 04/09/19المزكر م 04508Zمزدوجشويحية

204/09/19إقليم: الدريوشم.م انوالإقليم: الدريوشم.م ايت عبدا 7 04/09/19الوردي زبير 12532

W

مزدوجتليليت

104/09/19إقليم: الدريوشم.م اوشاننإقليم: الدريوشم.م بوغازي 7 04/09/19كوثر العزاوي 12638Lمزدوجتمسمان

104/09/19إقليم: بركانحسان بن ثابتإقليم: الدريوشم.م بوغازي 7 04/09/19فوزي وريني 04508Zمزدوجشويحية

204/09/19إقليم: الدريوشم م م السادسإقليم: الدريوشم م بورمانة 7 04/09/19سناء بخرطا 12335Gمزدوجدار الكبداني

204/09/19إقليم: الناضورمجموعة مدارس تاوريرتإقليم: الدريوشم م النهضة 7 04/09/19عبدالعزيز سكاكني 12395Xمزدوجبني شيكر

604/09/19إقليم: الدريوشم م حجرة القضاإقليم: الدريوشم.م ايت عبدا 7 04/09/19بنعيشة هدى 12586Eمزدوجاتصافت

604/09/19إقليم: بركانحسان بن ثابتإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق 7 04/09/19الكفيف م 04508Zمزدوجشويحية

604/09/19إقليم: بركانأولد علي الشبابإقليم: الدريوشم م ابن النفيس 7 04/09/19يونس البيض 04512Dمزدوجشويحية

104/09/19إقليم: الدريوشم.م ابن المعتزإقليم: الدريوشم م النهضة 7 04/09/19فيصل بوشرفات 12652Bمزدوجاتروكوت

104/09/19إقليم: الدريوشم.م تازغينإقليم: الدريوشم م ابن النفيس 7 04/09/19سلمي م 12703Gمزدوجتزاغين

504/09/19إقليم: بركانأولد علي الشبابإقليم: الدريوشم.م غالب ادريوش 7 04/09/19علي اومشني 04512Dمزدوجشويحية
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104/09/19إقليم: الدريوشمجموعة مدارس اجطـيإقليم: الدريوشم م ابن النفيس 7 04/09/19سليم بودادي 12626Yمزدوجبودينار

604/09/19إقليم: الدريوشم م المتنبيإقليم: الدريوشم.م غالب ادريوش 7 04/09/19كريم مع 12668Uمزدوجامطالسة

104/09/19إقليم: الدريوشم.م عين الزهراءإقليم: الدريوشم.م اولد ميمون 7 04/09/19زاهية لمغاري 12675Bمزدوجعين الزهرة

804/09/19إقليم: الدريوشم م خالد ابن الوليدإقليم: الدريوشم م 20 غشت 7 04/09/19م شوحو 12558Zمزدوجافرني

104/09/19إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الجاحظإقليم: الدريوشم. علي بن ابي طالب 6 04/09/19إلتحاق بالزوجنبيلة الجوي 12286D)مزدوجالناضور )البلدية

104/09/19إقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية فم الوادإقليم: الدريوشمدرسة الميرة لل خديجة 6 04/09/19إلتحاق بالزوجنور الهدى بوعبد ا 04761Zمزدوجسيدي علي بلقاسم

104/09/19إقليم: الدريوشم م المتنبيإقليم: الدريوشم م ابن الرشيق 6 04/09/19بلل ايوب 12668Uمزدوجامطالسة

502/09/14عمالة: طنجة - أصيلابن حزمإقليم: الدريوشم.م بني عبدالسلم 31 06/09/17احمد عواد 15168L الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

المازيغية

116/09/91إقليم: فجيجابو بكر الصديقإقليم: فجيجالمام مالك 179 16/09/96أقدمية 16 سنةأحمام الحسين 26177Cمزدوجبني تادجيت

116/09/85عمالة: مكناسحمان الفطواكيإقليم: فجيجاليونسكو 172 16/09/90أقدمية 16 سنةاعزوزو ادريس 03833R)مزدوجبوفكران )البلدية

116/09/97عمالة: سلمدرسة موسى بن نصيرإقليم: فجيجوادي الذهب 163 16/09/99أقدمية 16 سنةأعريب رقية 01167T)مزدوجتابريكت )المقاطعة

106/09/00عمالة: وجدة - أنكادم. النجدإقليم: فجيجالفتح 161 06/09/00أقدمية 16 سنةعياد نوال 19916X)مزدوجوجدة )البلدية

1016/09/97عمالة: وجدة - أنكادم. صلح الدين اليوبيإقليم: فجيجالوحدة 122 06/09/00أقدمية 16 سنةالبراهيمي فاطمة 21526X)مزدوجوجدة )البلدية

517/09/84عمالة: وجدة - أنكادم. ابن زيدونإقليم: فجيجعبد ا الشفشاوني 118 04/09/02أقدمية 16 سنةجراري عبد العزيز 04294S)مزدوجوجدة )البلدية

216/09/97عمالة: وجدة - أنكادم. ابن عذاريإقليم: فجيجخالد بن الوليد 112 05/09/07إلتحاق بالزوجةبطيوي يحيى 04277Y)مزدوجوجدة )البلدية

204/09/02إقليم: بركانالسلمإقليم: فجيج.كم 104 05/10/09بنعلي إكرام 18429F)مزدوجبركان )البلدية

105/09/07إقليم: بنسليمانمدرسة عبد ا كنونإقليم: فجيجالساقية الحمراء 101 06/12/07إلتحاق بالزوجبوتلوت سميرة 07723U)مزدوجبوزنيقة )البلدية
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216/09/99إقليم: بركانالسلمإقليم: فجيجأحمد بن عبد ربه الندلسي 82 04/12/08أقدمية 12 سنةيوسف بندحمان 18429F)مزدوجبركان )البلدية

405/09/08إقليم: الحاجبم علي بن ابي طالبإقليم: فجيجالمسيرة الخضراء 79 26/09/11بن م رضوان 04106M)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

118/02/08إقليم: الرشيديةمدرسة المسيرة البتدائيةإقليم: فجيجزيري بن عطية 77 28/10/11عبد ا رابحي 27262G)مزدوجبوذنيب )البلدية

905/09/07عمالة: وجدة - أنكادم. صلح الدين اليوبيإقليم: فجيجالزرقطوني 69 11/02/11إلتحاق بالزوجعبيد ا حنان 21526X)مزدوجوجدة )البلدية

205/09/08إقليم: بولمانابن رشد 1إقليم: فجيجأسداد 68 05/09/11إلتحاق بالزوجةإسماعيل البوعبيدي 07861U)مزدوجميسور )البلدية

202/09/10عمالة: الميةمولي عبد ا بناتإقليم: فجيجالشيخ زايد 68 22/09/11نجاة خضير 01899N)مزدوجالمية )البلدية

302/09/10إقليم: تاوريرتالقدسإقليم: فجيجالوحدة 64 03/09/13مليكة كربوب 04449K)مزدوجتاوريرت )البلدية

105/09/11إقليم: فجيجالداخلةإقليم: فجيجالطلس 55 02/09/14يوسفي عبد اللطيف 10431Mمزدوجبني تادجيت

1006/09/00عمالة: وجدة - أنكادم. المهدي المنجرةإقليم: فجيجالمسيرة الخضراء 52 04/09/18إلتحاق بالزوجةالدرويش عبد الرحمان 25548U)مزدوجوجدة )البلدية

102/09/09إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدةإقليم: فجيج.كم 48 04/09/18إلتحاق بالزوجعبو حنان 15397K)مزدوجقرية با م )البلدية

204/09/12إقليم: ميدلتمدرسة المنصور الدهبيإقليم: فجيجابو بكر الصديق 46 01/09/14إلتحاق بالزوجخلوفي عائشة 09386B)مزدوجالريش )البلدية

205/09/11إقليم: الحاجبراس جيريإقليم: فجيجالداخلة 44 02/09/16م خيجى 04219Kمزدوجرأس اجري

505/09/11إقليم: بركانابن خلدونإقليم: فجيجأحمد شوقي 42 02/09/14نادية عويسي 04438Y - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

202/09/14إقليم: بولمانايت الميس كيكوإقليم: فجيجالمريجة العليا 42 02/09/16الباز رقية 18438Rمزدوجكيكو

503/09/13إقليم: الرشيديةالحي الميإقليم: فجيجعمر بن الخطاب 39 06/09/17بوزكري فدوى 23262J)مزدوجبوذنيب )البلدية

1102/09/16عمالة: مكناسعين غرباويإقليم: فجيجعريض 38 02/09/16م  بوتسرمين 04065Tمزدوجعين جمعة

126/01/17إقليم: فجيجمولي علي بن عمروإقليم: فجيجإبن سينا 38 04/09/18الحسين ابعرارن 10508

W

مزدوجتالسينت
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126/01/17إقليم: فجيجإبن سيناإقليم: فجيجالساقية الحمراء 38 26/01/17الحسين حنجي 25556Cمزدوجتالسينت

502/09/15إقليم: بركانيوسف بن تاشفينإقليم: فجيجابن أبي زرع 36 04/09/18عبد اللطيف ساسيوي 04460Xمزدوجلعثامنة

103/09/13إقليم: الرشيديةبني وزيـــــمإقليم: فجيجوادي الذهب 35 06/09/17رشيد بنيكن 09615Aمزدوجوادي النعام

706/09/17إقليم: بركانالشرفاءإقليم: فجيجخالد بن الوليد 31 06/09/17عبد المالك طاهري 04496Lمزدوجلعثامنة

المدرسة البتدائية ادريس إقليم: فجيجالطلس

الول

806/09/17إقليم: الناضور 31 06/09/17بوزيد رشيدة 26990K)مزدوجالناضور )البلدية

406/09/17إقليم: جرادةالنورإقليم: فجيجسيدي بوطيب 31 06/09/17سهام فضلي 20506N)مزدوججرادة )البلدية

406/09/17إقليم: بركانأولد علي الشبابإقليم: فجيجسيدي بوطيب 31 06/09/17عباس الطاهر 04512Dمزدوجشويحية

106/09/17إقليم: بركانلهبيل 3إقليم: فجيجالطراريد 31 06/09/17حفيظة كروض 26100U - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

606/09/17إقليم: بركانالنتصارإقليم: فجيجابن أبي زرع 31 06/09/17كوثر بوخلخال 04459

W

مزدوجلعثامنة

206/09/17إقليم: بركانحسان بن ثابتإقليم: فجيجسيدي بوطيب 31 06/09/17الحسن البدري 04508Zمزدوجشويحية

126/01/17إقليم: فجيجعمر بن الخطابإقليم: فجيجعريض 29 04/09/19بلعتاريس احمد 10493Eمزدوجعين  الشعير

126/01/17إقليم: فجيج20 غشتإقليم: فجيجالجبوب 28 26/01/17إلتحاق بالزوجسناء بوصلعة 10430L)مزدوجبوعرفة )البلدية

814/03/17إقليم: جرادةالنهضةإقليم: فجيجابن أبي زرع 28 14/03/17حجمي خديجة 24684E عين بني مطهر

)البلدية(

مزدوج

906/09/17إقليم: جرادةالنهضةإقليم: فجيجأحمد شوقي 28 06/09/17بريش رشيدة 24684E عين بني مطهر

)البلدية(

مزدوج

106/09/17إقليم: فجيجبومريمإقليم: فجيجتامسلمت 25 04/09/19سناء اهرى 26991Lمزدوجبو مريم

106/09/17إقليم: فجيجابو بكر الصديقإقليم: فجيجالساقية الحمراء 25 04/09/19زريف عسو 26177Cمزدوجبني تادجيت

906/09/17إقليم: فجيجحمان الفطواكيإقليم: فجيجالجبوب 24 06/09/17إلتحاق بالزوجكريمة مهني 10427H)مزدوجبوعرفة )البلدية
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106/09/17إقليم: فجيجالشيخ زايدإقليم: فجيجلقباب 24 06/09/17إلتحاق بالزوجقادي لطيفة 25340T)مزدوجبوعرفة )البلدية

804/09/18إقليم: جرادةالزاويةإقليم: فجيجلمضل 24 04/09/18مريم بنعابد 04731Sمزدوجكفايت

804/09/18إقليم: بركانسعد بن عبادةإقليم: فجيجالطراريد 24 04/09/18حبيبي علوي فاطمة الزهراء 04475Nمزدوجبوغريبة

204/09/18إقليم: فجيجأحمد شوقيإقليم: فجيجسيدي بوطيب 24 04/09/18حسني حسناء 25557Dمزدوجتندرارة

304/09/18إقليم: بركانالشرفاءإقليم: فجيجالطراريد 24 04/09/18سكينة بوجمعاوي 04496Lمزدوجلعثامنة

104/09/18إقليم: فجيجبومريمإقليم: فجيجأسداد 24 04/09/18بزى فراح 26991Lمزدوجبو مريم

804/09/18إقليم: بركانالجولنإقليم: فجيجخالد بن الوليد 24 04/09/18حياة البدري 04529Xمزدوجزكزل

404/09/18إقليم: بركانتزاغينإقليم: فجيجمولي علي الشريف 24 04/09/18سمية حوماني 04530Yمزدوجزكزل

104/09/18إقليم: فجيجالساقية الحمراءإقليم: فجيجمولي علي الشريف 24 04/09/18نزهة بوعبوع 10511Zمزدوجتالسينت

104/09/18إقليم: فجيجموحى أزكاغإقليم: فجيجمولي علي الشريف 24 04/09/18عبد العزيز الطالبي 10473Hمزدوجبني تادجيت

304/09/18إقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية فم الوادإقليم: فجيجسيدي بوطيب 24 04/09/18الشمشي فاطمة 04761Zمزدوجسيدي علي بلقاسم

106/09/17إقليم: فجيجالشيخ زايدإقليم: فجيجلقباب 23 06/09/17إلتحاق بالزوجالسهلي سلوة 25340T)مزدوجبوعرفة )البلدية

م/م مصعب بن عمير - إقليم: فجيجخالد بن الوليد

المركز

706/09/17عمالة: وجدة - أنكاد 23 07/09/17إلتحاق بالزوجةبوزيان العادلي 04327Cمزدوجبني خالد

106/09/17إقليم: فجيجحمان الفطواكيإقليم: فجيجلقباب 22 06/09/17إلتحاق بالزوجةم لحجاجي 10427H)مزدوجبوعرفة )البلدية

206/09/17إقليم: فجيجالشيخ زايدإقليم: فجيجعبد ا الشفشاوني 22 06/09/17إلتحاق بالزوجأمل أمزيان 25340T)مزدوجبوعرفة )البلدية

106/09/17إقليم: فجيجحمان الفطواكيإقليم: فجيجلقباب 22 06/09/17إلتحاق بالزوجليلى بوصلعة 10427H)مزدوجبوعرفة )البلدية

106/09/17إقليم: فجيج20 غشتإقليم: فجيجلقباب 22 06/09/17إلتحاق بالزوجةمولي الحسن مومو 10430L)مزدوجبوعرفة )البلدية

216



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 2020

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: فجيجالفتحإقليم: فجيجمولي علي الشريف 22 06/09/17إلتحاق بالزوجراضية بابعلي 10443A)مزدوجبوعرفة )البلدية

402/10/17إقليم: فجيجالزرقطونيإقليم: فجيجخالد بن الوليد 22 02/10/17إلتحاق بالزوجنادية بولعيد 21427P)مزدوجبوعرفة )البلدية

106/09/17إقليم: فجيجعمر بن الخطابإقليم: فجيجسيدي بوطيب 21 04/09/18حياة عبدوسي 10493Eمزدوجعين  الشعير

806/09/17إقليم: فجيجعبد ا الشفشاونيإقليم: فجيجحمو يشو 21 06/09/17لبنى اماسي 10433Pمزدوجتندرارة

106/09/17إقليم: فجيجالمسيرة الخضراءإقليم: فجيجسيدي بوطيب 21 06/09/17ام لشهب 10482Tمزدوجبوعنان

306/09/17إقليم: فجيجاليونسكوإقليم: فجيجأسداد 21 06/09/17يدير عائشة 10432Nمزدوجبني تادجيت

106/09/17إقليم: فجيجإدريس الولإقليم: فجيجبومريم 21 06/09/17بوجمي حسن 20504Lمزدوجتالسينت

506/09/17إقليم: فجيجالزرقطونيإقليم: فجيجالجبوب 21 04/09/18إلتحاق بالزوجةابراهيم قاسو 21427P)مزدوجبوعرفة )البلدية

106/09/17إقليم: فجيجالطلسإقليم: فجيجبومريم 21 04/09/18حياة توزريبة 10465Zمزدوجبني تادجيت

306/09/17إقليم: فجيجالساقية الحمراءإقليم: فجيجالمريجة العليا 21 06/09/17تعقيت سعاد 10511Zمزدوجتالسينت

706/09/17إقليم: فجيجابن تاشفينإقليم: فجيجإدريس الول 21 06/09/17إلتحاق بالزوجني خديجة 10426G)مزدوجبوعرفة )البلدية

306/09/17إقليم: فجيجالساقية الحمراءإقليم: فجيجتامسلمت 21 06/09/17بن عل ميمونة 10511Zمزدوجتالسينت

306/09/17إقليم: فجيجاليونسكوإقليم: فجيجحمو يشو 21 06/09/17ايوب ايت املل 10432Nمزدوجبني تادجيت

206/09/17إقليم: فجيجتامسلمتإقليم: فجيجأسداد 21 06/09/17سكرنات عبد الوهاب 10500Mمزدوجبو مريم

506/09/17إقليم: بركانجعرةإقليم: فجيجلقباب 21 06/09/17حميدات عبد ا 04541Kمزدوجزكزل

106/09/17إقليم: فجيجعبد ا الشفشاونيإقليم: فجيجالدافعة 21 06/09/17عبد الحق الصغيري 10433Pمزدوجتندرارة

606/09/17إقليم: فجيجالفتحإقليم: فجيجعريض 21 06/09/17إلتحاق بالزوجهدى عبد العالي 10443A)مزدوجبوعرفة )البلدية
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906/09/17إقليم: فجيجالمهدي بن بركةإقليم: فجيجحمو يشو 21 06/09/17سفيان مومني 26270Dمزدوجعبو لكحل

106/09/17إقليم: فجيجالمسيرة الخضراءإقليم: فجيجزيري بن عطية 21 04/09/18جعفر عبد العزيز 10482Tمزدوجبوعنان

106/09/17إقليم: فجيجالفتحإقليم: فجيجلقباب 21 06/09/17إلتحاق بالزوجزروال فاطمة 10443A)مزدوجبوعرفة )البلدية

م/م 3 مارس المركز- إقليم: فجيجعكلة السدرة

مدرسة جماعاتية

106/09/17إقليم: جرادة 21 06/09/17قاسيمي رضا 04715Zمزدوجمريجة

304/09/18إقليم: فجيجاليونسكوإقليم: فجيجحمو يشو 21 04/09/19كروم الحسن 10432Nمزدوجبني تادجيت

304/09/18إقليم: بركانبني عطيةإقليم: فجيجحمو يشو 21 04/09/19رجاء جعفر 20270Gمزدوجبوغريبة

106/09/17إقليم: بركانعمرو بن العاصإقليم: فجيجالوحدة 18 06/09/17إلتحاق بالزوج اسماء الركادي 04463Aمزدوجمداغ

404/09/18إقليم: فجيجالمسيرة الخضراءإقليم: فجيجمولي علي الشريف 18 04/09/18إلتحاق بالزوجتغلوي نجاة 10482Tمزدوجبوعنان

304/09/19إقليم: جرادةم/م بني مطهر المركزإقليم: فجيجالمريجة العليا 17 04/09/19المالكي حنان 04703Lمزدوجبني مطهر

104/09/19إقليم: فجيجلقبابإقليم: فجيجسيدي بوطيب 17 04/09/19حسناء لعور 23953Kمزدوجبني كيل

1004/09/19إقليم: بركانجعرةإقليم: فجيجموحى أزكاغ 17 04/09/19بشرى قدوري 04541Kمزدوجزكزل

م/م 3 مارس المركز- إقليم: فجيجعكلة السدرة

مدرسة جماعاتية

404/09/19إقليم: جرادة 17 04/09/19بوجمعة التامي 04715Zمزدوجمريجة

م/م 3 مارس المركز- إقليم: فجيجخالد بن الوليد

مدرسة جماعاتية

204/09/19إقليم: جرادة 17 04/09/19جليلة العرابشي 04715Zمزدوجمريجة

1204/09/19إقليم: بركانابن حزمإقليم: فجيجخالد بن الوليد 17 04/09/19أسماء بزغود 04464Bمزدوجبوغريبة

304/09/19إقليم: فجيجأحمد شوقيإقليم: فجيجخالد بن الوليد 17 04/09/19زليخة ماموني 25557Dمزدوجتندرارة

904/09/18إقليم: فجيجالمهدي بن بركةإقليم: فجيجالجبوب 16 04/09/18إلتحاق بالزوجنوال عبد الجليل 26270Dمزدوجعبو لكحل

306/09/17إقليم: فجيجابن أبي زرعإقليم: فجيجالطراريد 15 04/09/19دحماني العايش 10458Sمزدوجتندرارة
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306/09/17إقليم: فجيجالجبوبإقليم: فجيجالدافعة 15 04/09/19مربوحة كاسمي 10450Hمزدوجبني كيل

304/09/18إقليم: فجيجأحمد شوقيإقليم: فجيجالدافعة 14 04/09/18كريمة بنعمارة 25557Dمزدوجتندرارة

604/09/18إقليم: فجيجالوحدةإقليم: فجيجتامسلمت 14 04/09/18إلتحاق بالزوجصباح امعطر 10435Sمزدوجتندرارة

304/09/18إقليم: فجيجإدريس الولإقليم: فجيجأسداد 14 04/09/18ايت باسلم م 20504Lمزدوجتالسينت

104/09/18إقليم: تاوريرتابن منظور القديمةإقليم: فجيجغراس الخيل الدريسي 14 04/09/18إلتحاق بالزوجوعلي سكينة 24108D)مزدوجدبدو )البلدية

204/09/18إقليم: فجيجابن أبي زرعإقليم: فجيجحمو يشو 14 04/09/18حيدة نفيسة 10458Sمزدوجتندرارة

104/09/18إقليم: فجيجالجبوبإقليم: فجيجسيدي بوطيب 14 04/09/18الشريف يسين 10450Hمزدوجبني كيل

104/09/18إقليم: فجيجالدافعةإقليم: فجيجلمضل 14 04/09/18هدى قادي 23951Hمزدوجمعتركة

104/09/18إقليم: فجيجالطراريدإقليم: فجيجأسداد 14 04/09/18بورزة عبد الصمد 21432Vمزدوجتندرارة

104/09/18إقليم: فجيجالطلسإقليم: فجيجحمو يشو 14 04/09/18يكن خديجة 10465Zمزدوجبني تادجيت

104/09/18إقليم: فجيجابن أبي زرعإقليم: فجيجالدافعة 14 04/09/18بشرى بولغشة 10458Sمزدوجتندرارة

404/09/18إقليم: فجيجإدريس الولإقليم: فجيجمولي علي الشريف 14 04/09/18عتيقة امقجور 20504Lمزدوجتالسينت

1004/09/18إقليم: فجيجلقبابإقليم: فجيجسيدي بوطيب 14 04/09/18المختاري سعيدة 23953Kمزدوجبني كيل

104/09/18إقليم: فجيجلقبابإقليم: فجيجسيدي بوطيب 14 04/09/18البداوي عبدالله 23953Kمزدوجبني كيل

104/09/18إقليم: تاوريرتأبو بكر الصديقإقليم: فجيجخالد بن الوليد 14 04/09/18فؤاد الحجي 04581Dمزدوجمشرع حمادي

104/09/18إقليم: فجيجالساقية الحمراءإقليم: فجيجلمضل 14 04/09/18للانا بن داود 10511Zمزدوجتالسينت

204/09/18إقليم: فجيجمولي علي الشريفإقليم: فجيجلمضل 14 04/09/18بن داود لل اشريف 10516Eمزدوجتالسينت
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204/09/18إقليم: جرادةم/م بني مطهر المركزإقليم: فجيجسيدي بوطيب 14 04/09/18هشام الصادقي 04703Lمزدوجبني مطهر

204/09/18إقليم: فجيجوادي الذهبإقليم: فجيجالمريجة العليا 14 04/09/18وهنا م 10497Jمزدوجعين الشواطر

704/09/18إقليم: فجيجأحمد شوقيإقليم: فجيجالدافعة 14 04/09/18خديجة بلوى 25557Dمزدوجتندرارة

304/09/18إقليم: فجيجأحمد شوقيإقليم: فجيجالجبوب 14 04/09/18فاطمة بوعتان 25557Dمزدوجتندرارة

204/09/18إقليم: جرادةم/م بني مطهر المركزإقليم: فجيجغراس الخيل الدريسي 14 04/09/18بلحلومي ياسين 04703Lمزدوجبني مطهر

104/09/18إقليم: جرسيفتامجيلت المركزإقليم: فجيجلمضل 14 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة سعداوي 16273Mمزدوجبركين

204/09/18إقليم: فجيجلقبابإقليم: فجيجسيدي بوطيب 14 04/09/18قدوري ميمون 23953Kمزدوجبني كيل

404/09/18إقليم: فجيجالمام مالكإقليم: فجيجحمو يشو 14 04/09/18كاسو مريم 10478Nمزدوجبني تادجيت

104/09/18إقليم: فجيجتامسلمتإقليم: فجيجلمضل 14 04/09/18الزهرة أزروال 10500Mمزدوجبو مريم

304/09/18إقليم: فجيجإدريس الولإقليم: فجيجتامسلمت 14 04/09/18امان ازكزاون نور الدين 20504Lمزدوجتالسينت

504/09/18إقليم: فجيجابن أبي زرعإقليم: فجيجغراس الخيل الدريسي 14 04/09/18سفيان برعيش 10458Sمزدوجتندرارة

304/09/18إقليم: فجيجابن أبي زرعإقليم: فجيجغراس الخيل الدريسي 14 04/09/18الطراد نصيرة 10458Sمزدوجتندرارة

104/09/18إقليم: فجيجمولي علي الشريفإقليم: فجيجلمضل 14 04/09/18أوتيفى الغازي 10516Eمزدوجتالسينت

804/09/18إقليم: فجيجلقبابإقليم: فجيجالجبوب 14 04/09/18زكية بلعطواني 23953Kمزدوجبني كيل

904/09/18إقليم: فجيجابن أبي زرعإقليم: فجيجسيدي بوطيب 14 04/09/18جباري الزهرة 10458Sمزدوجتندرارة

1004/09/18إقليم: فجيجابن أبي زرعإقليم: فجيجالجبوب 14 04/09/18عائشة مهراوي 10458Sمزدوجتندرارة

104/09/18إقليم: فجيجعبد ا الشفشاونيإقليم: فجيجأسداد 14 04/09/18إلتحاق بالزوجبنكجان فاطمة 10433Pمزدوجتندرارة
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204/09/18إقليم: بركان الخروبةإقليم: فجيجعكلة السدرة 14 04/09/18العربي بوحفص 20675Xمزدوجمداغ

304/09/18إقليم: فجيجسيدي بوطيبإقليم: فجيجالمريجة العليا 14 04/09/18بوعبداللوي حفيظة 10494Fمزدوجبوعنان

1004/09/18إقليم: فجيجلقبابإقليم: فجيجسيدي بوطيب 14 04/09/18عيساوي ريحانة 23953Kمزدوجبني كيل

204/09/18إقليم: فجيجوادي الذهبإقليم: فجيجغراس الخيل الدريسي 14 04/09/18وليد محمودي 10497Jمزدوجعين الشواطر

1004/09/18إقليم: فجيجالجبوبإقليم: فجيجسيدي بوطيب 11 04/09/19صالح هرنين 10450Hمزدوجبني كيل

304/09/18إقليم: فجيجالجبوبإقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباج 11 04/09/19محسن المشريك 10450Hمزدوجبني كيل

104/09/18إقليم: فجيجلقبابإقليم: فجيجسيدي بوطيب 11 04/09/19بدر الدين هرامة 23953Kمزدوجبني كيل

904/09/19إقليم: جرادةم/م البيدقإقليم: فجيجالمام مالك 9 04/09/19إلتحاق بالزوجحمو مريم 04723Hمزدوجكنفودة

204/09/19إقليم: فجيجالمهدي بن بركةإقليم: فجيجسيدي بوطيب 8 04/09/19إلتحاق بالزوجسهام هكو 26270Dمزدوجعبو لكحل

104/09/19إقليم: فجيجأسدادإقليم: فجيجحمو يشو 7 04/09/19امازار راضية 10502Pمزدوجبو مريم

404/09/19إقليم: فجيجالطراريدإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/19م لفضيل 21432Vمزدوجتندرارة

104/09/19إقليم: فجيجالمام مالكإقليم: فجيجخالد بن الوليد 7 04/09/19م ترزوقت 10478Nمزدوجبني تادجيت

304/09/19إقليم: فجيجموحى أزكاغإقليم: فجيجالمريجة العليا 7 04/09/19زريف بدر 10473Hمزدوجبني تادجيت

604/09/19إقليم: فجيجالطراريدإقليم: فجيجعكلة السدرة 7 04/09/19فاتحة نجمة 21432Vمزدوجتندرارة

1204/09/19إقليم: بركانسعد بن عبادةإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/19أنس ناصري 04475Nمزدوجبوغريبة

104/09/19إقليم: فجيجموحى أزكاغإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/19عبدالعالي سعودي 10473Hمزدوجبني تادجيت

904/09/19إقليم: فجيجموحى أزكاغإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/19م لحلو 10473Hمزدوجبني تادجيت
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604/09/19إقليم: فجيجالطراريدإقليم: فجيجخالد بن الوليد 7 04/09/19لمربحة حمادي 21432Vمزدوجتندرارة

1204/09/19إقليم: بركانبني عطيةإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/19عبدالغني ركادي 20270Gمزدوجبوغريبة

1104/09/19إقليم: جرادةم/م لبخاتا المركزإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/19هشام عادل 04734Vمزدوجلبخاتة

404/09/19إقليم: فجيجمولي علي الشريفإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/19م نجار 10516Eمزدوجتالسينت

104/09/19إقليم: الناضورمجموعة مدارس اطرارةإقليم: فجيجالمريجة العليا 7 04/09/19بوزيان زكرياء 12400Cمزدوجبني شيكر

704/09/19إقليم: فجيجأسدادإقليم: فجيجالمريجة العليا 7 04/09/19بوايدارن عبد الجليل 10502Pمزدوجبو مريم

104/09/19إقليم: فجيجغراس الخيل الدريسيإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/19أسامة شحاب 10523Mمزدوجبوشاوون

304/09/19إقليم: فجيجسيدي بوطيبإقليم: فجيجمولي علي الشريف 7 04/09/19حلماوي سعاد 10494Fمزدوجبوعنان

604/09/19إقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباجإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/19يونس بالرحيلي 27158Uمزدوجبوعنان

804/09/19إقليم: جرسيفمزكيتام المركزإقليم: فجيجالدافعة 7 04/09/19فاطمة الزهراء الخياري 16226Lمزدوجمزكيتام

204/09/19إقليم: فجيجالطراريدإقليم: فجيجعكلة السدرة 7 04/09/19حسناء شريطي 21432Vمزدوجتندرارة

204/09/19إقليم: فجيجالدافعةإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/19رشيد الكريندي 23951Hمزدوجمعتركة

304/09/19إقليم: فجيجأسدادإقليم: فجيجغراس الخيل الدريسي 7 04/09/19فتيحة ايوجلي 10502Pمزدوجبو مريم

204/09/19إقليم: فجيجعريضإقليم: فجيجالمهدي بن بركة 7 04/09/19زينب رشيدي 10451Jمزدوجبني كيل

404/09/19إقليم: فجيجمدرسة جماعاتية امباجإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/19يونس تاتي 27158Uمزدوجبوعنان

504/09/19إقليم: فجيجعريضإقليم: فجيجالمريجة العليا 7 04/09/19علل ام 10451Jمزدوجبني كيل

104/09/19إقليم: فجيجالطلسإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/19رشيد مغراوي 10465Zمزدوجبني تادجيت
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104/09/19إقليم: فجيجتامسلمتإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/19م أكلوف 10500Mمزدوجبو مريم

204/09/19إقليم: فجيجالدافعةإقليم: فجيجغراس الخيل الدريسي 7 04/09/19عائشة الجنفي 23951Hمزدوجمعتركة

204/09/19إقليم: فجيجغراس الخيل الدريسيإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/19عبدالسلم عربية 10523Mمزدوجبوشاوون

404/09/19إقليم: جرادةم/م لبخاتا المركزإقليم: فجيجخالد بن الوليد 7 04/09/19م اوسار 04734Vمزدوجلبخاتة

504/09/19إقليم: فجيجالطراريدإقليم: فجيجالدافعة 7 04/09/19مريم النوالي 21432Vمزدوجتندرارة

304/09/19إقليم: فجيجزيري بن عطيةإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/19الحاج البرهمي 10488Zمزدوجبوعنان

104/09/19إقليم: فجيجغراس الخيل الدريسيإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/19م زوكاغ 10523Mمزدوجبوشاوون

404/09/19إقليم: جرادةم/م لبخاتا المركزإقليم: فجيجالدافعة 7 04/09/19وفاء الحور 04734Vمزدوجلبخاتة

104/09/19إقليم: فجيجأسدادإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/19حسن بنعلي 10502Pمزدوجبو مريم

904/09/19إقليم: فجيجالمام مالكإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/19فيصل العرابي 10478Nمزدوجبني تادجيت

604/09/19إقليم: فجيجحمو يشوإقليم: فجيجالمريجة العليا 7 04/09/19حسناوي نعيمة 10468Cمزدوجبني تادجيت

304/09/19إقليم: فجيجمولي علي الشريفإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/19ادريس بوشكوش 10516Eمزدوجتالسينت

104/09/19إقليم: جرادةموسى بن نصيرإقليم: فجيجالمام مالك 7 04/09/19إلتحاق بالزوجهاجر حبوبات 04694B عين بني مطهر

)البلدية(

مزدوج

204/09/19إقليم: فجيجعريضإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/19جمال بلغالية 10451Jمزدوجبني كيل

1004/09/19إقليم: فجيجعكلة السدرةإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/19عادل بلخيري 19435Zمزدوجمعتركة

104/09/19إقليم: فجيجخالد بن الوليدإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/19لمقدم بوعيشة 10460Uمزدوجمعتركة

604/09/19إقليم: فجيجمولي علي الشريفإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/19ادريس أويحي 10516Eمزدوجتالسينت
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404/09/19إقليم: فجيجموحى أزكاغإقليم: فجيجبئر أنزران 7 04/09/19لبنى ايشو 10473Hمزدوجبني تادجيت

104/09/19إقليم: فجيجتامسلمتإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/19لحبيب بوجمي 10500Mمزدوجبو مريم

104/09/19إقليم: فجيجمولي علي الشريفإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/19نورالدين عبداللوي 10516Eمزدوجتالسينت

204/09/19إقليم: فجيجالوحدةإقليم: فجيجالدافعة 7 04/09/19إلتحاق بالزوجإكرام بالمير 10435Sمزدوجتندرارة

604/09/19إقليم: فجيجمولي علي الشريفإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/19سعيد دعو 10516Eمزدوجتالسينت

304/09/19إقليم: فجيجإدريس الولإقليم: فجيجأسداد 7 04/09/19حلولي رجاء 20504Lمزدوجتالسينت

104/09/19إقليم: بركانأولد بوبكرإقليم: فجيجغراس الخيل الدريسي 7 04/09/19يسرى بندين 04477Rمزدوجبوغريبة

104/09/19إقليم: تاوريرتفدان السلطانإقليم: فجيجالمريجة العليا 7 04/09/19ثناية كريمة 04792Hمزدوجسيدي لحسن

604/09/19إقليم: الناضورمجموعة مدارس لهدارةإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/19المعتز اجباري 12472Fمزدوجاركمان

104/09/19إقليم: فجيجالطراريدإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/19إلتحاق بالزوجةيحي صالحي 21432Vمزدوجتندرارة

104/09/19إقليم: فجيجمولي علي الشريفإقليم: فجيجلمضل 7 04/09/19المصطفى العلوي 10516Eمزدوجتالسينت

404/09/19إقليم: فجيجإدريس الولإقليم: فجيجالمريجة العليا 7 04/09/19بنحاجة حياة 20504Lمزدوجتالسينت

116/09/92إقليم: تازةالمسبحإقليم: جرسيفالمسيرة 197 16/09/94أقدمية 16 سنةم بيبش 16111L)مزدوجتازة )البلدية

116/09/92إقليم: تازةبن طفيلإقليم: جرسيفالصفصافات المركز 191 16/09/95أقدمية 16 سنةعبد العالي الهرمي 16120

W

مزدوجتازة )البلدية(

116/09/96إقليم: تازةبن طفيلإقليم: جرسيفالصفصافات المركز 185 16/09/96أقدمية 16 سنةسميرة غرساوي 16120

W

مزدوجتازة )البلدية(

116/09/96إقليم: جرسيفالمدرسة الجماعاتية تادرتإقليم: جرسيفصانكال المركز 185 16/09/96أقدمية 16 سنةفؤاد البوش 27151Lمزدوجتادرت

201/05/97إقليم: جرسيفالقدسإقليم: جرسيفتادرت المركز 181 16/09/97أقدمية 16 سنةفاطيمة عرابي 16125B)مزدوججرسيف )البلدية
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116/09/94عمالة: مكناسمي زيادةإقليم: جرسيفالمريجة المركز 177 16/09/98أقدمية 16 سنةمرغاد عبد ا 03971R)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/95إقليم: تازةدوار الجديدإقليم: جرسيفعين امزيزو المركز 175 16/09/98أقدمية 16 سنةم محيمدات 16102B)مزدوجتازة )البلدية

216/09/93إقليم: تازةالرزإقليم: جرسيفتادرت المركز 175 16/09/99أقدمية 16 سنةمنير معاشي 16099Y)مزدوجتازة )البلدية

116/09/94إقليم: جرسيفالقدسإقليم: جرسيفالتوميات 161 06/09/00أقدمية 16 سنةحلل ابراهيم 16125B)مزدوججرسيف )البلدية

116/09/95إقليم: جرسيفأنوالإقليم: جرسيفالرانات المركز 159 16/09/02أقدمية 16 سنةعبد الحميد كوراد 18524J)مزدوججرسيف )البلدية

116/09/97إقليم: جرسيفالقدسإقليم: جرسيفاولد احميد المركز 159 06/09/01أقدمية 16 سنةاعراريس مصطفى 16125B)مزدوججرسيف )البلدية

116/09/97عمالة: وجدة - أنكادم أنوالإقليم: جرسيفاولد احميد المركز 153 16/09/02أقدمية 16 سنةعيساوي لطيفة 04311K)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/86إقليم: جرسيفملويةإقليم: جرسيفأم البنين 152 16/09/98أقدمية 16 سنةعلم م 16127D)مزدوججرسيف )البلدية

116/09/89إقليم: جرسيفأنوالإقليم: جرسيفأم البنين 150 16/09/99أقدمية 16 سنةارهجي عبدا 18524J)مزدوججرسيف )البلدية

104/09/02عمالة: مكناسالمختار السوسيإقليم: جرسيفاولد بوريمة المركز 149 04/09/02أقدمية 16 سنةالمنيعي حفيظة 04008F)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/98إقليم: جرسيفالنجاحإقليم: جرسيفالتوميات 145 06/09/01أقدمية 16 سنةكريمة أشهبون 27152Mمزدوجهوارة أولد رحو

316/09/95إقليم: جرسيفبن بطوطةإقليم: جرسيفاولد حادة المركز 143 17/10/06أقدمية 12 سنةعبد الرزاق زردان 16126C)مزدوججرسيف )البلدية

الحاج الهادي التاجموعتي إقليم: جرسيفبني دمال المركز

البتدائية

105/09/03عمالة: فاس 141 05/09/03أقدمية 16 سنةمصطفى الفلحي 26570E)مزدوجزواغة )المقاطعة

116/09/92إقليم: جرسيفعمر بن الخطابإقليم: جرسيفبدر 136 06/09/01أقدمية 16 سنةحسن المكاوي 16123Z)مزدوججرسيف )البلدية

116/09/97إقليم: جرسيفالقدسإقليم: جرسيفتادرت المركز 133 07/09/04أقدمية 16 سنةعبد القادر خوي 16125B)مزدوججرسيف )البلدية

الحاج الهادي التاجموعتي إقليم: جرسيفبني دمال المركز

البتدائية

107/09/04عمالة: فاس 133 07/09/04أقدمية 16 سنةالصغيار سهر 26570E)مزدوجزواغة )المقاطعة

1016/09/94إقليم: جرسيفلبعييرإقليم: جرسيفحمرية 132 06/09/01أقدمية 16 سنةالحرشاوي عبد العزيز 16294Kمزدوجتادرت
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916/09/99إقليم: تطوانمدرسة سيدي احمد البقالإقليم: جرسيفبن بطوطة 120 07/10/04أقدمية 16 سنةاشن فاطمة 05402

W

مزدوجتطوان )البلدية(

104/09/02إقليم: جرسيفعمر بن الخطابإقليم: جرسيفبدر 114 07/09/04أقدمية 16 سنةشفيقة وهبي 16123Z)مزدوججرسيف )البلدية

116/09/93عمالة: وجدة - أنكادم. م لشهبإقليم: جرسيفموسى بن نصير 113 10/10/05إلتحاق بالزوجوردة ميموني 25546S)مزدوجوجدة )البلدية

716/09/95إقليم: جرسيفالشويبيرإقليم: جرسيفأنس ابن مالك 106 02/09/15عائشة هرموش 16128E)مزدوججرسيف )البلدية

616/09/93إقليم: جرسيفأنوالإقليم: جرسيفأنس ابن مالك 106 02/09/15الحسن شبلو 18524J)مزدوججرسيف )البلدية

216/09/95إقليم: جرسيفأم البنينإقليم: جرسيفأنس ابن مالك 98 06/09/17ازياش م 18525K)مزدوججرسيف )البلدية

716/09/97عمالة: وجدة - أنكادم. م لشهبإقليم: جرسيفأنس ابن مالك 96 02/09/14إلتحاق بالزوجرشيدة بلورش 25546S)مزدوجوجدة )البلدية

504/09/02عمالة: وجدة - أنكادم. مصطفى سكيكرإقليم: جرسيفالمظافرة المركز 95 05/09/11إلتحاق بالزوجمريامة بوجطاط 04284F)مزدوجوجدة )البلدية

105/09/07إقليم: جرسيفأنس ابن مالكإقليم: جرسيفالصفصافات المركز 93 15/09/11العسري   م 25828Y)مزدوججرسيف )البلدية

104/09/02إقليم: جرسيفالنجاحإقليم: جرسيفمدرسة ابي  حنيفة 92 05/09/11إلتحاق بالزوجزهور احماموش 27152Mمزدوجهوارة أولد رحو

704/09/02عمالة: سلمدرسة ابن حزمإقليم: جرسيفلبعيير 88 06/09/17وفاء قارا 01143S)مزدوجبطانة )المقاطعة

105/09/03إقليم: جرسيفالنجاحإقليم: جرسيفأنس ابن مالك 88 04/09/12إلتحاق بالزوجخديجة أملل 27152Mمزدوجهوارة أولد رحو

107/09/04إقليم: جرسيفالنجاحإقليم: جرسيفسيبويه 72 06/09/17إلتحاق بالزوجازندور حكيمة 27152Mمزدوجهوارة أولد رحو

607/09/04عمالة: طنجة - أصيلأبو هريرةإقليم: جرسيفالشويبير 72 13/09/18الحسناوي اكرم 15216N طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

301/01/10إقليم: جرسيفسيبويهإقليم: جرسيفمدرسة ابي  حنيفة 66 02/09/14الوادي كريمة 16129F)مزدوججرسيف )البلدية

101/01/12إقليم: جرسيفغفولة المركزإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 65 03/09/13اغيلس بلقاسم 16280Vمزدوجهوارة أولد رحو

401/01/10إقليم: جرسيفاولد حادة المركزإقليم: جرسيفالتوميات 61 03/09/13موراد عوام 16278Tمزدوجهوارة أولد رحو
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316/09/98عمالة: فاسعلي الجزنائيإقليم: جرسيفأنس ابن مالك 60 06/09/17بوشتى حنين 24318G)مزدوججنان الورد )المقاطعة

705/09/11إقليم: جرسيفأنس ابن مالكإقليم: جرسيفالصباب المركز 59                                                         

بلحاج لطيفة

03/09/13 25828Y)مزدوججرسيف )البلدية

701/01/10إقليم: جرادةابي عبيد البكريإقليم: جرسيفغفولة المركز 57 02/09/15زوليخة بايا 04686T)مزدوججرادة )البلدية

512/02/08إقليم: بركانعبد الرحمان بن عوفإقليم: جرسيفحمرية 2 56 04/09/18أزعاج عزيزة 24686G - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

809/12/11إقليم: جرسيفالشويبيرإقليم: جرسيفالجل المركز 55 06/09/17يعكوب بن الكبير 16128E)مزدوججرسيف )البلدية

501/01/10إقليم: جرسيفمدرسة ابي  حنيفةإقليم: جرسيفالخط المركز 53 02/09/15كرومي بن حدو 25275X)مزدوججرسيف )البلدية

102/09/14إقليم: الخميساتصلح بالعربيإقليم: جرسيفسميو 53 02/09/14لطيفة بونكاب 24706D)مزدوجتيفلت )البلدية

202/09/10إقليم: جرسيفالمسيرةإقليم: جرسيفالجل المركز 49 04/09/19صديق حفيظ 25442D)مزدوججرسيف )البلدية

801/01/12إقليم: جرادةالنجودإقليم: جرسيفاولد اخلوف المركز 49 02/09/14الزهرة بوحدائدي 04692Z عين بني مطهر

)البلدية(

مزدوج

104/09/12إقليم: بركانالشرفاءإقليم: جرسيفسيدي لفضيل المركز 47 02/09/14يوسف درفوف 04496Lمزدوجلعثامنة

304/09/12إقليم: جرسيفبدرإقليم: جرسيفالرانات المركز 47 02/09/17زنيدي عزيز 20682E)مزدوججرسيف )البلدية

102/09/10إقليم: جرسيفالمسيرةإقليم: جرسيفالمسيرة 46 04/09/18حسنة تحفورت 25442D)مزدوججرسيف )البلدية

102/09/10إقليم: مولي يعقوبمدرسة 20 غشتإقليم: جرسيفالشويبير 45 04/09/18إلتحاق بالزوجالسريج مريم 02158Vمزدوجعين الشقف

101/01/10إقليم: جرسيفالنجاحإقليم: جرسيفلبعيير 44 06/09/17إلتحاق بالزوجقيبوس حليمة 27152Mمزدوجهوارة أولد رحو

104/09/12إقليم: جرسيفالمسيرةإقليم: جرسيفالمريجة المركز 44 02/09/16العـــيد  سعـــيدة 25442D)مزدوججرسيف )البلدية

102/09/14إقليم: جرادةالوفاءإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 43 02/09/14عبد الكريم البريمشي 18520E)مزدوججرادة )البلدية

902/09/14إقليم: جرسيفاولد حادة المركزإقليم: جرسيفالخط المركز 43 06/09/17سيدي عبدالرحمان الميضاوي 16278Tمزدوجهوارة أولد رحو
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601/01/10إقليم: جرسيفأنس ابن مالكإقليم: جرسيفلبعيير 42 04/09/18الكامل م 25828Y)مزدوججرسيف )البلدية

802/09/16إقليم: بركانالمام البخاريإقليم: جرسيفتيزي نتاسا المركز 38 02/09/16 بلقاسمي يمينة 04435V)مزدوجاكليم )البلدية

202/09/16إقليم: جرسيفاولد حادة المركزإقليم: جرسيفبوحسان المركز 38 02/09/16بوحريبة زهور 16278Tمزدوجهوارة أولد رحو

202/09/16إقليم: تازةباب مرزوقة المركزإقليم: جرسيفإبياض المركز 38 02/09/16كرام فاطيمة الزهراء 16520Fمزدوجباب مرزوقة

مدرسة ولي العهد المير إقليم: جرسيفغفولة المركز

مولي الحسن

226/01/17إقليم: تاوريرت 38 26/01/17بوشنافي            جهاد 27278Z)مزدوجتاوريرت )البلدية

326/01/17إقليم: جرادةالزهارإقليم: جرسيفالرانات المركز 38 26/01/17دردور عائشة 04687U)مزدوججرادة )البلدية

426/01/17إقليم: جرادةالنورإقليم: جرسيفالصباب المركز 38 26/01/17عبادي نوال 20506N)مزدوججرادة )البلدية

726/01/17إقليم: جرادةم/م الفلح المركزإقليم: جرسيفلكار السفلى 38 26/01/17الموغلي عزيزة 04717Bمزدوجلعوينات

826/01/17إقليم: بركانتغاسروتإقليم: جرسيفاولد احميد المركز 38 26/01/17زغلي انعام 04558Dمزدوجتافوغالت

مدرسة ولي العهد المير إقليم: جرسيفاولد اخلوف المركز

مولي الحسن

126/01/17إقليم: تاوريرت 38 26/01/17الكاملة المرزوقي 27278Z)مزدوجتاوريرت )البلدية

626/01/17إقليم: بركان الخروبةإقليم: جرسيفتادرت المركز 38 26/01/17سميرة صيني 20675Xمزدوجمداغ

ملقى الويدان مجموعة إقليم: جرسيفتسطفاشت المركز

مدرسية

126/01/17إقليم: تاوريرت 38 26/01/17هرشلي  لمياء 04650Dمزدوجملك الويدان

احمد الحبيب اليعقوبي 

المركز

726/01/17إقليم: بركانيوسف بن تاشفينإقليم: جرسيف 38 26/01/17بوعبداللوي الزهراء 04460Xمزدوجلعثامنة

126/01/17إقليم: جرسيفأنس ابن مالكإقليم: جرسيفالمريجة المركز 38 26/01/17نصيرة إدريسي 25828Y)مزدوججرسيف )البلدية

126/01/17إقليم: جرسيفبني دمال المركزإقليم: جرسيفسطح المغاسل المركز 38 26/01/17حميمد بلقاسم 16243Eمزدوجراس القصر

117/05/17إقليم: تاوريرت20 غشتإقليم: جرسيفالصباب المركز 38 17/05/17البتول الخليفي 04450L)مزدوجتاوريرت )البلدية

502/09/15عمالة: وجدة - أنكادم. عبد المومنإقليم: جرسيفبني دمال المركز 35 02/09/15إلتحاق بالزوجسهام غاية 04307F)مزدوجبني درار )البلدية
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106/09/17إقليم: جرسيفاولد حادة المركزإقليم: جرسيفالكطارة 35 06/09/17مزيان مرموغي 16278Tمزدوجهوارة أولد رحو

502/09/14إقليم: تازةبني مكارة المركزإقليم: جرسيفعين امزيزو المركز 32 02/09/16بدر بو عبد ا 16624Uمزدوجغياتة الغربية

602/09/16إقليم: جرسيفلبعييرإقليم: جرسيفسيدي لفضيل المركز 32 04/09/18فوزية بلقاسمي 16294Kمزدوجتادرت

902/09/14إقليم: جرسيفالجل المركزإقليم: جرسيفاولد اخلوف المركز 31 06/09/17قدور قزيح 16284Zمزدوجهوارة أولد رحو

506/09/17إقليم: جرسيفالرانات المركزإقليم: جرسيفبوحسان المركز 31 06/09/17العلوي عبد الكبير 16292Hمزدوجتادرت

606/09/17إقليم: بركانالشرفاءإقليم: جرسيفمزكيتام المركز 31 06/09/17ايمان التويهمي 04496Lمزدوجلعثامنة

106/09/17إقليم: جرسيفالمسيرةإقليم: جرسيفالصباب المركز 31 06/09/17هرموش عبد ا 16295Lمزدوجتادرت

206/09/17إقليم: جرسيفلبعييرإقليم: جرسيفمزكيتام المركز 31 06/09/17سليمان محيمدات 16294Kمزدوجتادرت

806/09/17إقليم: جرسيفالرانات المركزإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 31 06/09/17زاهية غرسله 16292Hمزدوجتادرت

306/09/17إقليم: جرسيفالمسيرةإقليم: جرسيفسطح المغاسل المركز 31 06/09/17زكري عبد العزيز 16295Lمزدوجتادرت

406/09/17إقليم: جرسيفالرانات المركزإقليم: جرسيفإبياض المركز 31 06/09/17هموز عبد السلم 16292Hمزدوجتادرت

606/09/17إقليم: جرسيفالصفصافات المركزإقليم: جرسيفبني دمال المركز 31 06/09/17كريمة العلوي 16296Mمزدوجتادرت

احمد الحبيب اليعقوبي 

المركز

706/09/17إقليم: بركانجراوةإقليم: جرسيف 31 06/09/17فريدة الموداح 04525Tمزدوجفزوان

106/09/17إقليم: جرسيفالصفصافات المركزإقليم: جرسيفبركين المركز 31 06/09/17الطيبي كريم 16296Mمزدوجتادرت

606/09/17إقليم: جرسيفالصفصافات المركزإقليم: جرسيفسميو 31 06/09/17غزواني رحو 16296Mمزدوجتادرت

806/09/17إقليم: جرسيفالتومياتإقليم: جرسيفسيدي لفضيل المركز 31 06/09/17سي م الوليد 22566Cمزدوجصاكة

مدرسة ولي العهد المير إقليم: جرسيفتامجيلت المركز

مولي الحسن

106/09/17إقليم: تاوريرت 31 06/09/17وفاء عامر 27278Z)مزدوجتاوريرت )البلدية

229



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ
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جماعة التعيين

306/09/17إقليم: جرسيفالجل المركزإقليم: جرسيفإبياض المركز 31 06/09/17بومداك رشيد 16284Zمزدوجهوارة أولد رحو

506/09/17إقليم: جرسيفتسطفاشت المركزإقليم: جرسيفتيزي نتاسا المركز 31 06/09/17عبد الغاني الشقرباني 16323Sمزدوجصاكة

726/01/17إقليم: بركانلهبيل 3إقليم: جرسيفاولد حادة المركز 28 26/01/17عبد الرحيم الضاوي 26100U - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

326/01/17إقليم: بركانجراوةإقليم: جرسيفتيزي نتاسا المركز 28 26/01/17والحادج  يوسف 04525Tمزدوجفزوان

826/01/17إقليم: جرادةلمواطرإقليم: جرسيفغفولة المركز 28 26/01/17بلتاين أحمد 04718Cمزدوجلعوينات

126/01/17إقليم: تاوريرتلكرانزةإقليم: جرسيفمزكيتام المركز 28 26/01/17م عمر 04758

W

مزدوجسيدي علي بلقاسم

226/01/17إقليم: جرسيفحمرية 2إقليم: جرسيفالمريجة المركز 28 26/01/17إلتحاق بالزوجالدامي حليمة 27143C)مزدوججرسيف )البلدية

617/05/17إقليم: جرادةالنهضةإقليم: جرسيفالمريجة المركز 28 17/05/17الميلود حمداوي 24684E عين بني مطهر

)البلدية(

مزدوج

104/09/18إقليم: جرسيفالمريجة المركزإقليم: جرسيفبني دمال المركز 24 04/09/18عواطف العلمي 16311Dمزدوجلمريجة

104/09/18إقليم: جرسيفالمريجة المركزإقليم: جرسيفتيغزة المركز 24 04/09/18طارق اليعقوبي 16311Dمزدوجلمريجة

304/09/18إقليم: جرادةم/م سيدي داود المركزيةإقليم: جرسيفالصباب المركز 24 04/09/19الخير اخلص 04707Rمزدوجبني مطهر

304/09/18إقليم: جرادةم/م سيدي داود المركزيةإقليم: جرسيفبوراشد المركز 24 04/09/18عبد اللوي غزلن 04707Rمزدوجبني مطهر

304/09/18إقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية تنشرفيإقليم: جرسيفالخط المركز 24 04/09/18نادية العروصي 04603Cمزدوجتنشرفي

304/09/18إقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية تنشرفيإقليم: جرسيفالخط المركز 24 04/09/18م شاكر 04603Cمزدوجتنشرفي

904/09/18إقليم: جرسيفالصفصافات المركزإقليم: جرسيفبني دمال المركز 24 04/09/18كجي راضية 16296Mمزدوجتادرت

204/09/18إقليم: جرسيفغفولة المركزإقليم: جرسيفمزكيتام المركز 24 04/09/18كريم هشام 16280Vمزدوجهوارة أولد رحو

604/09/18إقليم: جرسيفالصفصافات المركزإقليم: جرسيفسميو 24 04/09/18عبد العزيز القاسمي 16296Mمزدوجتادرت
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204/09/18إقليم: بركانأولد علي الشبابإقليم: جرسيفاولد اخلوف المركز 24 04/09/18سورية مؤذين 04512Dمزدوجشويحية

404/09/18إقليم: جرسيفالصفصافات المركزإقليم: جرسيفاولد بوريمة المركز 24 04/09/18سعيد الفتاش 16296Mمزدوجتادرت

904/09/18إقليم: جرسيفغفولة المركزإقليم: جرسيفإبياض المركز 24 04/09/18العلوي سفيان 16280Vمزدوجهوارة أولد رحو

304/09/18إقليم: بركانالجولنإقليم: جرسيفاولد اخلوف المركز 24 04/09/18تورية بوسبعة 04529Xمزدوجزكزل

406/09/17إقليم: جرسيفبن بطوطةإقليم: جرسيفالكطارة 23 06/09/17إلتحاق بالزوجحبيبة حطيطي 16126C)مزدوججرسيف )البلدية

306/09/17إقليم: جرسيفالنصرإقليم: جرسيفسيدي لفضيل المركز 23 06/09/17إلتحاق بالزوجهدى حاري 27153N)مزدوججرسيف )البلدية

احمد الحبيب اليعقوبي 

المركز

206/09/17إقليم: جرسيفالنصرإقليم: جرسيف 23 06/09/17إلتحاق بالزوجسعاد علط 27153N)مزدوججرسيف )البلدية

706/09/17إقليم: بركانمدرسة الخنساءإقليم: جرسيفبوراشد المركز 23 06/09/17إلتحاق بالزوجحسناء صديقي 27249T)مزدوجبركان )البلدية

206/09/17إقليم: جرسيفالمظافرة المركزإقليم: جرسيفالمريجة المركز 23 06/09/17إلتحاق بالزوجتورية بوداز 16277Sمزدوجهوارة أولد رحو

106/09/17إقليم: جرسيفالمظافرة المركزإقليم: جرسيفالمريجة المركز 23 06/09/17إلتحاق بالزوجةعادل خيي 16277Sمزدوجهوارة أولد رحو

602/09/15إقليم: تازةالترايبة المركزإقليم: جرسيفأم البنين 22 04/09/18عصام بونيف 16431Jمزدوجاترايبة

106/09/17إقليم: جرسيفالنصرإقليم: جرسيفلكار السفلى 22 06/09/17إلتحاق بالزوجهند العادل 27153N)مزدوججرسيف )البلدية

106/09/17إقليم: جرسيفأم البنينإقليم: جرسيفبني دمال المركز 22 06/09/17إلتحاق بالزوجعائشة قشاش 18525K)مزدوججرسيف )البلدية

المدرسة البتدائية الحي إقليم: جرسيفصانكال المركز

الجديد

706/09/17إقليم: الناضور 22 06/09/17إلتحاق بالزوجهنية الرخو 12311F)مزدوجالعروي )البلدية

106/09/17إقليم: جرسيفأم البنينإقليم: جرسيفبني دمال المركز 22 06/09/17إلتحاق بالزوجامال الهزاط 18525K)مزدوججرسيف )البلدية

106/09/17إقليم: جرسيفالنصرإقليم: جرسيفسيدي لفضيل المركز 22 06/09/17إلتحاق بالزوجنزيهة زروقي 27153N)مزدوججرسيف )البلدية

208/11/17إقليم: جرسيفالجل المركزإقليم: جرسيفالسويهلة المركز 22 08/11/17إلتحاق بالزوجسالم ابتسام 16284Zمزدوجهوارة أولد رحو
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106/09/17إقليم: جرسيفغفولة المركزإقليم: جرسيفاولد احميد المركز 21 04/09/19سعيد بو الزين 16280Vمزدوجهوارة أولد رحو

106/09/17إقليم: الناضورمجموعة مدارس الكرمةإقليم: جرسيفاولد اخلوف المركز 21 06/09/17م حمو 12515Cمزدوجأولد داوود ازخانين

106/09/17إقليم: جرسيفلكار السفلىإقليم: جرسيفالمريجة المركز 21 06/09/17نهاد غانم 23563Lمزدوجهوارة أولد رحو

106/09/17إقليم: جرسيفالمريجة المركزإقليم: جرسيفالكطارة 21 06/09/17يوسف سبال 16311Dمزدوجلمريجة

206/09/17إقليم: جرسيفالتومياتإقليم: جرسيفمزكيتام المركز 21 06/09/17اسماعيل قرشاوي 22566Cمزدوجصاكة

احمد الحبيب اليعقوبي 

المركز

506/09/17إقليم: جرسيفأنس ابن مالكإقليم: جرسيف 21 06/09/17إلتحاق بالزوجدحماني شهيدة 25828Y)مزدوججرسيف )البلدية

احمد الحبيب اليعقوبي 

المركز

906/09/17إقليم: جرسيفتادرت المركزإقليم: جرسيف 21 06/09/17فاطمة الزهراء الفيللي 16287Cمزدوجتادرت

506/09/17إقليم: جرسيفتادرت المركزإقليم: جرسيفمزكيتام المركز 21 06/09/17جعفر صيار 16287Cمزدوجتادرت

106/09/17إقليم: جرسيفالمريجة المركزإقليم: جرسيفالكطارة 21 06/09/17نوال الشقرة 16311Dمزدوجلمريجة

406/09/17إقليم: جرسيفالسويهلة المركزإقليم: جرسيفسيدي بلقاسم المركز 21 06/09/17زعري عبد الحنين 16300Sمزدوجتادرت

406/09/17إقليم: جرسيفموسى بن نصيرإقليم: جرسيفالصفصافات المركز 21 06/09/17إلتحاق بالزوججبابري فدوى 21826Y)مزدوججرسيف )البلدية

106/09/17إقليم: جرسيفحمريةإقليم: جرسيفسطح المغاسل المركز 21 06/09/17إلتحاق بالزوجسمية قنديل 16139S)مزدوججرسيف )البلدية

906/09/17إقليم: جرسيفلكار السفلىإقليم: جرسيفاولد احميد المركز 21 06/09/17العزوزي نور الدين 23563Lمزدوجهوارة أولد رحو

706/09/17إقليم: جرسيفغفولة المركزإقليم: جرسيفاولد احميد المركز 21 06/09/17عبد الصمد يملحي علمي 16280Vمزدوجهوارة أولد رحو

106/09/17إقليم: جرسيفالنصرإقليم: جرسيفالصباب المركز 21 06/09/17إلتحاق بالزوجسومية الحور 27153N)مزدوججرسيف )البلدية

106/09/17إقليم: جرسيفالنصرإقليم: جرسيفبني دمال المركز 21 06/09/17إلتحاق بالزوجمروة فرشوش 27153N)مزدوججرسيف )البلدية

106/09/17إقليم: جرسيفالسويهلة المركزإقليم: جرسيفاولد بوريمة المركز 21 06/09/17سمير مخفي 16300Sمزدوجتادرت
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106/09/17إقليم: جرسيفالمريجة المركزإقليم: جرسيفإبياض المركز 21 06/09/17رضوان بنعودة 16311Dمزدوجلمريجة

1006/09/17إقليم: جرسيفالتومياتإقليم: جرسيفسيدي لفضيل المركز 21 06/09/17حسام الدين بويرماني 22566Cمزدوجصاكة

106/09/17إقليم: جرسيفالتومياتإقليم: جرسيفاولد اخلوف المركز 21 06/09/17حسن هريش 22566Cمزدوجصاكة

304/09/18إقليم: جرسيفالسويهلة المركزإقليم: جرسيفإبياض المركز 21 04/09/19سوبشير م 16300Sمزدوجتادرت

502/09/15عمالة: مكناسالقدارة المركزإقليم: جرسيفالمسيرة 18 16/09/19إلتحاق بالزوجغريبة عقيل 03898Lمزدوجواد الجديدة

902/09/16إقليم: جرسيفسيدي لفضيل المركزإقليم: جرسيفامسون المركز 18 04/09/18خد مصطفى 16318Lمزدوجصاكة

502/09/16إقليم: جرسيفسيبويهإقليم: جرسيفالمدرسة الجماعاتية تادرت 18 16/09/19إلتحاق بالزوجعبلة موهوب 16129F)مزدوججرسيف )البلدية

804/09/18عمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي بولنوار - المركزإقليم: جرسيفالخط المركز 17 04/09/18إلتحاق بالزوجنزيهة بن جدو 04346Yمزدوجسيدي بولنوار

204/09/19إقليم: بركانالشهداءإقليم: جرسيفمزكيتام المركز 17 04/09/19العسلوي الرميصاء 04467Eمزدوجبوغريبة

1004/09/19إقليم: تاوريرت20 غشتإقليم: جرسيفالخط المركز 17 04/09/19سارة العروصي 04450L)مزدوجتاوريرت )البلدية

904/09/19إقليم: تاوريرتابن خلدونإقليم: جرسيفالخط المركز 17 04/09/19ازغار ميلودة 24906

W

مزدوجتاوريرت )البلدية(

204/09/19إقليم: تاوريرتبني يعلىإقليم: جرسيفإبياض المركز 17 04/09/19مشيشي سعيد 21016Tمزدوجتنشرفي

604/09/19إقليم: بركانالجولنإقليم: جرسيفاولد بوريمة المركز 17 04/09/19بوهرية دنيا 04529Xمزدوجزكزل

احمد الحبيب اليعقوبي 

المركز

104/09/19إقليم: جرسيفالمريجة المركزإقليم: جرسيف 17 04/09/19الرواعي فاطمة الزهراء 16311Dمزدوجلمريجة

404/09/19إقليم: جرسيفالسويهلة المركزإقليم: جرسيفسطح المغاسل المركز 17 04/09/19بشرى برحو 16300Sمزدوجتادرت

104/09/19إقليم: جرسيفلكار السفلىإقليم: جرسيفتيزي نتسدنان 17 04/09/19القصيري المختار 23563Lمزدوجهوارة أولد رحو

704/09/19إقليم: بركان الخروبةإقليم: جرسيفتسطفاشت المركز 17 04/09/19حليمة العماري 20675Xمزدوجمداغ
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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

1104/09/19إقليم: بركانالشهداءإقليم: جرسيفتيزي نتاسا المركز 17 04/09/19فاطمة الزهراء بنخليفة 04467Eمزدوجبوغريبة

1104/09/19إقليم: بركانالشهداءإقليم: جرسيفاولد اخلوف المركز 17 04/09/19وفاء حمو 04467Eمزدوجبوغريبة

504/09/19إقليم: جرسيفالمريجة المركزإقليم: جرسيفبوحسان المركز 17 04/09/19فاطمة شراط 16311Dمزدوجلمريجة

104/09/18إقليم: تاوريرتاولد رمضانإقليم: جرسيفاولد عثمان المركز 16 04/09/18إلتحاق بالزوججميلة لعرج 04623Zمزدوجأهل واد زا

506/09/17إقليم: جرسيفلكار السفلىإقليم: جرسيفاولد احميد المركز 15 04/09/19رشيد ساهل 23563Lمزدوجهوارة أولد رحو

106/09/17إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الشريعةإقليم: جرسيفالمريجة المركز 15 04/09/19إلتحاق بالزوجأفقير نوال 12274R)مزدوجالناضور )البلدية

احمد الحبيب اليعقوبي 

المركز

106/09/17إقليم: بركانالشهداءإقليم: جرسيف 15 04/09/19م فوناس 04467Eمزدوجبوغريبة

106/09/17إقليم: جرسيفإبياض المركزإقليم: جرسيفالمريجة المركز 15 04/09/19حميد طلحة 16247Jمزدوجراس القصر

506/09/17إقليم: جرسيفتادرت المركزإقليم: جرسيفالسويهلة المركز 15 04/09/19حيحي بكاي 16287Cمزدوجتادرت

404/09/18إقليم: جرسيفحمريةإقليم: جرسيفالخط المركز 15 04/09/18إلتحاق بالزوجاسماء السمايكي 16139S)مزدوججرسيف )البلدية

1004/09/18إقليم: جرسيفلكار السفلىإقليم: جرسيفالخط المركز 14 04/09/18حمداوي عبدالمجيد 23563Lمزدوجهوارة أولد رحو

204/09/18إقليم: جرسيفتادرت المركزإقليم: جرسيفإبياض المركز 14 04/09/18حراك إسماعيل 16287Cمزدوجتادرت

104/09/18إقليم: جرسيفالسويهلة المركزإقليم: جرسيفإبياض المركز 14 04/09/18خطاب مصطفى 16300Sمزدوجتادرت

104/09/18إقليم: تاوريرتالعاطفإقليم: جرسيفاولد عثمان المركز 14 04/09/19يحيى المكيريس 04776Rمزدوجأولد ام

204/09/18إقليم: جرسيفامسون المركزإقليم: جرسيفبني دمال المركز 14 04/09/18مين جمال 16303Vمزدوجتادرت

204/09/18إقليم: جرسيفالكطارةإقليم: جرسيفسيدي بلقاسم المركز 14 04/09/18حنان بنجدي 21027Eمزدوجلمريجة

104/09/18إقليم: جرسيفسطح المغاسل المركزإقليم: جرسيفعين امزيزو المركز 14 04/09/18حفيظ بوراس 16240Bمزدوجراس القصر
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ترتيب

الختيار
إنتقال
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

104/09/18إقليم: جرسيفحمريةإقليم: جرسيفالخط المركز 14 04/09/18إلتحاق بالزوجرحمة العادل 16139S)مزدوججرسيف )البلدية

704/09/18إقليم: بركان الزرايبإقليم: جرسيفاولد عثمان المركز 14 04/09/19حافظ بوامرارن 04501Sمزدوجمداغ

104/09/18إقليم: جرسيفإبياض المركزإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 14 04/09/18م عرعور 16247Jمزدوجراس القصر

104/09/18إقليم: جرسيفتادرت المركزإقليم: جرسيفسيدي بلقاسم المركز 14 04/09/18زعري ابراهيم 16287Cمزدوجتادرت

104/09/18إقليم: جرسيفسميوإقليم: جرسيفتيغزة المركز 14 04/09/18عبد الواحد البرني 16249Lمزدوجراس القصر

104/09/18إقليم: جرسيفإبياض المركزإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 14 04/09/18عبد ا عللي 16247Jمزدوجراس القصر

احمد الحبيب اليعقوبي إقليم: جرسيفبركين المركز

المركز

104/09/18إقليم: جرسيف 14 04/09/18بنلحسن عادل 16307Zمزدوجلمريجة

104/09/18إقليم: جرسيفسطح المغاسل المركزإقليم: جرسيفعين امزيزو المركز 14 04/09/18والدن ياسين 16240Bمزدوجراس القصر

احمد الحبيب اليعقوبي إقليم: جرسيفبركين المركز

المركز

104/09/18إقليم: جرسيف 14 04/09/18لشخم سميرة 16307Zمزدوجلمريجة

304/09/18إقليم: جرسيفالمريجة المركزإقليم: جرسيفمزكيتام المركز 14 04/09/18لفضيل بوعزة 16311Dمزدوجلمريجة

1104/09/18إقليم: بركانالشهداءإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 14 04/09/18يوسف العلج 04467Eمزدوجبوغريبة

احمد الحبيب اليعقوبي إقليم: جرسيفإبياض المركز

المركز

204/09/18إقليم: جرسيف 14 04/09/18منيرة الزناكي 16307Zمزدوجلمريجة

104/09/18إقليم: جرسيفبني دمال المركزإقليم: جرسيفتيغزة المركز 14 04/09/18م بلغاز 16243Eمزدوجراس القصر

904/09/18إقليم: جرسيفسيدي لفضيل المركزإقليم: جرسيفاولد اخلوف المركز 14 04/09/18سناء لعكيبي 16318Lمزدوجصاكة

104/09/18إقليم: جرسيفالمسيرةإقليم: جرسيفالجل المركز 12 04/09/19إلتحاق بالزوجحبيبة الجبلي 25442D)مزدوججرسيف )البلدية

104/09/18إقليم: جرسيفامسون المركزإقليم: جرسيفاولد بوريمة المركز 11 04/09/19أسا مة لزرق 16303Vمزدوجتادرت

1004/09/18إقليم: جرسيفسطح المغاسل المركزإقليم: جرسيفبني دمال المركز 11 05/09/19شميطح يوسف 16240Bمزدوجراس القصر
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304/09/18إقليم: جرسيفسطح المغاسل المركزإقليم: جرسيفإبياض المركز 11 04/09/19كريم سنان 16240Bمزدوجراس القصر

204/09/18إقليم: تاوريرتبني يعلىإقليم: جرسيفاولد عثمان المركز 11 04/09/19عبد الرزاق بلعادل 21016Tمزدوجتنشرفي

304/09/19إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الفيضإقليم: جرسيفصانكال المركز 10 04/09/19إلتحاق بالزوجنورة الزهني 12280X)مزدوجالناضور )البلدية

104/09/19إقليم: جرسيفأم البنينإقليم: جرسيفصانكال المركز 9 04/09/19إلتحاق بالزوجةعبد القادر لمعلم 18525K)مزدوججرسيف )البلدية

104/09/19إقليم: جرسيفبدرإقليم: جرسيفسيدي لفضيل المركز 8 04/09/19إلتحاق بالزوجغزلن هرموش 20682E)مزدوججرسيف )البلدية

304/09/19إقليم: بركانسلمان الفارسيإقليم: جرسيفالخط المركز 8 04/09/19إلتحاق بالزوجمتوفق غيثة 04410T)مزدوجبركان )البلدية

204/09/19إقليم: جرسيفلبعييرإقليم: جرسيفأفريدن المركز 8 04/09/19إلتحاق بالزوجالعيرج حنان 16294Kمزدوجتادرت

104/09/19إقليم: جرسيفبني دمال المركزإقليم: جرسيفسميو 7 04/09/19سعاد البرني 16243Eمزدوجراس القصر

1004/09/19إقليم: جرسيفبركين المركزإقليم: جرسيفسميو 7 04/09/19مريم الهرموش 16264Cمزدوجبركين

704/09/19إقليم: جرسيفامسون المركزإقليم: جرسيفعين امزيزو المركز 7 04/09/19يوسف الورداني 16303Vمزدوجتادرت

904/09/19إقليم: جرسيفامسون المركزإقليم: جرسيفبركين المركز 7 04/09/19حسناء بودربلة 16303Vمزدوجتادرت

1004/09/19إقليم: جرسيفاولد احميد المركزإقليم: جرسيفبوراشد المركز 7 04/09/19ايمان برشاش 16314Gمزدوجلمريجة

احمد الحبيب اليعقوبي إقليم: جرسيفسيدي بلقاسم المركز

المركز

704/09/19إقليم: جرسيف 7 04/09/19الضاوي لبنى 16307Zمزدوجلمريجة

904/09/19إقليم: جرسيفالكطارةإقليم: جرسيفسميو 7 04/09/19دنيا بودربلة 21027Eمزدوجلمريجة

104/09/19إقليم: جرسيفالنصرإقليم: جرسيفالتوميات 7 04/09/19إلتحاق بالزوجشيماء بالحاج 27153N)مزدوججرسيف )البلدية

104/09/19إقليم: جرسيفبني دمال المركزإقليم: جرسيفتيغزة المركز 7 04/09/19زعري اسماعيل 16243Eمزدوجراس القصر

احمد الحبيب اليعقوبي إقليم: جرسيفسميو

المركز

104/09/19إقليم: جرسيف 7 04/09/19محاسن التويجر 16307Zمزدوجلمريجة
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404/09/19إقليم: جرسيفبني دمال المركزإقليم: جرسيفتيغزة المركز 7 04/09/19فوراغ ياسين 16243Eمزدوجراس القصر

204/09/19إقليم: جرسيفامسون المركزإقليم: جرسيفعين امزيزو المركز 7 04/09/19عز الدين ارطايلي 16303Vمزدوجتادرت

204/09/19إقليم: جرسيفموسى بن نصيرإقليم: جرسيفصانكال المركز 7 04/09/19إلتحاق بالزوجليلى  سجعي 21826Y)مزدوججرسيف )البلدية

1004/09/19إقليم: جرسيفاولد احميد المركزإقليم: جرسيفعين امزيزو المركز 7 04/09/19مراد الورداني 16314Gمزدوجلمريجة

404/09/19إقليم: تاوريرتاجفيراتإقليم: جرسيفتيزي نتسدنان 7 04/09/19جمال الميلود 04572Uمزدوجمستكمر

1004/09/19إقليم: جرسيفبوراشد المركزإقليم: جرسيفتيغزة المركز 7 04/09/19مخفي م امين 16257Vمزدوجالصباب

604/09/19إقليم: جرسيفاولد احميد المركزإقليم: جرسيفبركين المركز 7 04/09/19حياة بلحسن 16314Gمزدوجلمريجة

304/09/19إقليم: تاوريرتطريق جرادةإقليم: جرسيفالسويهلة المركز 7 04/09/19إلتحاق بالزوجسعيدة الزعزاع 18430G العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج

104/09/19إقليم: الدريوشم.م ازروإقليم: جرسيفلكار السفلى 7 04/09/19سميرة بلعوط 12649Yمزدوجاتروكوت

104/09/19إقليم: جرسيفالكطارةإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 7 04/09/19عبد الحفيظ العشوري 21027Eمزدوجلمريجة

104/09/19إقليم: جرسيفتيغزة المركزإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 7 04/09/19إدريس شربيل 16267Fمزدوجبركين

404/09/19إقليم: جرسيفالصباب المركزإقليم: جرسيفعين امزيزو المركز 7 04/09/19أحمد الهشمي 16253Rمزدوجالصباب

104/09/19إقليم: جرسيفإبياض المركزإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 7 04/09/19احمد ازكاغ 16247Jمزدوجراس القصر

104/09/19إقليم: جرسيفاولد عثمان المركزإقليم: جرسيفتيزي نتسدنان 7 04/09/19الوالي رشيد 16342Mمزدوجصاكة

104/09/19إقليم: جرسيفالصباب المركزإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 7 04/09/19خاليد الرامي 16253Rمزدوجالصباب

604/09/19إقليم: جرسيفالخط المركزإقليم: جرسيفبني دمال المركز 7 16/09/19فتيحة العسالي 16329Yمزدوجصاكة

104/09/19إقليم: جرسيفأفريدن المركزإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 7 04/09/19عبد العالي حرمان 16261Zمزدوجالصباب
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504/09/19إقليم: جرسيفاولد احميد المركزإقليم: جرسيفاولد بوريمة المركز 7 04/09/19الغالية المهري 16314Gمزدوجلمريجة

404/09/19إقليم: جرسيفالخط المركزإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 7 04/09/19يوسف عبد النبي 16329Yمزدوجصاكة

204/09/19إقليم: جرسيفبني دمال المركزإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 7 04/09/19مصطفى كردود 16243Eمزدوجراس القصر

104/09/19إقليم: جرسيفبني دمال المركزإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 7 04/09/19رضوان المساعف 16243Eمزدوجراس القصر

1004/09/19إقليم: جرسيفاولد عثمان المركزإقليم: جرسيفتيزي نتسدنان 7 04/09/19بوعديلة سفيان 16342Mمزدوجصاكة

904/09/19إقليم: جرسيفتسطفاشت المركزإقليم: جرسيفبركين المركز 7 04/09/19ابراهيم براك 16323Sمزدوجصاكة

404/09/19إقليم: بركانحسان بن ثابتإقليم: جرسيفتامجيلت المركز 7 04/09/19م بداوي 04508Zمزدوجشويحية

104/09/19إقليم: جرسيفاولد عثمان المركزإقليم: جرسيفتيزي نتسدنان 7 04/09/19اعبابو زكية 16342Mمزدوجصاكة

504/09/19إقليم: جرسيفاولد احميد المركزإقليم: جرسيفاولد بوريمة المركز 7 04/09/19رجاء الشلياح 16314Gمزدوجلمريجة

احمد الحبيب اليعقوبي إقليم: جرسيفتيغزة المركز

المركز

104/09/19إقليم: جرسيف 7 04/09/19بن حادين م 16307Zمزدوجلمريجة

304/09/19إقليم: جرسيفالخط المركزإقليم: جرسيفتيزي نتسدنان 7 04/09/19العادلي م 16329Yمزدوجصاكة

704/09/19إقليم: جرسيفالصباب المركزإقليم: جرسيفإبياض المركز 7 04/09/19حجار سميرة 16253Rمزدوجالصباب

704/09/19إقليم: جرسيفتسطفاشت المركزإقليم: جرسيفبركين المركز 7 04/09/19دنيا صفور 16323Sمزدوجصاكة

1004/09/19إقليم: جرسيفبني دمال المركزإقليم: جرسيفإبياض المركز 7 04/09/19سال بشرى 16243Eمزدوجراس القصر

104/09/19إقليم: جرسيفاولد حادة المركزإقليم: جرسيفصانكال المركز 7 04/09/19إلتحاق بالزوجةميمون بريكي 16278Tمزدوجهوارة أولد رحو

104/09/19إقليم: جرسيفالصباب المركزإقليم: جرسيفعين امزيزو المركز 7 04/09/19عبد الكريم قجيع 16253Rمزدوجالصباب

مجموعة مدارس مولي إقليم: جرسيفعين امزيزو المركز

علي الشريف

904/09/19إقليم: الناضور 7 04/09/19م بوطاهري 12477Lمزدوجاركمان

238



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال
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المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

116/09/94عمالة: وجدة - أنكادم. النجدإقليم: جرادةم/م لبخاتا المركز 179 16/09/97أقدمية 16 سنةعدادي الميلود 19916X)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/94إقليم: جرادةأبي بكر الصديقإقليم: جرادةم/م الفلح المركز 177 16/09/98أقدمية 16 سنةاحمد هوير 04685S)مزدوججرادة )البلدية

117/09/90عمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي موسى - المركزإقليم: جرادةم/م المل المركز 167 16/09/99أقدمية 16 سنةكارتي حماد 04349Bمزدوجسيدي موسى المهاية

مدرسة اولد اغزيل 

الجماعاتية

116/09/97عمالة: وجدة - أنكادم. القدسإقليم: جرادة 167 16/09/99أقدمية 16 سنةدردور نعيمة 04300Y)مزدوجوجدة )البلدية

101/05/97عمالة: وجدة - أنكادم. م خير الدينإقليم: جرادةم/م المل المركز 161 12/09/00أقدمية 16 سنةعثمان ءامنة 04299X)مزدوجوجدة )البلدية

106/09/00عمالة: وجدة - أنكادمدرسة الضحىإقليم: جرادةم/م الفلح المركز 161 06/09/00أقدمية 16 سنةحيمر أسماء 27157T)مزدوجوجدة )البلدية

117/09/90عمالة: وجدة - أنكادم. 11 ينايرإقليم: جرادةالزاوية 155 06/09/01أقدمية 16 سنةهداجي يحي 22613D)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/92عمالة: وجدة - أنكادم. المنتزه البلديإقليم: جرادةم/م البيدق 155 06/09/01أقدمية 16 سنةخونة نور الدين 04257B)مزدوجوجدة )البلدية

م/م تيولي المركز -مدرسة 

جماعاتية

116/09/91عمالة: وجدة - أنكادم. الساقية الحمراءإقليم: جرادة 155 06/09/01أقدمية 16 سنةغازي احمد 04298

W

مزدوجوجدة )البلدية(

116/09/82عمالة: وجدة - أنكادم. مصطفى سكيكرإقليم: جرادةاحمد الناصري 154 14/10/99أقدمية 16 سنةعماري ميمون 04284F)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/94عمالة: وجدة - أنكادم. أحمد بوكماخإقليم: جرادةم/م لبخاتا المركز 149 06/09/02أقدمية 16 سنةسوابي سعيد 24392M)مزدوجوجدة )البلدية

مدرسة اولد اغزيل 

الجماعاتية

216/09/95عمالة: وجدة - أنكادم. الفردوسإقليم: جرادة 149 04/09/02أقدمية 16 سنةبنعلي لخضر 04264J)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/93عمالة: وجدة - أنكادم/م المام الشافعي - المركزإقليم: جرادةم/م سيدي داود المركزية 149 06/09/02أقدمية 16 سنةاحمد بعبد ا 04357Kمزدوجأهل انكاد

116/09/97عمالة: وجدة - أنكادم. المام عليإقليم: جرادةم/م سيدي داود المركزية 149 04/09/02أقدمية 16 سنةزريوح عواطف 04305D)مزدوجوجدة )البلدية

216/09/93عمالة: وجدة - أنكادم. المنتزه البلديإقليم: جرادةالوفاء 148 16/09/97أقدمية 16 سنةكانة مالكة 04257B)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/96عمالة: وجدة - أنكادم. الفردوسإقليم: جرادةم/م البيدق 148 16/09/01إلتحاق بالزوجمزغاب فوزية 04264J)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/89عمالة: وجدة - أنكادم. آمنة برحيليإقليم: جرادةم/م البيدق 147 05/10/04أقدمية 16 سنةعبد الوي م 04309H)مزدوجوجدة )البلدية
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جماعة التعيين

م/م 3 مارس المركز- 

مدرسة جماعاتية

216/09/95عمالة: وجدة - أنكادم. أحمد بوكماخإقليم: جرادة 146 06/09/01إلتحاق بالزوجةبلبشير عزيز 24392M)مزدوجوجدة )البلدية

مدرسة ابن بطوطة 

الجماعاتية

216/09/92عمالة: وجدة - أنكادم. حليمة السعديةإقليم: جرادة 145 14/09/15أقدمية 16 سنةاسماعيلي عبد ا 04278Z)مزدوجوجدة )البلدية

417/09/90عمالة: وجدة - أنكادم. عزيز أمينإقليم: جرادةحي الزياني 142 27/10/99أقدمية 16 سنةبويحروزي بوجمعة 25549V)مزدوجوجدة )البلدية

216/09/92عمالة: وجدة - أنكادم. بنسعيد مهداويإقليم: جرادةواد الدهب 138 16/09/99أقدمية 16 سنةابخيت م 24693P)مزدوجوجدة )البلدية

416/09/85عمالة: وجدة - أنكادم. جمال الدين الفغانيإقليم: جرادةتويسيت 137 05/10/04أقدمية 16 سنةعزة عبد القادر 04281C)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/89عمالة: وجدة - أنكادم. ابن حنبلإقليم: جرادةالنور 136 12/09/00أقدمية 16 سنةضرضور م 25545R)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/92عمالة: وجدة - أنكادم. النارةإقليم: جرادةالنور 136 12/09/00أقدمية 16 سنةزكراوي لخضر 19918Z)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/93عمالة: وجدة - أنكادم. سعد بن أبي وقاصإقليم: جرادةالزهار 136 06/09/15أقدمية 16 سنةرحاوي نور الدين 04303B)مزدوجوجدة )البلدية

616/09/96عمالة: وجدة - أنكادم. النارةإقليم: جرادةانوال 136 16/09/99أقدمية 16 سنةلكرع لوبنة 19918Z)مزدوجوجدة )البلدية

716/09/95عمالة: وجدة - أنكادم/م بدر - المركزإقليم: جرادةالنهضة 134 11/09/08أقدمية 16 سنةزكاغي م 04367

W

مزدوجأهل انكاد

516/09/96عمالة: وجدة - أنكادم. ادريس بنزكريإقليم: جرادةالنهضة 134 11/09/08أقدمية 16 سنةربحيوي م 04282D)مزدوجوجدة )البلدية

216/09/95عمالة: وجدة - أنكادم. بنسعيد مهداويإقليم: جرادةأبي بكر الصديق 132 01/11/02أقدمية 16 سنةدموشي زينب 24693P)مزدوجوجدة )البلدية

416/09/89عمالة: وجدة - أنكادم. آمنة برحيليإقليم: جرادةالنور 132 12/09/00أقدمية 16 سنةبن حسنى م 04309H)مزدوجوجدة )البلدية

م. عبد الصادق القادري إقليم: جرادةالسلم

البودشيشي

221/09/83عمالة: وجدة - أنكاد 132 27/09/00أقدمية 16 سنةطمري حبيبة 19917Y)مزدوجوجدة )البلدية

م/م 3 مارس المركز- 

مدرسة جماعاتية

616/09/96إقليم: تاوريرتالنخيلإقليم: جرادة 131 06/09/05أقدمية 12 سنةحشاف عبد الكريم 04457U العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج

217/09/90عمالة: وجدة - أنكادم. النارةإقليم: جرادةالنور 130 12/09/00أقدمية 16 سنةالتومي عبد القادر 19918Z)مزدوجوجدة )البلدية

216/09/97عمالة: وجدة - أنكادم. أحمد مكوارإقليم: جرادةالنجود 130 12/09/00أقدمية 16 سنةبنعيسى أميمة 04296U)مزدوجوجدة )البلدية
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جماعة التعيين

916/09/99عمالة: وجدة - أنكادم. المنصور الذهبيإقليم: جرادةابي عبيد البكري 130 18/10/99أقدمية 16 سنةبنعمار عائشة 04310J)مزدوجوجدة )البلدية

216/09/96عمالة: وجدة - أنكادم. بنسعيد مهداويإقليم: جرادةالوفاء 128 16/09/99إلتحاق بالزوجعبيد الرمى فريدة 24693P)مزدوجوجدة )البلدية

316/09/97عمالة: وجدة - أنكادم. عبد ا الشفشاونيإقليم: جرادةم/م سيدي داود المركزية 112 04/09/12إلتحاق بالزوجةنور الدين بنطاهر 25552Y)مزدوجوجدة )البلدية

216/09/95إقليم: جرادةانوالإقليم: جرادةم/م المل المركز 109 05/09/07أقدمية 12 سنةحسن عماري 04684R)مزدوججرادة )البلدية

116/09/97إقليم: جرادةانوالإقليم: جرادةم/م المل المركز 109 05/03/12دغو فطيمة 04684R)مزدوججرادة )البلدية

116/09/95إقليم: جرادةأبي بكر الصديقإقليم: جرادةالزاوية 107 03/02/10لحسن أيناوو 04685S)مزدوججرادة )البلدية

مدرسة اولد اغزيل 

الجماعاتية

1007/09/05عمالة: وجدة - أنكادمدرسة البستان 2إقليم: جرادة 107 05/09/07إلتحاق بالزوجلطيفة دحماني 27435V)مزدوجوجدة )البلدية

1006/09/01عمالة: وجدة - أنكادم. الخنساءإقليم: جرادةم/م بني مطهر المركز 102 06/09/07إلتحاق بالزوجعفاف حمداوي 04270R)مزدوجوجدة )البلدية

918/09/00إقليم: جرادةم/م البيدقإقليم: جرادةم/م الفلح المركز 101 21/02/11رشيد   شاكر 04723Hمزدوجكنفودة

1016/09/99عمالة: وجدة - أنكادم. عبد ا الشفشاونيإقليم: جرادةاحمد الناصري 90 05/10/11إلتحاق بالزوجالذهبي نجاة 25552Y)مزدوجوجدة )البلدية

216/09/96عمالة: وجدة - أنكادم. صلح الدين اليوبيإقليم: جرادةلمواطر 89 13/09/19إلتحاق بالزوجةباجي احمد 21526X)مزدوجوجدة )البلدية

1020/09/03عمالة: وجدة - أنكادم. اليمامةإقليم: جرادةالمتنبي 88 05/09/07إلتحاق بالزوجغزلن مخفي 20649U)مزدوجوجدة )البلدية

406/09/00عمالة: وجدة - أنكادم. اليمامةإقليم: جرادةم/م عثمان بن عفان 86 14/09/15إلتحاق بالزوجةعبدالمولى سحماوي 20649U)مزدوجوجدة )البلدية

605/09/02إقليم: جرادةالزهارإقليم: جرادةم/م لبخاتا المركز 83 03/09/13المصطفى لعرج 04687U)مزدوججرادة )البلدية

105/09/07إقليم: جرادةابن سيناإقليم: جرادةم/م لبخاتا المركز 78 03/09/11إلتحاق بالزوجنوال الصوفي 04682N)مزدوججرادة )البلدية

405/09/07إقليم: بركانبني موسيإقليم: جرادةم/م لبخاتا المركز 67 04/09/14العمروشي أمال 04555Aمزدوجسيدي بوهرية

302/09/09إقليم: بركانبني يزناسنإقليم: جرادةم/م عثمان بن عفان 65 14/09/15رحمة مقبول 04426K)مزدوجبركان )البلدية

241



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
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116/09/97إقليم: تاوريرتمدرسة 18 نونبرإقليم: جرادةم/م الفلح المركز 61 04/09/17عمر  فخاري 27279A العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج

102/09/10إقليم: جرادةالزهارإقليم: جرادةم/م لبخاتا المركز 61 03/09/13علي  ولدي 04687U)مزدوججرادة )البلدية

102/09/10إقليم: جرادةالزهارإقليم: جرادةم/م لبخاتا المركز 61 02/09/14ساكنة ورقية 04687U)مزدوججرادة )البلدية

 مدرسة سيدي جابر إقليم: جرادةم/م تادواوت المركز

الجماعاتية

206/09/00إقليم: جرادة 59 19/09/16إلتحاق بالزوجبوعناني سميرة 04751Nمزدوجرأس عصفور

1006/09/01عمالة: وجدة - أنكادم. اليمامةإقليم: جرادةالنهضة 56 05/09/11إلتحاق بالزوجة صغير صلح الدين 20649U)مزدوجوجدة )البلدية

101/01/12إقليم: جرادةحي الزيانيإقليم: جرادةم/م بني مطهر المركز 56 03/09/13إلتحاق بالزوجعائشة بنبراهيم 04693A عين بني مطهر

)البلدية(

مزدوج

116/09/99عمالة: وجدة - أنكادم/م ابن كثير - المركزإقليم: جرادةم/م إبن تومرت المركز 55 06/09/17إلتحاق بالزوجةم أمين مرباح 04331Gمزدوجبني خالد

1004/09/02إقليم: جرادةمدرسة تيولي الجماعاتية 1إقليم: جرادةم/م لبخاتا المركز 53 02/09/14م بنقدور 27287Jمزدوجتيولي

م/م 3 مارس المركز- 

مدرسة جماعاتية

302/09/09إقليم: جرادةم/م اولد معمر المركزإقليم: جرادة 53 02/09/14أحلم خنفري 04746Hمزدوجتيولي

305/09/03إقليم: جرادةابي عبيد البكريإقليم: جرادةم/م لبخاتا المركز 51 03/09/13الخشيع م 04686T)مزدوججرادة )البلدية

م/م المهدي بن تومرت - إقليم: جرادةمدرسة الدغمانية الجماعاتية

المركز

603/09/13عمالة: وجدة - أنكاد 51 03/09/13إلتحاق بالزوجدخيسي خديجة 04371Aمزدوجأهل انكاد

916/09/98عمالة: وجدة - أنكادم. المختار السوسيإقليم: جرادةاحمد الناصري 49 06/09/17إلتحاق بالزوجةابراهيم اقبلين 21525

W

مزدوجوجدة )البلدية(

102/09/09إقليم: جرادةواد الدهبإقليم: جرادةالزهار 48 06/09/17ميموني رجاء 04689

W

مزدوججرادة )البلدية(

102/09/14إقليم: جرادةواد الدهبإقليم: جرادةالزاوية 47 02/09/15مهداوي نجات 04689

W

مزدوججرادة )البلدية(

705/09/08إقليم: بركانعبد الرحمان بن عوفإقليم: جرادةالزهار 44 04/09/18العيساوي موسى 24686G - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

109/12/11عمالة: وجدة - أنكادم. المختار السوسيإقليم: جرادةموسى بن نصير 44 06/09/17إلتحاق بالزوجمومني فاتحة 21525

W

مزدوجوجدة )البلدية(

202/09/10عمالة: وجدة - أنكادم. حليمة السعديةإقليم: جرادةعبد الواحد المراكشي 40 04/09/18إلتحاق بالزوججخروطي فاطمة 04278Z)مزدوجوجدة )البلدية
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409/12/11إقليم: جرادةالوفاءإقليم: جرادةالزاوية 38 04/09/18حمزاوي مصطفى 18520E)مزدوججرادة )البلدية

601/01/10إقليم: جرادةواد الدهبإقليم: جرادةم/م الفلح المركز 34 04/09/18نعيمة حوماني 04689

W

مزدوججرادة )البلدية(

1003/09/13إقليم: جرادةالنورإقليم: جرادةم/م المسيرة المركز 34 02/09/16شادية بوتزرزايت 20506N)مزدوججرادة )البلدية

202/09/14عمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابتإقليم: جرادةالنهضة 29 02/09/16إلتحاق بالزوج القزبوري غزلن 04308G)مزدوجبني درار )البلدية

1003/09/13إقليم: جرادةاحمد الناصريإقليم: جرادةم/م بني مطهر المركز 28 04/09/18إلتحاق بالزوجةعبد النور أسمار 04695C)مزدوجتويسيت )البلدية

902/09/16إقليم: جرادةم/م المل المركزإقليم: جرادةالنهضة 26 04/09/18ارقية  الرحماني 04720Eمزدوجلعوينات

202/09/10عمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي بولنوار - المركزإقليم: جرادةعبد الواحد المراكشي 25 02/09/16إلتحاق بالزوجالحومسي مليكة 04346Yمزدوجسيدي بولنوار

م/م 3 مارس المركز- 

مدرسة جماعاتية

104/09/18إقليم: جرادةم/م المل المركزإقليم: جرادة 24 04/09/18سفيان الشاوي 04720Eمزدوجلعوينات

م/م 3 مارس المركز- 

مدرسة جماعاتية

104/09/18إقليم: جرادةم/م المل المركزإقليم: جرادة 24 04/09/18الزهرة مشيشي 04720Eمزدوجلعوينات

104/09/18إقليم: جرادةالزاويةإقليم: جرادةم/م لبخاتا المركز 24 04/09/18دحمان مهداوي 04731Sمزدوجكفايت

802/09/15إقليم: بركانتزاغينإقليم: جرادةلمواطر 20 13/09/19نور الدين  حمو 04530Yمزدوجزكزل

804/09/18إقليم: جرادةالزاويةإقليم: جرادةمدرسة الدغمانية الجماعاتية 19 04/09/19حسن عبال 04731Sمزدوجكفايت

804/09/18إقليم: بركاناولد يعقوبإقليم: جرادةم/م لبخاتا المركز 19 04/09/19فوزية العوني 04514Fمزدوجشويحية

104/09/18إقليم: جرادةانوالإقليم: جرادةم/م بني مطهر المركز 16 04/09/18إلتحاق بالزوجايت المختار عائشة 04684R)مزدوججرادة )البلدية

504/09/18إقليم: جرادةم/م لبخاتا المركزإقليم: جرادةم/م عثمان بن عفان 14 04/09/18البسط رشيد 04734Vمزدوجلبخاتة

104/09/18إقليم: جرادةالسلمإقليم: جرادةالمتنبي 14 04/09/18إلتحاق بالزوجالتومي جميلة 04683P)مزدوججرادة )البلدية

104/09/18إقليم: تاوريرتالنخيلإقليم: جرادةم/م لبخاتا المركز 14 04/09/18إلتحاق بالزوجسعاد قلعي 04457U العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج
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مدرسة اولد اغزيل 

الجماعاتية

604/09/18إقليم: جرادةم/م لبخاتا المركزإقليم: جرادة 14 04/09/18مختاري نجاة 04734Vمزدوجلبخاتة

104/09/18إقليم: جرادةأبي بكر الصديقإقليم: جرادةم/م سيدي داود المركزية 14 04/09/18إلتحاق بالزوجايناو  رابحة 04685S)مزدوججرادة )البلدية

104/09/18إقليم: جرادةابن سيناإقليم: جرادةم/م المسيرة المركز 14 04/09/18إلتحاق بالزوجايت حسو اكرام 04682N)مزدوججرادة )البلدية

104/09/18إقليم: جرادةالسلمإقليم: جرادةحي الزياني 13 04/09/18إلتحاق بالزوجحليمة علي 04683P)مزدوججرادة )البلدية

326/09/03إقليم: جرادةم/م البيدقإقليم: جرادةحي الزياني 12 04/09/19إلتحاق بالزوجةتوفيق    بندحو 04723Hمزدوجكنفودة

806/09/17إقليم: جرادةابن حزمإقليم: جرادةم/م المل المركز 11 نعمالحمداني فوزية 04/09/19 27159Vمزدوجبني مطهر

604/09/18إقليم: جرادةم/م المل المركزإقليم: جرادةابن حزم 10 نعمالحسين ادمبارك 04/09/19 04720Eمزدوجلعوينات

404/09/18إقليم: جرادةم/م لبخاتا المركزإقليم: جرادةم/م عثمان بن عفان 9 04/09/19عبد الرحيم عثماني 04734Vمزدوجلبخاتة

104/09/19إقليم: جرادةأبي بكر الصديقإقليم: جرادةالزاوية 9 04/09/19إلتحاق بالزوججميلة الشكر 04685S)مزدوججرادة )البلدية

مدرسة اولد اغزيل 

الجماعاتية

204/09/19إقليم: تاوريرتفدان السلطانإقليم: جرادة 7 04/09/19عبدو ورقية 04792Hمزدوجسيدي لحسن

704/09/19إقليم: جرادةم/م لبخاتا المركزإقليم: جرادةم/م المسيرة المركز 7 04/09/19عزيز اقسيح 04734Vمزدوجلبخاتة

104/09/19إقليم: تاوريرتالمسيرة الخضراءإقليم: جرادةحي الزياني 6 04/09/19إلتحاق بالزوجحاكمي فاطمة الزهراء 04445F)مزدوجتاوريرت )البلدية

مجموعة مدارس المام 

الغزالي

116/09/88عمالة: وجدة - أنكادم. القدسإقليم: الناضور 233 16/09/88أقدمية 16 سنةفوزية القديري 04300Y)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/93عمالة: وجدة - أنكادم. القدسإقليم: الناضورمجموعة مدارس أقوضاض 179 13/10/99أقدمية 16 سنةمصطفى حوتي 04300Y)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة البتدائية صلح 

الدين اليوبي

المدرسة البتدائية عبد ا إقليم: الناضور

بن ياسين

117/09/84إقليم: الناضور 178 08/10/90أقدمية 16 سنةالحسن قدوري 12313H)مزدوجزايو )البلدية

مجموعة مدارس إدريس 

الثاني

116/09/94إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الملإقليم: الناضور 167 09/01/01أقدمية 16 سنةحسن حمداوي 12314J)مزدوجزايو )البلدية

المدرسة البتدائية صوناصيد إقليم: الناضورمجموعة مدارس إحريكاتن

2

116/09/95إقليم: الناضور 167 16/09/99أقدمية 16 سنةرشيد الطيبي 26989J)مزدوجسلوان )البلدية
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216/09/99عمالة: وجدة - أنكادمدرسة الضحىإقليم: الناضورمجموعة مدارس أقوضاض 167 21/10/99أقدمية 16 سنةأمال بوخلوف 27157T)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/99عمالة: وجدة - أنكادم. المنتزه البلديإقليم: الناضورمجموعة مدارس تاوريرت 167 26/10/99أقدمية 16 سنةحياة سعيدة المخفي 04257B)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/88عمالة: وجدة - أنكادم. آمنة برحيليإقليم: الناضورالمدرسة البتدائية العقاد 162 16/09/94أقدمية 16 سنةعوكاشة الراجي 04309H)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/96إقليم: القنيطرةثريا السقاطإقليم: الناضورمجموعة مدارس أولد داود 161 16/09/01أقدمية 16 سنةيحيى غيوت 26376U)مزدوجمهدية )البلدية

مجموعة مدارس عمرو بن 

العاص

206/09/00عمالة: وجدة - أنكادم. م بن الحسن الوزانيإقليم: الناضور 161 05/10/00أقدمية 16 سنةالعصامي فردوس 04301Z)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس قاسم 

الزهير

المدرسة البتدائية صلح إقليم: الناضور

الدين اليوبي

116/09/95إقليم: الناضور 159 01/09/02أقدمية 16 سنةالميلود التوزاني 12315K)مزدوجزايو )البلدية

المدرسة البتدائية عقبة بن 

نافع

116/09/92عمالة: وجدة - أنكادم. أحمد الشرقاويإقليم: الناضور 158 16/09/92أقدمية 16 سنةفاطمة الضرحم 24691M)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة البتدائية عقبة بن 

نافع

116/09/92عمالة: وجدة - أنكادم. المنتزه البلديإقليم: الناضور 156 22/09/93أقدمية 16 سنةتوحني نزهة 04257B)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة البتدائية المختار 

السوسي

116/09/97عمالة: وجدة - أنكادم. سعد بن أبي وقاصإقليم: الناضور 155 16/09/99أقدمية 16 سنةنادية هقى 04303B)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/97إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية المطارإقليم: الناضورمجموعة مدارس الحيانن 155 16/09/00أقدمية 16 سنةسعاد اوشرية 25182

W

مزدوجالناضور )البلدية(

916/09/98إقليم: تازةعمر بن عبد العزيزإقليم: الناضورمجموعة مدارس لحويسية 155 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد القادر العالمين 18523H)مزدوجتازة )البلدية

المدرسة البتدائية صلح 

الدين اليوبي

المدرسة البتدائية عبد إقليم: الناضور

الخالق الطريس

117/09/90إقليم: الناضور 154 17/09/96أقدمية 16 سنةمحمادي حدوتي 12318N)مزدوجزايو )البلدية

المدرسة البتدائية تجزئة إقليم: الناضورمجموعة مدارس تاوريرت

العمران

116/09/94إقليم: الناضور 153 28/09/04أقدمية 16 سنةم الفحصي 25186A)مزدوجسلوان )البلدية

116/09/98عمالة: وجدة - أنكادمدرسة الضحىإقليم: الناضورمجموعة مدارس تيزطوطين 153 04/09/02أقدمية 16 سنةعبد الوهاب بنعبو 27157T)مزدوجوجدة )البلدية

216/09/99عمالة: وجدة - أنكادم. فاطمة الفهريةإقليم: الناضورمجموعة مدارس لحويسية 153 04/09/02أقدمية 16 سنةم تفاوت 04261F)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: الناضورمجموعة مدارس بني سيدال

الخضراء

116/09/97إقليم: الناضور 151 13/09/00أقدمية 16 سنةمنى بنخطير 12288F)مزدوجالناضور )البلدية

116/09/95عمالة: وجدة - أنكادمدرسة البستان 2إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الموحدين 150 12/12/97أقدمية 16 سنةفتيحة ميموني 27435V)مزدوجوجدة )البلدية
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المدرسة البتدائية المختار 

السوسي

116/09/99عمالة: وجدة - أنكادم. النارةإقليم: الناضور 147 29/09/00أقدمية 16 سنةملوك حسنة 19918Z)مزدوجوجدة )البلدية

216/09/88إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية صوناصيدإقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الموحدين 144 27/10/98أقدمية 16 سنةالمرزوقي فطيمة 12324V)مزدوجسلوان )البلدية

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

316/09/93عمالة: وجدة - أنكادم. المعتمد بن عبادإقليم: الناضور 142 05/10/99أقدمية 16 سنةعائشة ناصر 04259D)مزدوجوجدة )البلدية

224/09/02إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية صوناصيدإقليم: الناضورمجموعة مدارس الرازي 141 07/09/04أقدمية 16 سنةم بوغدجاب 12324V)مزدوجسلوان )البلدية

المدرسة البتدائية حي 

بويلغمان

916/09/93عمالة: وجدة - أنكادم. لل مريمإقليم: الناضور 140 06/09/00أقدمية 16 سنةصالحي ادريس 04249T)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس عمر 

الخيام

106/09/01إقليم: جرادةاحمد الناصريإقليم: الناضور 139 02/09/05أقدمية 12 سنةعصام اسليماني 04695C)مزدوجتويسيت )البلدية

المدرسة الجماعاتية عمر 

ابن عبد العزيز

المدرسة البتدائية علل بن إقليم: الناضور

عبد ا

316/09/99إقليم: الناضور 137 18/10/06أقدمية 12 سنةم بودة 12279

W

مزدوجالناضور )البلدية(

المدرسة البتدائية المسيرة 

الخضراء

216/09/88إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية صوناصيدإقليم: الناضور 136 04/09/02أقدمية 16 سنةلطيفة الكواع 12324V)مزدوجسلوان )البلدية

المدرسة البتدائية حي 

بويلغمان

م/م المهدي بن تومرت - إقليم: الناضور

المركز

317/09/90عمالة: وجدة - أنكاد 136 16/09/00أقدمية 16 سنةبوطيب نجاة 04371Aمزدوجأهل انكاد

المدرسة البتدائية اولد 

بوطيب 2

المدرسة البتدائية علل بن إقليم: الناضور

عبد ا

117/09/90إقليم: الناضور 136 03/10/00أقدمية 16 سنةازنون عبد المجيد 12279

W

مزدوجالناضور )البلدية(

المدرسة الجماعاتية عمر 

ابن عبد العزيز

مجموعة مدارس القاضي إقليم: الناضور

عياض

116/09/98إقليم: الناضور 135 10/10/05أقدمية 12 سنةكريمة القضاوي 12360Jمزدوجايكسان

المدرسة البتدائية علل بن 

عبد ا

116/09/89عمالة: وجدة - أنكادم. م خير الدينإقليم: الناضور 132 16/09/00أقدمية 16 سنةرشيدة طالباوي 04299X)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة البتدائية المسيرة 

الخضراء

المدرسة البتدائية صوناصيد إقليم: الناضور

2

316/09/93إقليم: الناضور 132 04/09/02أقدمية 16 سنةم بودشيش 26989J)مزدوجسلوان )البلدية

المدرسة البتدائية الحسن 

اليوسي

116/09/98عمالة: وجدة - أنكادم. بنسعيد مهداويإقليم: الناضور 132 05/10/99أقدمية 16 سنةبشرى بوسير 24693P)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة البتدائية الحسن إقليم: الناضورمجموعة مدارس بوعرك

الثاني

116/09/99إقليم: الناضور 131 05/09/03أقدمية 16 سنةسعاد العوفي 12283A)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية الحي 

الجديد

716/09/91عمالة: وجدة - أنكادم. عزيز أمينإقليم: الناضور 129 11/10/99إلتحاق بالزوجفاتحة بغدادي 25549V)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة البتدائية حي 

بويلغمان

م. عبد الصادق القادري إقليم: الناضور

البودشيشي

1016/09/97عمالة: وجدة - أنكاد 128 04/09/02أقدمية 16 سنةرزقي فاطمة 19917Y)مزدوجوجدة )البلدية
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

 المدرسة البتدائية مولي 

بغداد

116/09/95عمالة: وجدة - أنكادم. أحمد مكوارإقليم: الناضور 126 16/11/01أقدمية 16 سنةمعي عبد الكريم 04296U)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/91عمالة: وجدة - أنكادم. بنسعيد مهداويإقليم: الناضورالمدرسة البتدائية وازاج 125 10/10/05إلتحاق بالزوجعزوزي عائشة 24693P)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة البتدائية  كوم بني 

شيكر

1004/09/02عمالة: وجدة - أنكادم. ادريس الشرايبيإقليم: الناضور 125 02/09/15إلتحاق بالزوجحورية الصالحي 24966L)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس اولد 

شعيب

المدرسة البتدائية صوناصيد إقليم: الناضور

2

106/09/01إقليم: الناضور 123 17/09/07إلتحاق بالزوجةحسن صل 26989J)مزدوجسلوان )البلدية

604/09/02إقليم: بركانالكواكبإقليم: الناضورمجموعة مدارس أولد داود 121 02/09/09عبد الحليم وادي 04419C)مزدوجبركان )البلدية

116/09/95إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية بدرإقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الخندق 119 04/10/02إلتحاق بالزوجةعبد الكريم الجكاوي 12292K)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية صلح 

الدين اليوبي

المدرسة البتدائية الحسن إقليم: الناضور

اليوسي

116/09/96إقليم: الناضور 118 25/09/08أقدمية 12 سنةطارق ناشط 12317M)مزدوجزايو )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي 

عثمان

116/09/99عمالة: وجدة - أنكادم. صلح الدين اليوبيإقليم: الناضور 117 04/09/02إلتحاق بالزوجاجريري بشرى 21526X)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة البتدائية عبد 

الخالق الطريس

عمالة: المضيق - مدرسة عبد ا إبراهيمإقليم: الناضور

الفنيدق
111/09/00 116 06/09/01إلتحاق بالزوجمضران بشرة 05620H)مزدوجمرتيل )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الناضورمجموعة مدارس العمال

احمد عبد السلم

316/09/94إقليم: الناضور 115 07/10/15رشدي  الـطـاوي 12733P)مزدوجازغنغان )البلدية

المدرسة البتدائية عبد 

الخالق الطريس

806/09/00عمالة: وجدة - أنكادم. الملإقليم: الناضور 115 27/01/03إلتحاق بالزوجشكلل زكية 04290M)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة البتدائية الحي 

الجديد

116/09/94إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية القدسإقليم: الناضور 114 17/11/09سمير الليتي 12319P)مزدوجازغنغان )البلدية

117/09/90عمالة: وجدة - أنكادم. الملإقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الندلس 112 13/09/03أقدمية 16 سنةبغدادي خديجة 04290M)مزدوجوجدة )البلدية

206/09/00إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية ابن حزمإقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الجاحظ 112 27/11/02أقدمية 16 سنةإيناو امال 12285C)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية اولد 

بوطيب 2

106/09/00إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية ابن باجةإقليم: الناضور 112 17/09/07أقدمية 12 سنةنبيلة اكبيشا 12289G)مزدوجالناضور )البلدية

106/09/01عمالة: وجدة - أنكادم. صلح الدين اليوبيإقليم: الناضورمجموعة مدارس أقوضاض 110 22/09/06إلتحاق بالزوجنجوى بنوح 21526X)مزدوجوجدة )البلدية

104/09/02عمالة: وجدة - أنكادم. ياسر عرفاتإقليم: الناضورمجموعة مدارس لحويسية 110 06/09/06إلتحاق بالزوجغزلن فحفوحي 24965K)مزدوجوجدة )البلدية
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جماعة التعيين

1005/09/03عمالة: وجدة - أنكادم. قاسم جداينإقليم: الناضورمجموعة مدارس أقوضاض 110 24/10/09إلتحاق بالزوجبغداد رجاء 26359A)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة الجماعاتية حاسي 

بركان

115/09/00إقليم: بركانمدرسة الخنساءإقليم: الناضور 109 05/09/07أقدمية 12 سنةعبد الله المحب 27249T)مزدوجبركان )البلدية

816/09/97إقليم: بركانالشريف الدريسيإقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الجاحظ 108 20/09/07أقدمية 12 سنةربيع يوسفي 04433T)مزدوجالسعيدية )البلدية

المدرسة البتدائية ابن 

بطوطة

805/09/03عمالة: وجدة - أنكادم. ابن عذاريإقليم: الناضور 102 05/09/05إلتحاق بالزوجكيمبورك نور الهدى 04277Y)مزدوجوجدة )البلدية

604/09/02إقليم: تازةالعمال المركزإقليم: الناضورمجموعة مدارس أقوضاض 101 09/09/08أقدمية 12 سنةجيهان النصيري 16577Tمزدوجأولد الشريف

المدرسة البتدائية عبد ا 

بن ياسين

المدرسة البتدائية عبد إقليم: الناضور

الكريم الخطابي

116/09/93إقليم: الناضور 100 05/09/18عبد ا شيلح 12312G)مزدوجزايو )البلدية

716/09/91عمالة: مكناسلغشيوة مركزيةإقليم: الناضورالمدرسة البتدائية بدر 98 04/09/18صباح لكصير 04047Yمزدوجعين كرمة-واد الرمان

المدرسة البتدائية علل بن 

عبد ا

116/09/99إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الموحدينإقليم: الناضور 98 23/09/08أقدمية 12 سنةبوكرع نجاة 12291J)مزدوجالناضور )البلدية

 المدرسة البتدائية مولي 

بغداد

المدرسة البتدائية عبد إقليم: الناضور

المؤمن

106/09/00إقليم: الناضور 98 15/10/09أمال   بيخرشان 12300U)مزدوجبني انصار )البلدية

724/09/02عمالة: وجدة - أنكادم. رابعة العدويةإقليم: الناضورمجموعة مدارس أولد حدو 97 03/09/13إلتحاق بالزوجةعزيزي مصطفى 04355Hمزدوجأهل انكاد

المدرسة البتدائية اولد 

بوطيب  1

المدرسة البتدائية المام إقليم: الناضور

البخاري

106/09/01إقليم: الناضور 96 15/10/09حنان المسعودي 12284B)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية الحي 

الجديد

  المدرسة البتدائية حي إقليم: الناضور

الفتح

116/09/97إقليم: الناضور 94 25/09/06أقدمية 12 سنةقاسو معزوزة 26269C)مزدوجالعروي )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي 

موسى

المدرسة البتدائية لعري إقليم: الناضور

الشيخ

104/09/02إقليم: الناضور 94 14/10/09نوال الهرواتي 12272N)مزدوجالناضور )البلدية

205/09/03عمالة: وجدة - أنكادم. اليمامةإقليم: الناضورمجموعة مدارس الحرشة 94 03/09/13إلتحاق بالزوجبلحداد فوزية 20649U)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة البتدائية اولد 

بوطيب 2

المدرسة البتدائية عبد إقليم: الناضور

الخالق الطريس

205/09/03إقليم: الناضور 92 29/09/08أقدمية 12 سنةفاطمة الزهراء بولجراف 12318N)مزدوجزايو )البلدية

607/09/04إقليم: الحاجببوسمسادإقليم: الناضورمجموعة مدارس الوحدة 91 03/09/08أقدمية 12 سنةخديجة السعيـدي 04148Hمزدوجأيت حرز ا

104/09/02إقليم: الناضورمجموعة مدارس احدادنإقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الشريعة 90 19/09/15إلتحاق بالزوجابنوضن سميرة 12354Cمزدوجايحدادن
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المدرسة البتدائية الحي 

الجديد

المدرسة البتدائية عقبة بن إقليم: الناضور

نافع

207/09/05إقليم: الناضور 90 21/09/10فريدة الدريسي 12305Z)مزدوجالعروي )البلدية

906/09/01إقليم: جرادةم/م البيدقإقليم: الناضورمجموعة مدارس أولد حدو 85 02/09/15عبد الوهاب المختاري 04723Hمزدوجكنفودة

مجموعة مدارس عمر 

الخيام

102/09/10إقليم: جرادةاحمد الناصريإقليم: الناضور 85 02/09/10برجاوي شروق 04695C)مزدوجتويسيت )البلدية

مجموعة مدارس قاسم 

الزهير

306/09/00إقليم: جرادةم/م الصمعي المركزإقليم: الناضور 83 03/09/13البحسني م 04743Eمزدوجتيولي

304/09/02عمالة: وجدة - أنكادمدرسة البستان 2إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية سلوان 83 04/10/08إلتحاق بالزوجنوري سميرة 27435V)مزدوجوجدة )البلدية

مجموعة مدارس المام إقليم: الناضورمجموعة مدارس الحرشة

الطبري

125/11/08إقليم: الناضور 81 03/09/13م القراوي 12375Aمزدوجبوعرك

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الفتح

علي تمكارت

307/09/05إقليم: الناضور 78 09/07/11النادي فاطمة 12276T)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة الجماعاتية حاسي 

بركان

المدرسة البتدائية الحسن إقليم: الناضور

اليوسي

102/09/10إقليم: الناضور 77 02/09/10إلتحاق بالزوجبنعلي امال 12317M)مزدوجزايو )البلدية

المدرسة الجماعاتية واد 

الذهب

909/12/11إقليم: بركانعائشة بنت الشاطئإقليم: الناضور 77 20/02/12ناصري يمينة 25809C)مزدوجالسعيدية )البلدية

المدرسة البتدائية أولد إقليم: الناضورمجموعة مدارس الصفصاف

البوريمي

106/09/01إقليم: الناضور 76 04/09/19م رياض 12508V)مزدوجزايو )البلدية

507/09/04عمالة: طنجة - أصيل  الخلصإقليم: الناضورالمدرسة البتدائية وازاج 76 20/09/17منية موح 25435

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

605/09/03إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الفيضإقليم: الناضورمجموعة مدارس لعزيب 75 02/09/14مشيشي وفاء 12280X)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة الجماعاتية حاسي 

بركان

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الناضور

عثمان

601/01/10إقليم: الناضور 71 04/09/12الزعيمي فاطمة 21546U)مزدوجزايو )البلدية

المدرسة البتدائية سعد بن 

ابي وقاس

207/09/05إقليم: بركانعبد الرحمان بن عوفإقليم: الناضور 68 04/09/19رفيق المؤدن 24686G - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

105/09/07إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية ابن حزمإقليم: الناضورالمدرسة البتدائية افرا 68 03/09/13إلتحاق بالزوجشوقي اسماء 12285C)مزدوجالناضور )البلدية

1009/12/11عمالة: وجدة - أنكادم. المهدي المنجرةإقليم: الناضورمجموعة مدارس الدويرية 64 22/10/12إلتحاق بالزوجصالحة أجي 25548U)مزدوجوجدة )البلدية

125/11/08إقليم: الناضورمجموعة مدارس مولي مإقليم: الناضورمجموعة مدارس الحيانن 63 01/09/15الطاهريوي راضية 12342P)مزدوجازغنغان )البلدية
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المدرسة البتدائية ابن إقليم: الناضورمجموعة مدارس أقوضاض

بطوطة

106/09/00إقليم: الناضور 61 03/09/13م العكري 12306A)مزدوجالعروي )البلدية

مجموعة مدارس تانوت إقليم: الناضورمجموعة مدارس بني سيدال

الرمان

101/01/10إقليم: الناضور 61 02/09/13بشرى مسين 12414Tمزدوجبني سيدال الجبل

305/09/08إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية البحتريإقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الشريعة 60 04/09/19العوني بوشرة 12340M)مزدوجالناضور )البلدية

405/09/08إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية سلوانإقليم: الناضورمجموعة مدارس الحرشة 59 01/09/14إلتحاق بالزوجحموشي سارة 12322T)مزدوجسلوان )البلدية

مجموعة مدارس الدار 

البيضاء

المدرسة البتدائية صلح إقليم: الناضور

الدين اليوبي

202/09/10إقليم: الناضور 59 03/09/13هناء سعيدي 12315K)مزدوجزايو )البلدية

مجموعة مدارس جمال 

الدين الفغاني

المدرسة البتدائية عمر بن إقليم: الناضور

الخطاب

103/09/13إقليم: الناضور 57 02/09/14شيماء دراز 12281Y)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس تانوت 

الرمان

المدرسة البتدائية ابو بكر إقليم: الناضور

الصديق

116/09/99إقليم: الناضور 56 04/09/13إلتحاق بالزوجدرفوفي سعاد 12298S)مزدوجازغنغان )البلدية

1118/09/05عمالة: فاسم الغزاويإقليم: الناضورمجموعة مدارس إحريكاتن 53 02/09/14شرفة اعكور 20556T)مزدوججنان الورد )المقاطعة

مجموعة مدارس القاضي 

عياض

المدرسة البتدائية إقليم: الناضور

بويزازارن

204/09/12إقليم: الناضور 53 02/09/14إلتحاق بالزوجليلى بولعزايب 27269Pمزدوجايحدادن

105/09/08إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الميناءإقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الشريعة 52 04/09/18كبدوي نوال 12734R)مزدوجبني انصار )البلدية

1101/01/10عمالة: وجدة - أنكادم/ج المام مسلم - المركزإقليم: الناضورمجموعة مدارس تاوريرت 52 03/09/13إلتحاق بالزوجرشيدة الحافي 04340Sمزدوجمستفركي

مجموعة مدارس المهدي بن 

تومرت

905/09/11إقليم: بركانالشريف الدريسيإقليم: الناضور 52 02/09/14حسيني نورة 04433T)مزدوجالسعيدية )البلدية

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الناضورمجموعة مدارس تاوريرت

بوطيب  1

112/02/08إقليم: الناضور 51 03/09/13حياة الشادلي 12287E)مزدوجالناضور )البلدية

112/02/08إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الفيضإقليم: الناضورمجموعة مدارس بني شيكر 51 03/09/13عمراني فاطمة 12280X)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية أولد إقليم: الناضورمجموعة مدارس إيموساتن

البوريمي

101/01/10إقليم: الناضور 51 03/09/13خالي حفيظة 12508V)مزدوجزايو )البلدية

101/01/10إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية البحتريإقليم: الناضورمجموعة مدارس تاوريرت 51 03/09/13سهام صديقي 12340M)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة الجماعاتية حاسي 

بركان

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الناضور

عثمان

103/09/13إقليم: الناضور 51 03/09/13نبيلة انهاري 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 2020

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 جمال 

الدين الفغاني

103/09/13إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية أحدإقليم: الناضور 50 02/09/14إلتحاق بالزوجوالبشيري فيروز 25558E)مزدوجازغنغان )البلدية

مجموعة مدارس إدريس 

الثاني

505/09/08إقليم: بركانمبارك البكاي لهبيلإقليم: الناضور 49 06/09/17كريمي طارق 04440A - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

مجموعة مدارس أبو القاسم 

الشابي

1004/09/12عمالة: وجدة - أنكادم. حمان الفطواكيإقليم: الناضور 49 02/09/14إلتحاق بالزوجفاطمة زروالي 25547T)مزدوجوجدة )البلدية

المدرسة البتدائية ادريس إقليم: الناضورمجموعة مدارس تيزطوطين

الول

103/09/13إقليم: الناضور 49 03/09/15فريد شويشو 26990K)مزدوجالناضور )البلدية

102/09/09إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية البحتريإقليم: الناضورمجموعة مدارس بني سيدال 48 03/09/15إلتحاق بالزوجعكار نوال 12340M)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس اولد اعمر 

اوحبصة

104/09/12إقليم: الناضورمجموعة مدارس بني شيكرإقليم: الناضور 48 02/09/14إلتحاق بالزوجفاطمة بوعربي 12388Pمزدوجبني شيكر

المدرسة البتدائية المختار إقليم: الناضورمجموعة مدارس أيديم

السوسي

107/09/05إقليم: الناضور 47 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة حدو 12521J)مزدوجرأس الماء )البلدية

مجموعة مدارس قرية 

أركمان

805/09/11إقليم: بركانمبارك البكاي لهبيلإقليم: الناضور 47 16/09/17عياط مريم 04440A - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: الناضورمجموعة مدارس اطرارة

الخضراء

104/09/12إقليم: الناضور 47 02/09/14إلتحاق بالزوجالتركي فاطمة الزهراء 12288F)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس المهدي بن 

تومرت

مجموعة مدارس إقليم: الناضور

اولداشعيب 2

204/09/12إقليم: الناضور 47 02/09/14سهام زحاف 12366R)مزدوجسلوان )البلدية

مجموعة مدارس اولد اعمر 

اوحبصة

المدرسة البتدائية ادريس إقليم: الناضور

الول

104/09/12إقليم: الناضور 47 02/09/14سعاد الزعماري 26990K)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس جمال 

الدين الفغاني

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الناضور

بوطيب  1

702/09/14إقليم: الناضور 47 02/09/15بنيماني بديعة 12287E)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي م 

بن عبد ا

المدرسة البتدائية لعراصي إقليم: الناضور

الولى

101/01/12إقليم: الناضور 45 02/09/15إلتحاق بالزوجأيت حدو فتيحة 12290H)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية عمر بن إقليم: الناضورمجموعة مدارس لهدارة

الخطاب

103/09/13إقليم: الناضور 45 02/09/14العمراوي زكرياء 12281Y)مزدوجالناضور )البلدية

205/09/11عمالة: طنجة - أصيلالكنديإقليم: الناضورمجموعة مدارس الحرشة 44 04/09/18المعتوكي م 26608

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية سيدي 

ام

104/09/12إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية البكريإقليم: الناضور 44 06/09/17اوعاس فوزية 12301V)مزدوجبني انصار )البلدية

مجموعة مدارس المام 

الطبري

المدرسة البتدائية عبد إقليم: الناضور

الخالق الطريس

203/09/13إقليم: الناضور 44 03/09/18سميرة بوشلغم 12318N)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 2020

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: الناضورمجموعة مدارس اطرارة

منصور

403/09/13إقليم: الناضور 44 02/09/16سعاد دهبي 12495Fمزدوجأولد ستوت

المدرسة البتدائية حي 

بويلغمان

  المدرسة البتدائية حي إقليم: الناضور

الفتح

103/09/13إقليم: الناضور 44 06/09/17الراجي اسماء 26269C)مزدوجالعروي )البلدية

المدرسة البتدائية الحي إقليم: الناضورمجموعة مدارس تيزطوطين

الجديد

403/09/13إقليم: الناضور 44 02/09/16غمراس م 12311F)مزدوجالعروي )البلدية

المدرسة البتدائية المختار 

السوسي

105/09/07إقليم: جرادةاحمد الناصريإقليم: الناضور 42 02/09/16إلتحاق بالزوجمخوخي إلهام 04695C)مزدوجتويسيت )البلدية

109/12/11إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية البحتريإقليم: الناضورالمدرسة البتدائية ترقاع 42 04/09/18الدرقاوي عبد العزيز 12340M)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية المختار 

السوسي

509/12/11إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الميناءإقليم: الناضور 42 04/09/18إلتحاق بالزوجمزاري جميلة 12734R)مزدوجبني انصار )البلدية

المدرسة البتدائية وادي إقليم: الناضورمجموعة مدارس الحرشة

المخازن

203/09/13إقليم: الناضور 42 01/09/14إلتحاق بالزوجفريدة البراق 12363M)مزدوجسلوان )البلدية

مجموعة مدارس إدريس 

الثاني

المدرسة البتدائية أولد إقليم: الناضور

البوريمي

104/09/02إقليم: الناضور 41 04/09/19إكرام موح 12508V)مزدوجزايو )البلدية

مجموعة مدارس إدريس 

الثاني

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الناضور

عثمان

304/09/12إقليم: الناضور 41 06/09/17التعكشت الحسن 21546U)مزدوجزايو )البلدية

104/09/12إقليم: الناضور المدرسة البتدائية إبن كثيرإقليم: الناضورمجموعة مدارس لعزيب 41 02/09/14إلتحاق بالزوجوفاء توتوح 25038P)مزدوجالناضور )البلدية

  المدرسة البتدائية حي 

الفتح

المدرسة البتدائية ادريس إقليم: الناضور

الول

205/09/11إقليم: الناضور 40 06/09/17فاطمة بلقاضي 26990K)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية الشريف إقليم: الناضورمجموعة مدارس الجزيرة

م امزيان

105/09/08إقليم: الناضور 39 01/09/17إلتحاق بالزوجةخالد شنحيح 12304Y)مزدوجالعروي )البلدية

المدرسة البتدائية علل بن إقليم: الناضورمجموعة مدارس إيموساتن

عبد ا

205/09/11إقليم: الناضور 39 02/09/16إلتحاق بالزوجالهام حمومي 12279

W

مزدوجالناضور )البلدية(

مجموعة مدارس 

اولداشعيب 2

103/09/13إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية البحتريإقليم: الناضور 39 06/09/17مصمودي رحمة 12340M)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية صلح 

الدين اليوبي

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الناضور

عثمان

805/09/11إقليم: الناضور 38 06/09/17اسماء نكاز 21546U)مزدوجزايو )البلدية

109/12/11إقليم: الناضورمجموعة مدارس الحرشةإقليم: الناضورمجموعة مدارس بويخباش 38 02/09/16مدني بنجلون نسيبة 22732Hمزدوجبوعرك

904/09/12إقليم: بركانالملإقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الفتح 38 06/09/17لبنى ملحاوي 04538G - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج
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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 2020

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 سيدي م 

بن عبد ا

103/09/13إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الشريعةإقليم: الناضور 38 03/09/18لمريني الوهابي دنيا 12274R)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس جمال الدين إقليم: الناضورمجموعة مدارس الرازي

الفغاني

126/01/17إقليم: الناضور 38 26/01/17م بوزردة 12435R)مزدوجبني انصار )البلدية

مجموعة مدارس المام إقليم: الناضورمجموعة مدارس إيموساتن

الطبري

104/09/12إقليم: الناضور 37 06/09/17طاهري يونس 12375Aمزدوجبوعرك

المدرسة البتدائية حي إقليم: الناضورمجموعة مدارس تيزطوطين

بويلغمان

204/09/12إقليم: الناضور 37 06/09/17اسماء الطلحاوي 12310E)مزدوجالعروي )البلدية

المدرسة البتدائية لعراصي 

الولى

103/09/13إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الندلسإقليم: الناضور 37 06/09/17ماجدة زروال 12348

W

مزدوجبني انصار )البلدية(

526/01/17إقليم: بركانبني وكيل الزاويةإقليم: الناضورمجموعة مدارس الوحدة 37 26/01/17بشرى   انهاري 22718Tمزدوجلعثامنة

626/01/17إقليم: بركانبني وكيل الزاويةإقليم: الناضورمجموعة مدارس الوحدة 37 26/01/17خرموم فاطمة الزهراء 22718Tمزدوجلعثامنة

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية افرا

الخضراء

402/09/09إقليم: الناضور 36 02/09/18العلمي امال 12288F)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي 

ام

402/09/10إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الموحدينإقليم: الناضور 36 06/09/17إلتحاق بالزوجأوراغ أسماء 12291J)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس عمر 

الخيام

1104/09/12عمالة: وجدة - أنكادم/م 18 نونبر - المركزإقليم: الناضور 36 06/09/16إلتحاق بالزوجنجاة المغراوي 04341Tمزدوجمستفركي

103/09/13عمالة: فاسفضاء السعادةإقليم: الناضورالمدرسة البتدائية ابن حزم 36 05/09/18إلتحاق بالزوجالعمراني  فاطمة 26469Vمزدوجسيدي حرازم

المدرسة البتدائية علل بن 

عبد ا

المدرسة البتدائية يوسف إقليم: الناضور

بن تاشفين

103/09/13إقليم: الناضور 36 نعمالجداوي نوال 06/09/17 12323U)مزدوجسلوان )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي 

عثمان

103/09/13إقليم: بركانالجولنإقليم: الناضور 36 06/09/17مهلة عبد القادر 04529Xمزدوجزكزل

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الناضورمجموعة مدارس اطرارة

بوطيب  1

303/09/13إقليم: الناضور 35 02/09/16إلتحاق بالزوجمينة جلل 12287E)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية المختار إقليم: الناضورمجموعة مدارس أيديم

السوسي

102/09/15إقليم: الناضور 35 06/09/17سمير يزيدي 12521J)مزدوجرأس الماء )البلدية

المدرسة البتدائية ادريس إقليم: الناضورمجموعة مدارس زرورة

الول

103/09/13إقليم: الناضور 34 02/09/16الفراد رشيدة 26990K)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس الدار 

البيضاء

المدرسة البتدائية صلح إقليم: الناضور

الدين اليوبي

303/09/13إقليم: الناضور 34 04/09/19شبابي عبد اللطيف 12315K)مزدوجزايو )البلدية
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الشرق02

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

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: الناضورالمدرسة البتدائية ترقاعإقليم: الناضورالمدرسة البتدائية ابن حزم 34 05/09/18بوجنان م 12294M)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الناضورمجموعة مدارس بني سيدال

بوطيب  1

205/09/11إقليم: الناضور 33 06/09/17إلتحاق بالزوجةحسن اليحياوي 12287E)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الميناء

بوطيب  1

105/09/07إقليم: الناضور 32 04/09/18سليمان بنيماني 12287E)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الميناء

بوطيب 2

204/09/12إقليم: الناضور 32 04/09/18شيماء لمقدمي 12341N)مزدوجالناضور )البلدية

504/09/12إقليم: بركانأسماء بنت أبي بكرإقليم: الناضورمجموعة مدارس الكرمة 32 06/09/17إلتحاق بالزوجوسام اضريس 04414X)مزدوجبركان )البلدية

المدرسة البتدائية ادريس إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية افرا

الول

103/09/13إقليم: الناضور 32 05/09/18م حولي 26990K)مزدوجالناضور )البلدية

301/01/12إقليم: بركانم عبدهإقليم: الناضورمجموعة مدارس أولد حدو 31 06/09/17نجيمة قدوري 04534Cمزدوجزكزل

مجموعة مدارس جمال 

الدين الفغاني

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: الناضور

الخضراء

104/09/12إقليم: الناضور 31 06/09/17ازحاف عبد الحكيم 12288F)مزدوجالناضور )البلدية

803/09/13إقليم: الناضورمجموعة مدارس أولد حدوإقليم: الناضورمجموعة مدارس أيديم 31 06/09/17بلماحي عدنان 12516D)مزدوجرأس الماء )البلدية

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: الناضورمجموعة مدارس العمال

الخضراء

203/09/13إقليم: الناضور 31 06/09/17نجيم  الكبير 12288F)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس 

اولداشعيب 2

303/09/13إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية تاويمة 2إقليم: الناضور 31 06/09/17إلتحاق بالزوجصبير فاطمة 24404A)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس المهدي بن 

تومرت

302/09/14إقليم: بركانالبساتينإقليم: الناضور 31 06/09/17شيخي عبدالحميد 04461Yمزدوجلعثامنة

المدرسة البتدائية الحي إقليم: الناضورمجموعة مدارس تيزطوطين

الجديد

206/09/17إقليم: الناضور 31 06/09/17زانة ايمان 12311F)مزدوجالعروي )البلدية

مجموعة مدارس اولد اعمر 

اوحبصة

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الناضور

ام

106/09/17إقليم: الناضور 31 06/09/17غنام فتيحة 12303X)مزدوجبني انصار )البلدية

مجموعة مدارس تانوت 

الرمان

المدرسة البتدائية ادريس إقليم: الناضور

الول

206/09/17إقليم: الناضور 31 06/09/17نبيل الطورك 26990K)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس اولد اعمر 

اوحبصة

306/09/17إقليم: الناضورمجموعة مدارس الحرشةإقليم: الناضور 31 06/09/17الزهرة وعلو 22732Hمزدوجبوعرك

المدرسة البتدائية الحي إقليم: الناضورمجموعة مدارس تيزطوطين

الجديد

206/09/17إقليم: الناضور 31 06/09/17بجيوة حنان 12311F)مزدوجالعروي )البلدية
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جماعة التعيين

1003/09/13عمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابتإقليم: الناضورمجموعة مدارس أيديم 30 06/09/17إلتحاق بالزوجحنان جفالي 04308G)مزدوجبني درار )البلدية

101/01/10إقليم: بركانجراوةإقليم: الناضورمجموعة مدارس الكرمة 29 06/09/17قضاض هشام 04525Tمزدوجفزوان

مجموعة مدارس المام 

الغزالي

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الناضور

بوطيب 2

303/09/13إقليم: الناضور 29 04/09/17أكناف أمين 12341N)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس المام 

الطبري

المدرسة البتدائية ادريس إقليم: الناضور

الول

103/09/13إقليم: الناضور 29 09/10/17فوزية بن عمار 26990K)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية ادريس إقليم: الناضورمجموعة مدارس النجاح

الول

103/09/13إقليم: الناضور 29 06/09/17امال الباي 26990K)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية عقبة بن إقليم: الناضورمجموعة مدارس أقوضاض

نافع

303/09/13إقليم: الناضور 29 07/09/17اليعقوبي زكية 12305Z)مزدوجالعروي )البلدية

202/09/14إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الموحدينإقليم: الناضورمجموعة مدارس بوعرك 29 05/09/18إلتحاق بالزوجسامية بوجيع 12291J)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية ابن 

بطوطة

1004/09/12إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية بدرإقليم: الناضور 28 04/09/19راندة أعراب 12292K)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي م 

بن عبد ا

204/09/12إقليم: الناضورمجموعة مدارس الحرشةإقليم: الناضور 28 06/09/17اعيويو م 22732Hمزدوجبوعرك

المدرسة البتدائية الحي 

المدني

102/09/14إقليم: بركانلهبيل 3إقليم: الناضور 28 06/09/17فؤاد دعنون 26100U - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

المدرسة البتدائية ابن إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية وازاج

بطوطة

302/09/15إقليم: الناضور 28 04/09/18سمية طاهري 12306A)مزدوجالعروي )البلدية

مجموعة مدارس جمال 

الدين الفغاني

126/01/17إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الشريعةإقليم: الناضور 28 26/01/17لخلوفي أمل 12274R)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية عقبة بن إقليم: الناضورمجموعة مدارس تيزطوطين

نافع

214/03/17إقليم: الناضور 28 14/03/17العساتي فاطمة 12305Z)مزدوجالعروي )البلدية

مجموعة مدارس اولد إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية القدس

شعيب

106/09/17إقليم: الناضور 28 06/09/17كوثر ماهوت 12365Pمزدوجبوعرك

226/01/17إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الملإقليم: الناضورمجموعة مدارس الصفصاف 27 26/01/17إلتحاق بالزوجتورية العياشي 12314J)مزدوجزايو )البلدية

المدرسة البتدائية ابو بكر 

الصديق

102/09/09إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية افراإقليم: الناضور 26 06/09/17م غراسي 12351Zمزدوجبني بويفرور

  المدرسة البتدائية حي 

الفتح

903/09/13إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية ترقاعإقليم: الناضور 26 06/09/17سميرة البشيري 12294M)مزدوجالناضور )البلدية
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301/01/17إقليم: الناضورمجموعة مدارس الحرشةإقليم: الناضورمجموعة مدارس لهدارة 26 04/09/18بويزرو عائشة 22732Hمزدوجبوعرك

المدرسة البتدائية سيدي م 

بن عبد ا

المدرسة البتدائية الشريف إقليم: الناضور

الدريسي

202/09/16إقليم: الناضور 26 04/09/18مطهري إيمان 12347V)مزدوجبني انصار )البلدية

102/09/16إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية افراإقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الميناء 26 04/09/18زازري ياسين 12351Zمزدوجبني بويفرور

602/09/15إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الشريعةإقليم: الناضورمجموعة مدارس النجاح 25 07/09/17العلمي عتيقة 12274R)مزدوجالناضور )البلدية

م/م عبد الرحمان الداخل - إقليم: الناضورمجموعة مدارس الفوارس

المركز

602/09/15عمالة: وجدة - أنكاد 25 02/09/17إلتحاق بالزوجهدى جميل 04336Mمزدوجابصارة

مجموعة مدارس 

اولداشعيب 2

المدرسة البتدائية الحي إقليم: الناضور

الجديد

602/09/10إقليم: الناضور 24 04/09/18عبد الرحيم ادحمو 12311F)مزدوجالعروي )البلدية

المدرسة الجماعاتية عمر 

ابن عبد العزيز

مجموعة مدارس القاضي إقليم: الناضور

عياض

104/09/12إقليم: الناضور 24 04/09/18م حموتي 12360Jمزدوجايكسان

مجموعة مدارس إدريس 

الثاني

المدرسة البتدائية صلح إقليم: الناضور

الدين اليوبي

403/09/13إقليم: الناضور 24 04/09/18البوشتاوي عبد الحفيظ 12315K)مزدوجزايو )البلدية

المدرسة البتدائية يوسف 

بن تاشفين

المدرسة البتدائية علل بن إقليم: الناضور

عبد ا

1002/09/14إقليم: الناضور 24 نعمجميلة اسباعي 06/09/17 12279

W

مزدوجالناضور )البلدية(

مجموعة مدارس جمال 

الدين الفغاني

المدرسة البتدائية ادريس إقليم: الناضور

الول

526/01/17إقليم: الناضور 24 26/01/17فاطمة المختاري 26990K)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة الجماعاتية حاسي 

بركان

126/01/17إقليم: بركانسلمان الفارسيإقليم: الناضور 24 26/01/17إلتحاق بالزوجزكية قادة 04410T)مزدوجبركان )البلدية

106/09/17إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الجاحظإقليم: الناضورمجموعة مدارس الرازي 24 06/09/17إلتحاق بالزوجالماحي حسناء 12286D)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الناضورمجموعة مدارس الرازي

بوطيب 2

304/09/18إقليم: الناضور 24 04/09/18الحسن عماري 12341N)مزدوجالناضور )البلدية

204/09/18إقليم: بركان الزرايبإقليم: الناضورمجموعة مدارس إيموساتن 24 04/09/18عزوز بشرى 04501Sمزدوجمداغ

مجموعة مدارس المهدي بن 

تومرت

904/09/18إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية افراإقليم: الناضور 24 04/09/18رميساء جحا 12351Zمزدوجبني بويفرور

مجموعة مدارس المهدي بن 

تومرت

604/09/18إقليم: بركان الزرايبإقليم: الناضور 24 04/09/18سمهان الشيتر 04501Sمزدوجمداغ

  المدرسة البتدائية حي إقليم: الناضورمجموعة مدارس اطرارة

الفتح

704/09/18إقليم: الناضور 24 04/09/18بوشبا سومية 26269C)مزدوجالعروي )البلدية
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جماعة التعيين

مجموعة مدارس مولي 

علي الشريف

1004/09/18إقليم: بركانبني وكيل الزاويةإقليم: الناضور 24 04/09/18بورك صباح 22718Tمزدوجلعثامنة

504/09/18إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية ترقاعإقليم: الناضورمجموعة مدارس بني شيكر 24 04/09/18صليحة  فتح ا 12294M)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية ادريس إقليم: الناضورمجموعة مدارس بني شيكر

الول

104/09/18إقليم: الناضور 24 04/09/18كريمة احميدوش 26990K)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس مولي 

علي الشريف

104/09/18إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الشريعةإقليم: الناضور 24 04/09/18معروف كريمة 12274R)مزدوجالناضور )البلدية

104/09/18إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الميناءإقليم: الناضورمجموعة مدارس الرازي 24 04/09/18كمال بوحجرة 12734R)مزدوجبني انصار )البلدية

104/09/18إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الميناءإقليم: الناضورمجموعة مدارس بني شيكر 24 04/09/18مارية الزمي الحسني 12734R)مزدوجبني انصار )البلدية

المدرسة البتدائية حي إقليم: الناضورمجموعة مدارس الدويرية

بويلغمان

104/09/18إقليم: الناضور 24 04/09/18م المشوي 12310E)مزدوجالعروي )البلدية

904/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس احدادنإقليم: الناضورمجموعة مدارس الدويرية 24 04/09/18م جزولي 12354Cمزدوجايحدادن

104/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس الحرشةإقليم: الناضورمجموعة مدارس زرورة 24 04/09/18ضباني م 22732Hمزدوجبوعرك

المدرسة البتدائية ادريس إقليم: الناضورمجموعة مدارس بني شيكر

الول

104/09/18إقليم: الناضور 24 04/09/18ملودة قاروني 26990K)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الناضورمجموعة مدارس الرازي

بوطيب 2

304/09/18إقليم: الناضور 24 04/09/18ياسمين القديري 12341N)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس المهدي بن 

تومرت

مجموعة مدارس إقليم: الناضور

اولداشعيب 2

204/09/12إقليم: الناضور 23 06/09/17عادل طجيو 12366R)مزدوجسلوان )البلدية

مجموعة مدارس الدار 

البيضاء

807/09/16إقليم: بركانالبساتينإقليم: الناضور 23 04/09/19جمعة مريمي 04461Yمزدوجلعثامنة

102/09/14إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية بدرإقليم: الناضورالمدرسة البتدائية افرا 22 04/09/19سميرة بوزكري 12292K)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي م 

بن عبد ا

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الناضور

بوطيب 2

202/09/15إقليم: الناضور 22 06/09/17سلماني فتحية 12341N)مزدوجالناضور )البلدية

304/09/18إقليم: بركانتزاغينإقليم: الناضورمجموعة مدارس بويخباش 22 04/09/18زاكية ودغيري 04530Yمزدوجزكزل

المدرسة البتدائية حي إقليم: الناضورمجموعة مدارس لعزيب

بويلغمان

504/09/18إقليم: الناضور 22 04/09/18بوحجار فاطمة 12310E)مزدوجالعروي )البلدية
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

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 سيدي 

ام

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الناضور

بوطيب 2

204/09/18إقليم: الناضور 22 04/09/18هند علييو 12341N)مزدوجالناضور )البلدية

مجموعة مدارس عمر 

الخيام

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الناضور

بوطيب 2

101/01/10إقليم: الناضور 21 06/09/17العللي أحلم 12341N)مزدوجالناضور )البلدية

102/09/10إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية افراإقليم: الناضورمجموعة مدارس مولي م 21 25/09/17 البوينفيف نذير 12351Zمزدوجبني بويفرور

مجموعة مدارس القاضي 

عياض

103/09/13إقليم: الناضورمجموعة مدارس أولد حدوإقليم: الناضور 21 27/09/17شوراق موسى 12516D)مزدوجرأس الماء )البلدية

المدرسة الجماعاتية عمر 

ابن عبد العزيز

103/09/13إقليم: الناضورمجموعة مدارس أولد حدوإقليم: الناضور 21 06/09/17محسن نزهة 12516D)مزدوجرأس الماء )البلدية

مجموعة مدارس جمال 

الدين الفغاني

المدرسة البتدائية اولد إقليم: الناضور

بوطيب 2

306/09/17إقليم: الناضور 21 04/09/19أمين أمكاح 12341N)مزدوجالناضور )البلدية

المدرسة الجماعاتية حاسي 

بركان

306/09/17إقليم: الناضورمجموعة مدارس بوعركإقليم: الناضور 21 06/09/18مريم  الريش 12369Uمزدوجبوعرك

المدرسة البتدائية ابن إقليم: الناضورمجموعة مدارس لحويسية

زيدون

406/09/17إقليم: الناضور 21 06/09/17إلتحاق بالزوجوفاء حمداوي 12308C)مزدوجالعروي )البلدية

مجموعة مدارس 

عبدالرحمان الداخل

 المدرسة البتدائية مولي إقليم: الناضور

بغداد

806/09/17إقليم: الناضور 21 06/09/17ارحمون حفيظة 12299T)مزدوجبني انصار )البلدية

المدرسة البتدائية الحي إقليم: الناضورمجموعة مدارس الرازي

المدني

806/09/17إقليم: الناضور 21 06/09/17وداد أشوراق 24973U)مزدوجالناضور )البلدية

  المدرسة البتدائية حي إقليم: الناضورمجموعة مدارس لحويسية

الفتح

606/09/17إقليم: الناضور 21 06/09/17الزروالي سكينة 26269C)مزدوجالعروي )البلدية

1006/09/17إقليم: الناضورمجموعة مدارس بوعركإقليم: الناضورمجموعة مدارس الرازي 21 06/09/17جواد حرطيت 12369Uمزدوجبوعرك

مجموعة مدارس 

عبدالرحمان الداخل

406/09/17إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية افراإقليم: الناضور 21 06/09/17المتوكل عبد الله اسماعيل 12351Zمزدوجبني بويفرور

مجموعة مدارس المام 

الغزالي

 المدرسة البتدائية مولي إقليم: الناضور

بغداد

304/09/18إقليم: الناضور 21 04/09/19م اتباتيت 12299T)مزدوجبني انصار )البلدية

المدرسة البتدائية صلح إقليم: الناضورمجموعة مدارس أولد داود

الدين اليوبي

906/09/17إقليم: الناضور 20 04/09/19علية اربيب 12315K)مزدوجزايو )البلدية

مجموعة مدارس أولد 

منصور

المدرسة البتدائية صلح إقليم: الناضور

الدين اليوبي

206/09/17إقليم: الناضور 20 04/09/19جرو وفاء 12315K)مزدوجزايو )البلدية

مجموعة مدارس الدار إقليم: الناضورمجموعة مدارس الفوارس

البيضاء

104/09/18إقليم: الناضور 19 04/09/19عبد الحميد المرابطي 12502Nمزدوجأولد ستوت
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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 2020

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 صلح إقليم: الناضورمجموعة مدارس أولد حدو

الدين اليوبي

104/09/18إقليم: الناضور 19 12/09/19كمال مشماشة 12315K)مزدوجزايو )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي م 

بن عبد ا

مجموعة مدارس المام إقليم: الناضور

الطبري

102/09/15إقليم: الناضور 18 03/09/18الشليوي يحيى 12375Aمزدوجبوعرك

302/09/16إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية وازاجإقليم: الناضورمجموعة مدارس إحريكاتن 18 04/09/18كردوز م 20625T)مزدوجالعروي )البلدية

م/م مصعب بن عمير - إقليم: الناضورمجموعة مدارس إيموساتن

المركز

804/09/18عمالة: وجدة - أنكاد 17 04/09/18إلتحاق بالزوجبن احميدة سهام 04327Cمزدوجبني خالد

مجموعة مدارس المام 

الغزالي

مجموعة مدارس اولد إقليم: الناضور

شعيب

104/09/12إقليم: الناضور 16 04/09/18نجيم وردي 12365Pمزدوجبوعرك

مجموعة مدارس قرية إقليم: الناضورمجموعة مدارس بويخباش

أركمان

102/09/15إقليم: الناضور 16 04/09/19عبد الجليل سليماني 12470Dمزدوجاركمان

المدرسة البتدائية سيدي م 

بن عبد ا

1002/09/16إقليم: الناضورمجموعة مدارس اعلطنإقليم: الناضور 16 04/09/18بولل حسام 12343Rمزدوجبني بويفرور

المدرسة البتدائية سيدي م 

بن عبد ا

202/09/16إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية افراإقليم: الناضور 16 04/09/18احموتان م 12351Zمزدوجبني بويفرور

مجموعة مدارس القاضي 

عياض

المدرسة البتدائية المام إقليم: الناضور

البخاري

304/09/18إقليم: الناضور 16 04/09/18إلتحاق بالزوجالدلل نعيمة 12284B)مزدوجالناضور )البلدية

204/09/19إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية وازاجإقليم: الناضورمجموعة مدارس أقوضاض 16 04/09/19خديجة بشيري 20625T)مزدوجالعروي )البلدية

المدرسة البتدائية حي إقليم: الناضورمجموعة مدارس تيزطوطين

بويلغمان

502/09/15إقليم: الناضور 15 04/09/19مخلوفي عبدالمنعم 12310E)مزدوجالعروي )البلدية

مجموعة مدارس اولد 

بوعطية

302/09/16إقليم: الناضورمجموعة مدارس بوعركإقليم: الناضور 15 04/09/19ياسين بولكدور 12369Uمزدوجبوعرك

مجموعة مدارس القاضي 

عياض

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: الناضور

بلفريج

204/09/18إقليم: الناضور 15 04/09/18إلتحاق بالزوجيعكوبي شيماء 21547V)مزدوجازغنغان )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الناضورمجموعة مدارس بني شيكر

موسى

504/09/12إقليم: الناضور 14 04/09/18هند الزواي 12349X)مزدوجبني انصار )البلدية

604/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس اطرارةإقليم: الناضورمجموعة مدارس تاوريرت 14 04/09/18ابراهيم بهطاط 12400Cمزدوجبني شيكر

مجموعة مدارس الدار 

البيضاء

104/09/18إقليم: بركانابن النفيسإقليم: الناضور 14 04/09/18إلتحاق بالزوجفاتح أمال 27216Gمزدوجاغبال

مجموعة مدارس اولد اعمر 

اوحبصة

مجموعة مدارس القاضي إقليم: الناضور

عياض

104/09/18إقليم: الناضور 14 04/09/18المدني حسن 12360Jمزدوجايكسان
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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 2020

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 

عبدالرحمان الداخل

مجموعة مدارس المام إقليم: الناضور

الغزالي

304/09/18إقليم: الناضور 14 04/09/18والقاضي حفيظ 12432M)مزدوجبني انصار )البلدية

مجموعة مدارس 

عبدالرحمان الداخل

المدرسة الجماعاتية حاسي إقليم: الناضور

بركان

504/09/18إقليم: الناضور 14 04/09/18العوني حياة 12438Uمزدوجحاسي بركان

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الناضورمجموعة مدارس لهدارة

ام

804/09/18إقليم: الناضور 14 04/09/18عموري حياة 12303X)مزدوجبني انصار )البلدية

604/09/18إقليم: جرادةاحمد الناصريإقليم: الناضورمجموعة مدارس زرورة 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةطيبي زكرياء 04695C)مزدوجتويسيت )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: الناضورمجموعة مدارس تيزطوطين

موسى

704/09/18إقليم: الناضور 14 04/09/18كوبيس زهير 12349X)مزدوجبني انصار )البلدية

704/09/18إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الميناءإقليم: الناضورمجموعة مدارس الرازي 14 04/09/18سمية العمراوي 12734R)مزدوجبني انصار )البلدية

104/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس الحرشةإقليم: الناضورمجموعة مدارس تاوريرت 14 04/09/18سمير لعري 22732Hمزدوجبوعرك

504/09/18إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية افراإقليم: الناضورمجموعة مدارس زرورة 14 04/09/18العسراوي سهام 12351Zمزدوجبني بويفرور

مجموعة مدارس اولد إقليم: الناضورمجموعة مدارس تيزطوطين

شعيب

104/09/18إقليم: الناضور 14 04/09/18الزعيم سهيلة 12365Pمزدوجبوعرك

1004/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس الكرمةإقليم: الناضورمجموعة مدارس إحريكاتن 14 04/09/18طارق العلوي 12515Cمزدوجأولد داوود ازخانين

مجموعة مدارس تانوت 

الرمان

104/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس الحرشةإقليم: الناضور 14 04/09/18الرمضاني علي 22732Hمزدوجبوعرك

المدرسة البتدائية سيدي م إقليم: الناضورمجموعة مدارس إحريكاتن

بن عبد ا

304/09/18إقليم: الناضور 14 04/09/18م أمين أمعيو 12326X)مزدوجبني انصار )البلدية

104/09/18إقليم: الناضورمجموعة مدارس بوعركإقليم: الناضورمجموعة مدارس إحريكاتن 14 04/09/18مراد أوهيدان 12369Uمزدوجبوعرك

مجموعة مدارس تانوت 

الرمان

مجموعة مدارس أولد إقليم: الناضور

منصور

204/09/18إقليم: الناضور 14 04/09/18عمري مريم 12495Fمزدوجأولد ستوت

504/09/18إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية وازاجإقليم: الناضورمجموعة مدارس تيزطوطين 14 04/09/18مختاري نصيرة 20625T)مزدوجالعروي )البلدية

مجموعة مدارس اولد اعمر 

اوحبصة

المدرسة الجماعاتية عمر إقليم: الناضور

ابن عبد العزيز

104/09/18إقليم: الناضور 14 04/09/18عيشي م 12356Eمزدوجايكسان

المدرسة البتدائية سيدي 

موسى

116/05/17إقليم: بركانمبارك البكاي لهبيلإقليم: الناضور 12 04/09/19إلتحاق بالزوجالبريمشي اسماء 04440A - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

260



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 2020

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: الناضورمجموعة مدارس الدويرية

منصور

304/09/18إقليم: الناضور 12 04/09/18فريدة حدوتي 12495Fمزدوجأولد ستوت

1104/09/18إقليم: بركانحسان بن ثابتإقليم: الناضورمجموعة مدارس إبركانن 12 04/09/18التسولي  وليد 04508Zمزدوجشويحية

مجموعة مدارس عمر 

الخيام

مجموعة مدارس القاضي إقليم: الناضور

عياض

306/09/17إقليم: الناضور 11 04/09/19م وابو 12360Jمزدوجايكسان

مجموعة مدارس 

عبدالرحمان الداخل

مجموعة مدارس القاضي إقليم: الناضور

عياض

606/09/17إقليم: الناضور 11 04/09/19فؤاد الفتاحي 12360Jمزدوجايكسان

مجموعة مدارس الدار إقليم: الناضورمجموعة مدارس الفوارس

البيضاء

206/09/17إقليم: الناضور 11 04/09/19عبد الرحمان شديد 12502Nمزدوجأولد ستوت

المدرسة البتدائية عقبة بن إقليم: الناضورمجموعة مدارس تيزطوطين

نافع

204/09/18إقليم: الناضور 11 04/09/19إلتحاق بالزوجحياة المرابط 12305Z)مزدوجالعروي )البلدية

مجموعة مدارس الدار إقليم: الناضورمجموعة مدارس الصفصاف

البيضاء

104/09/18إقليم: الناضور 11 04/09/19الغزاوي فريد 12502Nمزدوجأولد ستوت

مجموعة مدارس الدار إقليم: الناضورمجموعة مدارس الصفصاف

البيضاء

504/09/18إقليم: الناضور 11 04/09/19برجال م 12502Nمزدوجأولد ستوت

مجموعة مدارس الدار إقليم: الناضورمجموعة مدارس إبركانن

البيضاء

204/09/18إقليم: الناضور 10 04/09/19شوراق فيصل 12502Nمزدوجأولد ستوت

مجموعة مدارس أولد 

منصور

مجموعة مدارس الدار إقليم: الناضور

البيضاء

304/09/18إقليم: الناضور 9 04/09/19حمدوني  إسماعيل 12502Nمزدوجأولد ستوت

مجموعة مدارس قاسم 

الزهير

204/09/18إقليم: بركانبني عطيةإقليم: الناضور 9 04/09/19سعيد اسعيدي 20270Gمزدوجبوغريبة

مجموعة مدارس مولي 

علي الشريف

1204/09/18إقليم: بركانبوميةإقليم: الناضور 8 04/09/19حفيظ فارسي 04513Eمزدوجشويحية

1104/09/18إقليم: بركانبني عطيةإقليم: الناضورمجموعة مدارس إيموساتن 8 04/09/19مراد الدبالي 20270Gمزدوجبوغريبة

1001/01/17إقليم: الناضورمجموعة مدارس بوعركإقليم: الناضورمجموعة مدارس الجزيرة 7 04/09/19خالد المختاري 12369Uمزدوجبوعرك

المدرسة الجماعاتية واد 

الذهب

904/09/19إقليم: الناضورمجموعة مدارس أقوضاضإقليم: الناضور 7 04/09/19شيماء الحسيني 12460Tمزدوجبني وكيل اولد امحاند

مجموعة مدارس المهدي بن 

تومرت

104/09/19إقليم: بركانالشهداءإقليم: الناضور 7 04/09/19عكروش عزيز 04467Eمزدوجبوغريبة

مجموعة مدارس المام إقليم: الناضورمجموعة مدارس اطرارة

الغزالي

404/09/19إقليم: الناضور 7 04/09/19سعاد الطرش 12432M)مزدوجبني انصار )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 2020

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 المهدي بن 

تومرت

104/09/19إقليم: الناضورمجموعة مدارس بني شيكرإقليم: الناضور 7 04/09/19وصيلة بوقدور 12388Pمزدوجبني شيكر

204/09/19إقليم: الناضورمجموعة مدارس أقوضاضإقليم: الناضورمجموعة مدارس إبركانن 7 04/09/19عبد الله الغريبي 12460Tمزدوجبني وكيل اولد امحاند

مجموعة مدارس 

عبدالرحمان الداخل

المدرسة البتدائية سيدي م إقليم: الناضور

بن عبد ا

104/09/19إقليم: الناضور 7 04/09/19الدرقاوي عبد الغفور 12326X)مزدوجبني انصار )البلدية

مجموعة مدارس المهدي بن 

تومرت

مجموعة مدارس جمال الدين إقليم: الناضور

الفغاني

704/09/19إقليم: الناضور 7 04/09/19الراطا مرزوق 12435R)مزدوجبني انصار )البلدية

204/09/19إقليم: الناضورمجموعة مدارس لحويسيةإقليم: الناضورمجموعة مدارس إيموساتن 7 04/09/19م سلم 12463

W

مزدوجبني وكيل اولد امحاند

204/09/19إقليم: الناضورمجموعة مدارس أقوضاضإقليم: الناضورمجموعة مدارس إبركانن 7 04/09/19يوسف اشعايبي 12460Tمزدوجبني وكيل اولد امحاند

504/09/19إقليم: الناضورمجموعة مدارس لحويسيةإقليم: الناضورمجموعة مدارس إحريكاتن 7 04/09/19م أمين حامدي 12463

W

مزدوجبني وكيل اولد امحاند

204/09/19إقليم: الناضورمجموعة مدارس الجزيرةإقليم: الناضورمجموعة مدارس زرورة 7 04/09/19المين هدى 12378Dمزدوجبوعرك

مجموعة مدارس اولد اعمر 

اوحبصة

مجموعة مدارس أولد إقليم: الناضور

منصور

104/09/19إقليم: الناضور 7 04/09/19عبد الحق المساوي 12495Fمزدوجأولد ستوت

مجموعة مدارس جمال 

الدين الفغاني

مجموعة مدارس أولد إقليم: الناضور

منصور

304/09/19إقليم: الناضور 7 04/09/19صفاء بوكراع 12495Fمزدوجأولد ستوت

المدرسة الجماعاتية واد 

الذهب

204/09/19إقليم: الناضورمجموعة مدارس لحويسيةإقليم: الناضور 7 04/09/19ليلى مختاري 12463

W

مزدوجبني وكيل اولد امحاند

مجموعة مدارس المهدي بن 

تومرت

104/09/19إقليم: الناضورمجموعة مدارس بني شيكرإقليم: الناضور 7 04/09/19شيماء غانم 12388Pمزدوجبني شيكر

المدرسة البتدائية سيدي م إقليم: الناضورمجموعة مدارس تاوريرت

بن عبد ا

204/09/19إقليم: الناضور 7 04/09/19عاصم م 12326X)مزدوجبني انصار )البلدية

المدرسة الجماعاتية واد 

الذهب

204/09/19إقليم: الناضورمجموعة مدارس أقوضاضإقليم: الناضور 7 04/09/19أحلم  الوغميري 12460Tمزدوجبني وكيل اولد امحاند

704/09/19إقليم: الناضورمجموعة مدارس الحياننإقليم: الناضورمجموعة مدارس إيموساتن 7 04/09/19م الوهابي 12419Yمزدوجبني سيدال لوطا

304/09/19إقليم: الناضورمجموعة مدارس لهدارةإقليم: الناضورمجموعة مدارس تاوريرت 7 04/09/19تايسة حليمة 12472Fمزدوجاركمان

204/09/19إقليم: الناضورمجموعة مدارس لحويسيةإقليم: الناضورمجموعة مدارس تيزطوطين 7 04/09/19اكرام ازعوم 12463

W

مزدوجبني وكيل اولد امحاند
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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 2020

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 المام إقليم: الناضورمجموعة مدارس إحريكاتن

الغزالي

304/09/19إقليم: الناضور 7 04/09/19مليكة الحيمر 12432M)مزدوجبني انصار )البلدية

المدرسة الجماعاتية عمر إقليم: الناضورمجموعة مدارس لعزيب

ابن عبد العزيز

404/09/19إقليم: الناضور 7 04/09/19سورية بنحمادي 12356Eمزدوجايكسان

104/09/19إقليم: الناضورمجموعة مدارس لهدارةإقليم: الناضورالمدرسة البتدائية افرا 6 04/09/19فدوى غنوي 12472Fمزدوجاركمان

401/05/97عمالة: وجدة - أنكادم. المام البوصيريعمالة: وجدة - أنكادم/م ابن كثير - المركز 209 16/09/92أقدمية 16 سنةيوسف حيوني 04254Y)مزدوجوجدة )البلدية

216/09/99عمالة: وجدة - أنكادم. موسى بن نصيرعمالة: وجدة - أنكادم/ج المام مسلم - المركز 161 06/09/00أقدمية 16 سنةم امين وماسي 04267M)مزدوجوجدة )البلدية

121/09/83عمالة: وجدة - أنكادم. ابن خلدونعمالة: وجدة - أنكادم/ج المام مسلم - المركز 143 05/09/03أقدمية 16 سنةالحسن يوسفي 24391L)مزدوجوجدة )البلدية

416/09/80عمالة: وجدة - أنكادم. النارةعمالة: وجدة - أنكادم/م بني وكيل - المركز 137 07/09/04أقدمية 16 سنةميمون يوسفي 19918Z)مزدوجوجدة )البلدية

521/09/83عمالة: وجدة - أنكادم/م أولد عياد - المركزعمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي بولنوار - المركز 137 07/09/04أقدمية 16 سنةم الدريسي 04354Gمزدوجأهل انكاد

416/09/98عمالة: وجدة - أنكادم. ابن حنبلعمالة: وجدة - أنكادم. رابعة العدوية 137 16/09/98إلتحاق بالزوجسهام اجريري 25545R)مزدوجوجدة )البلدية

516/09/86عمالة: وجدة - أنكادم/م ابن كثير - المركزعمالة: وجدة - أنكادم/م 18 نونبر - المركز 133 27/10/03أقدمية 16 سنة    عبد الغني الوازاني 04331Gمزدوجبني خالد

116/09/97عمالة: وجدة - أنكادم. المام عليعمالة: وجدة - أنكادم. رابعة العدوية 133 22/09/00أقدمية 16 سنةفدوى واعلي 04305D)مزدوجوجدة )البلدية

106/09/00عمالة: وجدة - أنكادم. المام عليعمالة: وجدة - أنكادم أنوال 127 04/09/02أقدمية 16 سنةبشرى بنخليفة 04305D)مزدوجوجدة )البلدية

1016/09/97عمالة: وجدة - أنكادم. الجوهرةعمالة: وجدة - أنكادم. عبد المومن 118 04/09/02أقدمية 16 سنةوهيبة العطلتي 04304C)مزدوجوجدة )البلدية

519/09/00عمالة: وجدة - أنكادم. السمارةعمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابت 118 04/09/02أقدمية 16 سنةاحلم اسعيدي 04293R)مزدوجوجدة )البلدية

م. عبد الصادق القادري عمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابت

البودشيشي

116/09/99عمالة: وجدة - أنكاد 112 05/09/03أقدمية 16 سنةوفاء شاهل الحياني 19917Y)مزدوجوجدة )البلدية

206/09/00عمالة: وجدة - أنكادم. حمان الفطواكيعمالة: وجدة - أنكادم/م بني وكيل - المركز 111 02/09/09إلتحاق بالزوجناهد رزيني 25547T)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/97عمالة: وجدة - أنكادم. المام البخاريعمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابت 104 05/09/03أقدمية 16 سنةمريم السعيدي 04292P)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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

217/09/90عمالة: وجدة - أنكادم. الحنانعمالة: وجدة - أنكادم. ابن بطوطة 102 05/02/05أقدمية 16 سنةنجمي عزيز 04268N)مزدوجوجدة )البلدية

1017/09/84عمالة: وجدة - أنكادم. الفارابيعمالة: وجدة - أنكادم. السمارة 96 نعمأحمد العبادي 02/09/10 04295T)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/87عمالة: وجدة - أنكادم. مصطفى سكيكرعمالة: وجدة - أنكادم. ابن حنبل 96 نعممليكة فيسي 04/09/12 04284F)مزدوجوجدة )البلدية

216/09/85عمالة: طنجة - أصيلالمحيطعمالة: وجدة - أنكادم/م ابن كثير - المركز 87 06/09/17بنعمرو نور الدين 25433U طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

م/م المهدي بن تومرت - 

المركز

416/10/99عمالة: وجدة - أنكادم. م لشهبعمالة: وجدة - أنكاد 81 21/11/12إلتحاق بالزوجبشرى العابد 25546S)مزدوجوجدة )البلدية

1007/09/05عمالة: وجدة - أنكادم. 11 ينايرعمالة: وجدة - أنكادم/م سيدي موسى - المركز 76 22/11/12إلتحاق بالزوجصارة طاهري 22613D)مزدوجوجدة )البلدية

م/م مصعب بن عمير - 

المركز

1016/09/95عمالة: وجدة - أنكادم. عزيز أمينعمالة: وجدة - أنكاد 75 16/09/13إلتحاق بالزوجةم الصوفي 25549V)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - حاطب بن ابي بلطعةعمالة: وجدة - أنكادم. جمال الدين الفغاني

تمارة
617/09/90 70 02/09/10نعيمة أسالم 01325P)مزدوجالصخيرات )البلدية

116/09/93عمالة: وجدة - أنكادم. المختار السوسيعمالة: وجدة - أنكادم. المعتمد بن عباد 66 نعمعبد الرحمان بوفلجي 02/09/15 21525

W

مزدوجوجدة )البلدية(

م. عبد الصادق القادري 

البودشيشي

106/09/01عمالة: وجدة - أنكادمدرسة الضحىعمالة: وجدة - أنكاد 62 نعمصالحي سناء 14/09/16 27157T)مزدوجوجدة )البلدية

122/09/03عمالة: وجدة - أنكادم. الخوارزميعمالة: وجدة - أنكادم. المرجان 62 نعممزروعي نادية 02/09/16 04377Gمزدوجايسلي

117/09/84عمالة: وجدة - أنكادم. المعتمد بن عبادعمالة: وجدة - أنكادم. المختار السوسي 58 نعمبكزى عمر 06/09/17 04259D)مزدوجوجدة )البلدية

204/09/02عمالة: وجدة - أنكادم. قاسم جداينعمالة: وجدة - أنكادم. ابن بطوطة 56 نعمحسني أسماء 11/09/15 26359A)مزدوجوجدة )البلدية

216/09/95عمالة: وجدة - أنكادم. السمارةعمالة: وجدة - أنكادم. صلح الدين اليوبي 54 نعمميمون حيرش 04/09/18 04293R)مزدوجوجدة )البلدية

706/09/00عمالة: وجدة - أنكادم. ابن بطوطةعمالة: وجدة - أنكادم. قاسم جداين 54 نعمسهام  طويل 04/09/18 04289L)مزدوجوجدة )البلدية

م/م مصعب بن عمير - 

المركز

116/09/92إقليم: بركانسعد بن عبادةعمالة: وجدة - أنكاد 51 04/09/19مصطفى ملولي 04475Nمزدوجبوغريبة

م. عبد الصادق القادري عمالة: وجدة - أنكادمدرسة الضحى

البودشيشي

116/09/92عمالة: وجدة - أنكاد 50 نعمرمضاني م 04/09/19 19917Y)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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

216/09/96عمالة: وجدة - أنكادم. المهدي المنجرةعمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابت 47 04/09/18إلتحاق بالزوجةمصطفي وهابي 25548U)مزدوجوجدة )البلدية

م/م مصعب بن عمير - 

المركز

606/09/01عمالة: وجدة - أنكادم. ادريس بنزكريعمالة: وجدة - أنكاد 45 06/09/17إلتحاق بالزوجسميرة رحماني 04282D)مزدوجوجدة )البلدية

111/09/01عمالة: وجدة - أنكادم. ابن حنبلعمالة: وجدة - أنكادم. مصطفى سكيكر 44 نعمنوال خليفي 04/09/18 25545R)مزدوجوجدة )البلدية

216/09/92عمالة: وجدة - أنكادم. صلح الدين اليوبيعمالة: وجدة - أنكادم. المرجان 28 نعمدحماني حماد 04/09/18 21526X)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة عمر بن الخطابعمالة: وجدة - أنكادم/م القاضي عياض - المركز

الفنيدق
802/09/14 23 04/09/18إلتحاق بالزوجغربي مريم 05426X)مزدوجالمضيق )البلدية

م/م مصعب بن عمير - 

المركز

202/09/16عمالة: فاسالخوارزميعمالة: وجدة - أنكاد 19 04/09/18إلتحاق بالزوجلحرش مارية 20473C)مزدوجزواغة )المقاطعة

116/09/97إقليم: بركانالمسيرة الخضراءعمالة: وجدة - أنكادم. ادريس الشرايبي 16 نعمسميرة سجعي 04/09/19 04421E)مزدوجبركان )البلدية

206/09/01عمالة: وجدة - أنكادم. المرجانعمالة: وجدة - أنكادم. الفارابي 7 نعمبوطيب حسناء 04/09/19 04302A)مزدوجوجدة )البلدية

104/09/19عمالة: وجدة - أنكادم. المرجانعمالة: وجدة - أنكادم. الخوارزمي 6 نعمالراجي خديجة 04/09/19 04302A)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/92عمالة: وجدة - أنكادم. القدسإقليم: تاوريرتلكرانزة 171 16/09/00أقدمية 16 سنةم عمر 04300Y)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/99عمالة: وجدة - أنكادم. يوسف بن تاشفينإقليم: تاوريرتبوشراب 161 16/09/00أقدمية 16 سنةالعربي بالريسون 24390K)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/93عمالة: وجدة - أنكادم. بئر انزرانإقليم: تاوريرتاولد ثاير 159 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد العزيز المرابطي 04263H)مزدوجوجدة )البلدية

ملقى الويدان مجموعة 

مدرسية

116/09/94عمالة: مكناسنجمة الوسطإقليم: تاوريرت 157 16/09/99أقدمية 16 سنةعلوي مصطفى 27266Lمزدوجأيت ولل

116/09/96عمالة: وجدة - أنكادم. المام عليإقليم: تاوريرتبوشطاط 155 04/09/12أقدمية 16 سنةبراهيم  زغادي 04305D)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/97عمالة: وجدة - أنكادم. أحمد الشرقاويإقليم: تاوريرتاولد رمضان 153 15/09/00أقدمية 16 سنةيمينة دغو 24691M)مزدوجوجدة )البلدية

615/09/00عمالة: وجدة - أنكادم. فاطمة الفهريةإقليم: تاوريرتلكرارمة النخلة 153 20/09/02أقدمية 16 سنةأسماء مودجوا 04261F)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/93عمالة: وجدة - أنكادم. بنيونس الورطاسيإقليم: تاوريرتبوجدور 152 09/09/02أقدمية 16 سنةبديعة بوعرورو 21522T)مزدوجوجدة )البلدية
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116/09/99عمالة: وجدة - أنكادم. فاطمة الفهريةإقليم: تاوريرتعمر بن الخطاب 151 02/02/11أقدمية 16 سنةامال الهادي 04261F)مزدوجوجدة )البلدية

216/09/92عمالة: وجدة - أنكادم. موسى بن نصيرإقليم: تاوريرتبوشطاط 149 06/09/02أقدمية 16 سنةابراهيم فجري 04267M)مزدوجوجدة )البلدية

216/09/98عمالة: وجدة - أنكادم. فاطمة الفهريةإقليم: تاوريرتابن منظور القديمة 149 07/09/02أقدمية 16 سنةعمر  لتيم 04261F)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/95عمالة: وجدة - أنكادم. أحمد مكوارإقليم: تاوريرتالرضوان 145 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد المجيد عبد للوي 04296U)مزدوجوجدة )البلدية

521/09/83عمالة: وجدة - أنكادم. لل نزهةإقليم: تاوريرتمدرسة علل بن عبد ا 144 25/09/03أقدمية 16 سنةكريمة فلح 04248S)مزدوجوجدة )البلدية

916/09/99عمالة: وجدة - أنكادم. المنتزه البلديإقليم: تاوريرتتالوات 141 06/09/17أقدمية 16 سنةعدنان بنعباس 04257B)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/92عمالة: وجدة - أنكادمدرسة الضحىإقليم: تاوريرتالمام الغزالي 136 07/09/00أقدمية 16 سنةخالد رشدي 27157T)مزدوجوجدة )البلدية

716/09/92عمالة: وجدة - أنكادم. سعد بن أبي وقاصإقليم: تاوريرتابن خلدون 134 02/02/11أقدمية 16 سنةم   حساني 04303B)مزدوجوجدة )البلدية

316/09/95عمالة: وجدة - أنكادم. الزلقةإقليم: تاوريرتم بن الهاشمي 133 16/09/09أقدمية 16 سنةم شرطي 04306E)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/99عمالة: وجدة - أنكادم. الملإقليم: تاوريرتبورديم 133 05/09/11أقدمية 16 سنةفضيلة   صباحي 04290M)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/93عمالة: وجدة - أنكادم. ادريس الشرايبيإقليم: تاوريرتالتقدم 132 07/09/00أقدمية 16 سنةيحي     برحيلي 24966L)مزدوجوجدة )البلدية

616/09/97عمالة: وجدة - أنكادم. صلح الدين اليوبيإقليم: تاوريرتابن خلدون 131 02/02/11أقدمية 16 سنةفؤاد تابو 21526X)مزدوجوجدة )البلدية

616/09/91عمالة: وجدة - أنكادم. النارةإقليم: تاوريرتالتقدم 130 16/09/99أقدمية 16 سنةرقية بقال 19918Z)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/96إقليم: تاوريرتبورديمإقليم: تاوريرتتاغيلست 129 05/09/08أقدمية 12 سنةعبد الحق برعيش 04564Kمزدوجعين الحجر

316/09/95عمالة: وجدة - أنكادم. حمان الفطواكيإقليم: تاوريرتالشرايع 128 06/09/07إلتحاق بالزوجةمصطفى بودراع 25547T)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/95عمالة: وجدة - أنكادم. علل بن عبد اإقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية تنشرفي 127 16/09/07إلتحاق بالزوجةفتح ا زايري 26361Cمزدوجأهل انكاد

916/09/88إقليم: جرادةم/م تادواوت المركزإقليم: تاوريرتطريق جرادة 126 05/09/07أقدمية 12 سنةنورالدين صالحي 04726Lمزدوجكنفودة
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716/09/92عمالة: وجدة - أنكادم. الجوهرةإقليم: تاوريرتالمام الغزالي 126 06/09/00أقدمية 16 سنةمصطفى ركاني 04304C)مزدوجوجدة )البلدية

101/05/97عمالة: وجدة - أنكادم. ادريس الشرايبيإقليم: تاوريرتالرازي 124 03/01/05أقدمية 16 سنةلطيفة                   بشيري 24966L)مزدوجوجدة )البلدية

1016/09/92عمالة: وجدة - أنكادم. م لشهبإقليم: تاوريرتالمام مسلم 122 06/09/01أقدمية 16 سنةأحمد عطار 25546S)مزدوجوجدة )البلدية

316/09/86عمالة: وجدة - أنكادم. أم البنينإقليم: تاوريرتالوحدة 120 16/09/99أقدمية 16 سنةعلي   الحليب 04238F)مزدوجوجدة )البلدية

219/09/00عمالة: وجدة - أنكادم. المام عليإقليم: تاوريرت20 غشت 120 08/01/04أقدمية 16 سنةفطيمة سالمي 04305D)مزدوجوجدة )البلدية

316/09/96عمالة: وجدة - أنكادم. الجوهرةإقليم: تاوريرتبوجدور 118 06/09/04أقدمية 16 سنةنصيرة بودالي 04304C)مزدوجوجدة )البلدية

716/09/91عمالة: وجدة - أنكادم. لل أمينةإقليم: تاوريرتالوحدة 116 16/09/00أقدمية 16 سنةصليحة حسيني 04240H)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/99عمالة: وجدة - أنكادم. م عدليإقليم: تاوريرتمولي علي الشريف 116 10/10/04أقدمية 16 سنةميلودة البوكيلي 26358Z)مزدوجوجدة )البلدية

624/09/02عمالة: وجدة - أنكادم. المرجانإقليم: تاوريرتبورديم 116 01/11/07إلتحاق بالزوجأمال صديق 04302A)مزدوجوجدة )البلدية

ملقى الويدان مجموعة 

مدرسية

224/09/02إقليم: تاوريرتالمام مسلمإقليم: تاوريرت 109 05/09/07أقدمية 12 سنةبشرى  طوال 04452N)مزدوجتاوريرت )البلدية

ملقى الويدان مجموعة 

مدرسية

505/09/07إقليم: تاوريرتالرازيإقليم: تاوريرت 109 05/09/07أقدمية 12 سنةحمان ايمان 04443D)مزدوجتاوريرت )البلدية

ملقى الويدان مجموعة 

مدرسية

206/09/01إقليم: تاوريرتالمام مسلمإقليم: تاوريرت 107 02/09/09عشور نصيرة 04452N)مزدوجتاوريرت )البلدية

616/09/95إقليم: تاوريرتبورديمإقليم: تاوريرتلكرارمة النخلة 102 04/09/18العيساوي أحمد 04564Kمزدوجعين الحجر

616/09/96عمالة: وجدة - أنكادم. السمارةإقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية تنشرفي 101 06/09/13إلتحاق بالزوجةصالح تشيش 04293R)مزدوجوجدة )البلدية

516/09/97إقليم: تاوريرتبورديمإقليم: تاوريرتمدرسة علل بن عبد ا 100 12/10/12مصطفى زياني 04564Kمزدوجعين الحجر

316/09/94إقليم: تاوريرتالمام مسلمإقليم: تاوريرتابن خلدون 98 02/02/11أقدمية 12 سنةادريس  عزوزوط 04452N)مزدوجتاوريرت )البلدية

424/09/02إقليم: تاوريرتالنخيلإقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية تنشرفي 93 04/09/12منير معراض 04457U العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج
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807/09/05إقليم: تاوريرتطريق جرادةإقليم: تاوريرتالرضوان 89 07/09/13نورالدين    فارس 18430G العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج

116/09/99إقليم: تاوريرتبوجدورإقليم: تاوريرت20 غشت 88 30/06/10عبد اللطيف حالم 04447H)مزدوجتاوريرت )البلدية

716/09/99عمالة: وجدة - أنكادمدرسة البستان 2إقليم: تاوريرتالرازي 86 05/10/07إلتحاق بالزوجحكيمة          صديقي 27435V)مزدوجوجدة )البلدية

304/09/02إقليم: تاوريرتطريق جرادةإقليم: تاوريرتاولد مرزوق 83 06/09/17عبد العزيز   بوجطاط 18430G العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج

407/09/05إقليم: تاوريرتمدرسة 18 نونبرإقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية تنشرفي 79 27/09/15م  محدوب 27279A العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج

205/09/07إقليم: تاوريرتارسان 1إقليم: تاوريرتالعاطف 78 29/09/09النميلي سعدية 04573Vمزدوجعين الحجر

806/09/01إقليم: تاوريرتمدرسة 18 نونبرإقليم: تاوريرتأبو بكر الصديق 77 05/09/11اجكو عبد اللطيف 27279A العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج

905/09/07إقليم: بركانأحدإقليم: تاوريرتلكرانزة 77 03/09/13م الصغير الغفولي 04551

W

مزدوجسيدي بوهرية

407/09/05إقليم: تاوريرتبوجدورإقليم: تاوريرتبني شبل 73 04/09/12فريد الزاوي 04447H)مزدوجتاوريرت )البلدية

706/09/06إقليم: تاوريرتمدرسة 18 نونبرإقليم: تاوريرتالرضوان 71 14/09/14فقيري حنان 27279A العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج

104/09/02إقليم: تاوريرتمدرسة 18 نونبرإقليم: تاوريرتلكرانزة 69 05/09/12برحيلي عبد النبي 27279A العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج

104/09/02إقليم: تاوريرتمدرسة 18 نونبرإقليم: تاوريرتبوشراب 66 02/09/16م حسني 27279A العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج

405/09/08عمالة: وجدة - أنكادم. المهدي المنجرةإقليم: تاوريرتالقدس 62 24/09/12إلتحاق بالزوجأسماء    وعزاني 25548U)مزدوجوجدة )البلدية

102/09/09إقليم: تاوريرتالمام الغزاليإقليم: تاوريرتابن رشد 62 02/09/14عمراني حبيبة 21019

W

مزدوجتاوريرت )البلدية(

507/09/04إقليم: تاوريرتالمام الغزاليإقليم: تاوريرتابن رشد 60 02/09/14بعصي رشيدة 21019

W

مزدوجتاوريرت )البلدية(

605/09/03إقليم: تاوريرتالرازيإقليم: تاوريرتكروزرو 59 05/09/12بزازي عبد القادر 04443D)مزدوجتاوريرت )البلدية

607/09/04إقليم: تاوريرتالرازيإقليم: تاوريرتكروزرو 59 04/09/12ايمان دادي 04443D)مزدوجتاوريرت )البلدية
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116/09/93إقليم: تاوريرتالمام الغزاليإقليم: تاوريرتابن رشد 58 02/09/14ربيعة اهريسن 21019

W

مزدوجتاوريرت )البلدية(

107/09/05إقليم: تاوريرتالحسن البصريإقليم: تاوريرتالشرايع 58 02/09/15إلتحاق بالزوجبرعيش خديجة 04455S العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج

807/09/04إقليم: تاوريرتمدرسة 18 نونبرإقليم: تاوريرتأبو بكر الصديق 57 02/09/14صديقي حياة 27279A العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج

302/09/09إقليم: تاوريرتمدرسة 18 نونبرإقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية تنشرفي 57 02/09/14العوني سعاد 27279A العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج

1005/09/03إقليم: بركانابن خلدونإقليم: تاوريرتابن زهر 56 06/09/17طالبي حنان 04438Y - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

207/09/05إقليم: تاوريرتالمختار السوسيإقليم: تاوريرت20 غشت 56 04/09/18فريدة جالي 04448J)مزدوجتاوريرت )البلدية

102/09/10إقليم: تاوريرتمدرسة 18 نونبرإقليم: تاوريرتلكرانزة 53 02/09/14سامية مزوزي 27279A العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج

103/09/13إقليم: تاوريرتالوحدةإقليم: تاوريرت20 غشت 50 02/09/14فريدة عويدات 04442C)مزدوجتاوريرت )البلدية

المدرسة البتدائية ابن إقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية تنشرفي

زيدون

502/09/10إقليم: الناضور 49 06/09/17إلتحاق بالزوجبوقطب ايمان 12308C)مزدوجالعروي )البلدية

709/12/11عمالة: وجدة - أنكادم/م ابن كثير - المركزإقليم: تاوريرتأبو بكر الصديق 48 02/09/15إلتحاق بالزوجةنخيلي احمد 04331Gمزدوجبني خالد

701/01/10إقليم: بركانبني موسيإقليم: تاوريرتالرضوان 47 06/09/17وفاء السعيدي 04555Aمزدوجسيدي بوهرية

801/01/10إقليم: تاوريرتارسان 1إقليم: تاوريرتتنزارت 45 02/09/15هشام  عبيد 04573Vمزدوجعين الحجر

301/01/10عمالة: وجدة - أنكادم. ياسر عرفاتإقليم: تاوريرتأبو بكر الصديق 44 04/09/15إلتحاق بالزوجةحفيظ شاركي 24965K)مزدوجوجدة )البلدية

103/09/13إقليم: تاوريرتاولد مرزوقإقليم: تاوريرتأبو بكر الصديق 44 04/09/18لكريمي اسماء 04587Kمزدوجمشرع حمادي

1102/09/10عمالة: وجدة - أنكادم/ج المام مسلم - المركزإقليم: تاوريرتتنزارت 43 02/09/14إلتحاق بالزوجنجاة الجمغيلي 04340Sمزدوجمستفركي

103/09/13إقليم: تاوريرتبوشطاطإقليم: تاوريرتتاغيلست 43 06/09/17العوني خاليد 04576Yمزدوجعين الحجر

102/09/14إقليم: جرادةالزهارإقليم: تاوريرتبوشراب 43 06/09/17يمينة يعل 04687U)مزدوججرادة )البلدية
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102/09/10إقليم: تاوريرتالقدسإقليم: تاوريرتابن خلدون 42 04/09/18منير بنحطة 04449K)مزدوجتاوريرت )البلدية

309/12/11إقليم: تاوريرتلكرارمة النخلةإقليم: تاوريرتلرباع 41 06/09/17سالم فتحي 04617Tمزدوجأهل واد زا

704/09/12عمالة: وجدة - أنكادم. ابن بطوطةإقليم: تاوريرتابن زهر 39 06/09/17إلتحاق بالزوجمخفي حنان 04289L)مزدوجوجدة )البلدية

803/09/13إقليم: بركانالملإقليم: تاوريرتالرضوان 39 06/09/17ملحاوي ايمان 04538G - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

102/09/15إقليم: تاوريرتاولد مرزوقإقليم: تاوريرتأبو بكر الصديق 39 07/09/17كندول البشير 04587Kمزدوجمشرع حمادي

202/09/16إقليم: جرادةالنورإقليم: تاوريرتاولد عبد ا 38 16/09/16يحي الشاقي 20506N)مزدوججرادة )البلدية

602/09/16إقليم: جرادةالوفاءإقليم: تاوريرتاولد عبد ا 38 02/09/16حسن معلوي 18520E)مزدوججرادة )البلدية

126/01/17إقليم: جرادةواد الدهبإقليم: تاوريرتفدان السلطان 38 26/01/17فاطنة اوبضيل 04689

W

مزدوججرادة )البلدية(

426/01/17إقليم: جرادةلمواطرإقليم: تاوريرتبني يعلى 38 26/01/17بوطريكي   لخضر 04718Cمزدوجلعوينات

905/09/08إقليم: الرحامنةمدرسة العرفانإقليم: تاوريرتطريق جرادة 36 03/09/16بن اسماعيل وصال 08773K سيدي بوعثمان

)البلدية(

مزدوج

304/09/12إقليم: تاوريرتسيبويهإقليم: تاوريرتعمر بن الخطاب 35 26/09/19إلتحاق بالزوجتالسي ايمان 04456T العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج

902/09/15إقليم: بركانجراوةإقليم: تاوريرتلمهاية 35 06/09/17رشيد امي 04525Tمزدوجفزوان

202/09/09إقليم: الناضورمجموعة مدارس أيديمإقليم: تاوريرتالحسن البصري 34 06/09/17بنرابح رشيد 12523Lمزدوجالبركانيين

302/09/10إقليم: بركانالشرفاءإقليم: تاوريرتلرباع 33 06/09/17حميد الركادي 04496Lمزدوجلعثامنة

104/09/12إقليم: تاوريرتالقدسإقليم: تاوريرتابن منظور 32 04/09/18فاطمة زدوري 04449K)مزدوجتاوريرت )البلدية

102/09/16إقليم: تاوريرتالملإقليم: تاوريرتفدان السلطان 32 04/09/18علي  علي 21952K)مزدوجتاوريرت )البلدية

م/م مصعب بن عمير - إقليم: تاوريرتاجفيرات

المركز

1104/09/12عمالة: وجدة - أنكاد 31 06/09/17إلتحاق بالزوجةفؤاد بحبحي 04327Cمزدوجبني خالد
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التوظيف

ترتيب
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جماعة التعيين

406/09/17إقليم: تاوريرتالشرايعإقليم: تاوريرتاولد عبد ا 31 06/09/17بوجخروط عبدالعزيز 04599Yمزدوجمستكمر

مدرسة ولي العهد المير إقليم: تاوريرتاولد عبد ا

مولي الحسن

106/09/17إقليم: تاوريرت 31 06/09/17فاطمة الزهراء لزرق 27278Z)مزدوجتاوريرت )البلدية

106/09/17إقليم: تاوريرتالوحدةإقليم: تاوريرتبني يشبل 31 06/09/17اسماء الهاشمي 04442C)مزدوجتاوريرت )البلدية

206/09/17إقليم: تاوريرتعمر بن الخطابإقليم: تاوريرتبني شبل 31 06/09/17شهرزاد الدريوش 04453P)مزدوجتاوريرت )البلدية

106/09/17إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية وازاجإقليم: تاوريرتسيدي لحسن 31 06/09/17جميلة ركاني 20625T)مزدوجالعروي )البلدية

206/09/17إقليم: تاوريرتالمام الغزاليإقليم: تاوريرتتالوات 31 06/09/17حالوي كريمة 21019

W

مزدوجتاوريرت )البلدية(

206/09/17إقليم: تاوريرتالقدسإقليم: تاوريرتادريبينة 31 06/09/17أحمد ابلل 04449K)مزدوجتاوريرت )البلدية

206/09/17إقليم: تاوريرتابن منظور القديمةإقليم: تاوريرتلكرانزة 31 06/09/17عبد الغاني عبيدي 24108D)مزدوجدبدو )البلدية

106/09/17إقليم: تاوريرتم بن الهاشميإقليم: تاوريرتتنزارت 31 06/09/17عتيقة شهبار 21018V)مزدوجتاوريرت )البلدية

906/09/17إقليم: بركانعبد الرحمان بن عوفإقليم: تاوريرتبني شبل 31 06/09/17مالكة رحماني 24686G - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

506/09/17إقليم: بركانتجوينإقليم: تاوريرتتنزارت 31 06/09/17سهام الطاهري 04547Sمزدوجرسلن

306/09/17إقليم: جرادةحي الزيانيإقليم: تاوريرتاضرضار 31 06/09/17نوال معراض 04693A عين بني مطهر

)البلدية(

مزدوج

ملقى الويدان مجموعة 

مدرسية

106/09/17إقليم: بركانمبارك البكاي لهبيلإقليم: تاوريرت 31 06/09/17بومديني م 04440A - سيدي سليمان

الشراعة )البلدية(

مزدوج

406/09/17إقليم: بركانعين الزبدةإقليم: تاوريرتاولد موسى 31 06/09/17صلح الدين بولحوال 04506Xمزدوجمداغ

106/09/17إقليم: بركانبوميةإقليم: تاوريرتاولد ثاير 31 06/09/18رشيد ايت شعيب 04513Eمزدوجشويحية

106/09/17إقليم: تاوريرتالقدسإقليم: تاوريرتبوصدان 31 06/09/17بوشاوش فوزية 04449K)مزدوجتاوريرت )البلدية

ملقى الويدان مجموعة إقليم: تاوريرتكروزرو

مدرسية

106/09/17إقليم: تاوريرت 31 06/09/17عبد العالي راضي 04650Dمزدوجملك الويدان
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مدرسة ولي العهد المير إقليم: تاوريرتبني شبل

مولي الحسن

106/09/17إقليم: تاوريرت 31 06/09/17سارة شاطو 27278Z)مزدوجتاوريرت )البلدية

606/09/17إقليم: بركانالشرفاءإقليم: تاوريرتتنزارت 31 06/09/17مريم بوعزاوي 04496Lمزدوجلعثامنة

106/09/17إقليم: تاوريرتالوحدةإقليم: تاوريرتبني شبل 31 06/09/17فاطمة  أهوادة 04442C)مزدوجتاوريرت )البلدية

306/09/17إقليم: جرادةحي الزيانيإقليم: تاوريرتاعوام 31 06/09/17سميرة نوري 04693A عين بني مطهر

)البلدية(

مزدوج

116/09/93إقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية انوالإقليم: تاوريرتالنخيل 30 06/09/17إلتحاق بالزوجلمياء العلوي مي 04586Jمزدوجمشرع حمادي

402/09/15إقليم: جرادةم/م الفلح المركزإقليم: تاوريرتبوشطاط 30 04/09/18حنيفة   عباوي 04717Bمزدوجلعوينات

902/09/15إقليم: جرادةم/م الفلح المركزإقليم: تاوريرتبني يعلى 30 04/09/18عبد العالي ختو 04717Bمزدوجلعوينات

402/09/16إقليم: تاوريرتالقدسإقليم: تاوريرتعمر بن الخطاب 30 02/09/18كريمة اليعقوبي خوجة 04449K)مزدوجتاوريرت )البلدية

704/09/12عمالة: وجدة - أنكادم. عبد المومنإقليم: تاوريرتالنخيل 29 06/09/17إلتحاق بالزوجةالقوراري م 04307F)مزدوجبني درار )البلدية

502/09/16إقليم: جرادةم/م الفلح المركزإقليم: تاوريرتبني يعلى 29 04/09/19فريد حمداوي 04717Bمزدوجلعوينات

205/09/07إقليم: تاوريرتلكرارمة النخلةإقليم: تاوريرتسيدي شافي 28 02/09/16امنانو عزيز 04617Tمزدوجأهل واد زا

801/01/10إقليم: بركانالجوهرة الزرقاءإقليم: تاوريرتاولد سليمان 28 02/09/16احميدة بلكحل 04491Fمزدوجلعثامنة

802/09/10إقليم: بركانجراوةإقليم: تاوريرتكروزرو 28 02/09/16حاجي م 04525Tمزدوجفزوان

204/09/12عمالة: طنجة - أصيل اجزنايةإقليم: تاوريرتمولي علي الشريف 28 13/09/18إلتحاق بالزوجيسرى هبلج 15217P)مزدوجكزناية )البلدية

602/09/16إقليم: بركانالشهداءإقليم: تاوريرتاجفيرات 28 04/09/18أسية العسلوي 04467Eمزدوجبوغريبة

202/09/16عمالة: الميةالشريف الدريسيإقليم: تاوريرتاولد عبد ا 28 02/09/16إلتحاق بالزوجفرحان مريم 27100Fمزدوجبني يخلف

902/09/16إقليم: جرادةم/م الفلح المركزإقليم: تاوريرتبني يعلى 28 04/09/18مغلي فؤاد 04717Bمزدوجلعوينات
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202/09/16إقليم: تاوريرتلكرارمة النخلةإقليم: تاوريرتالرضوان 28 04/09/18يحي تلغي 04617Tمزدوجأهل واد زا

مدرسة ولي العهد المير إقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية فم الواد

مولي الحسن

206/09/17إقليم: تاوريرت 28 06/09/17بيطار فاتحة 27278Z)مزدوجتاوريرت )البلدية

306/09/17إقليم: تاوريرتابن رشدإقليم: تاوريرتالعاطف 28 06/09/17رمضاني فاطمة الزهراء 26072N)مزدوجتاوريرت )البلدية

406/09/17إقليم: بركانالنتصارإقليم: تاوريرتابن منظور 28 06/09/17بوطاهري  حسن 04459

W

مزدوجلعثامنة

106/09/17إقليم: تاوريرتالمختار السوسيإقليم: تاوريرتالعاطف 28 06/09/17عدلي عبد اللطيف 04448J)مزدوجتاوريرت )البلدية

مدرسة ولي العهد المير إقليم: تاوريرتابن منظور

مولي الحسن

106/09/17إقليم: تاوريرت 28 06/09/17يامنة طلحة 27278Z)مزدوجتاوريرت )البلدية

202/09/15إقليم: بركانمدرسة الخنساءإقليم: تاوريرتاولد مرزوق 26 06/09/17إلتحاق بالزوجحسناء بلعادل 27249T)مزدوجبركان )البلدية

802/09/15إقليم: جرادةم/م المل المركزإقليم: تاوريرتالرضوان 25 06/09/17مكطوف بشرى 04720Eمزدوجلعوينات

306/09/17إقليم: تاوريرتلرباعإقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية تنشرفي 25 04/09/19عبد الغاني عكري 04646Zمزدوجملك الويدان

206/09/17إقليم: تاوريرتبوجدورإقليم: تاوريرتاجفيرات 25 04/09/19فاطمة العامري 04447H)مزدوجتاوريرت )البلدية

106/09/17إقليم: تاوريرتبوشطاطإقليم: تاوريرتبني يعلى 25 04/09/19الصافية بولغالغ 04576Yمزدوجعين الحجر

1006/09/17إقليم: تاوريرتبوشطاطإقليم: تاوريرتبني يعلى 25 04/09/19سميرة الوالي 04576Yمزدوجعين الحجر

106/09/17إقليم: تاوريرتالشرايعإقليم: تاوريرتأبو بكر الصديق 25 04/09/19عبد السلم الحفيظ 04599Yمزدوجمستكمر

106/09/17إقليم: تاوريرتبوشطاطإقليم: تاوريرتأبو بكر الصديق 25 05/09/19سميرة نوصير 04576Yمزدوجعين الحجر

606/09/17إقليم: تاوريرتبوشطاطإقليم: تاوريرتتاغيلست 25 04/09/19منير رحوا 04576Yمزدوجعين الحجر

406/09/17عمالة: وجدة - أنكادم. حسان بن ثابتإقليم: تاوريرتتنزارت 25 06/09/17إلتحاق بالزوجحيجوبي مليكة 04308G)مزدوجبني درار )البلدية

126/01/17إقليم: تاوريرتبوجدورإقليم: تاوريرتعمر بن الخطاب 24 26/01/17بديعة عبيدي 04447H)مزدوجتاوريرت )البلدية
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ترتيب

الختيار
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326/01/17إقليم: تاوريرتعمر بن الخطابإقليم: تاوريرتالتقدم 24 26/01/17النعيجة بشرى 04453P)مزدوجتاوريرت )البلدية

304/09/18إقليم: بركانالشرفاءإقليم: تاوريرتسيدي لحسن 24 04/09/18سارة حساني 04496Lمزدوجلعثامنة

404/09/18إقليم: تاوريرتبوشرابإقليم: تاوريرتكروزرو 24 04/09/18فتيحة بنللش 04614Pمزدوجتنشرفي

504/09/18إقليم: تاوريرتتاغيلستإقليم: تاوريرتاجفيرات 24 04/09/18البرودي سهام 04608Hمزدوجتنشرفي

104/09/18إقليم: بركانابن خفاجةإقليم: تاوريرتكروزرو 24 04/09/18وفاء مالكي 04462Zمزدوجمداغ

504/09/18إقليم: تاوريرتأبو بكر الصديقإقليم: تاوريرتاضرضار 24 04/09/18وفاء السفلي 04581Dمزدوجمشرع حمادي

204/09/18إقليم: تاوريرتم بن الهاشميإقليم: تاوريرتاعوام 24 04/09/18احليمي م 21018V)مزدوجتاوريرت )البلدية

104/09/18إقليم: تاوريرتالوحدةإقليم: تاوريرتاولد ثاير 24 04/09/18الحيبور سناء 04442C)مزدوجتاوريرت )البلدية

804/09/18إقليم: تاوريرتالرضوانإقليم: تاوريرتتنزارت 24 04/09/18عبد الفتاح زوين 04592Rمزدوجمستكمر

804/09/18إقليم: بركانعين الزبدةإقليم: تاوريرتاضرضار 24 04/09/18فطيمة عمراني 04506Xمزدوجمداغ

204/09/18إقليم: تاوريرتبوشطاطإقليم: تاوريرتاعوام 24 04/09/18م الصبار 04576Yمزدوجعين الحجر

204/09/18إقليم: تاوريرتالتقدمإقليم: تاوريرتاولد عبد ا 24 04/09/18موسكي مصطفى 19930M)مزدوجتاوريرت )البلدية

506/09/17إقليم: جرادةتويسيتإقليم: تاوريرتاولد عبد ا 23 06/09/17إلتحاق بالزوجأقلعي سهام 04699G)مزدوجتويسيت )البلدية

106/09/17إقليم: تاوريرتمولي علي الشريفإقليم: تاوريرتبني شبل 23 06/09/17إلتحاق بالزوجهند ماحي 21953L)مزدوجتاوريرت )البلدية

206/09/17إقليم: تاوريرتمدرسة علل بن عبد اإقليم: تاوريرتسيدي شافي 23 06/09/17إلتحاق بالزوجبشيرة تنينة 04441B)مزدوجتاوريرت )البلدية

ملقى الويدان مجموعة 

مدرسية

106/09/17إقليم: تاوريرتالوحدةإقليم: تاوريرت 23 06/09/17إلتحاق بالزوجةمكاسري رمضان 04442C)مزدوجتاوريرت )البلدية

402/09/15إقليم: تاوريرتالمام الغزاليإقليم: تاوريرتم بن الهاشمي 22 04/09/18حفيظة اليداري 21019

W

مزدوجتاوريرت )البلدية(
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502/09/16إقليم: تاوريرتالتقدمإقليم: تاوريرتابن خلدون 22 04/09/18م البزوي 19930M)مزدوجتاوريرت )البلدية

406/09/17عمالة: وجدة - أنكادم/ج إدريس الول - المركزإقليم: تاوريرتاجفيرات 22 06/09/17إلتحاق بالزوجحفيظة منصري 04314Nمزدوجعين الصفا

204/09/18إقليم: تاوريرتابن منظور القديمةإقليم: تاوريرتالعاطف 22 04/09/18عيادي إلهام 24108D)مزدوجدبدو )البلدية

603/09/13إقليم: بركان الخروبةإقليم: تاوريرتأبو بكر الصديق 21 06/09/17بوعرفة م 20675Xمزدوجمداغ

102/09/15إقليم: تاوريرتالقدسإقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية فم الواد 21 05/09/19إلتحاق بالزوجةعبيدي عبدالحق 04449K)مزدوجتاوريرت )البلدية

206/09/17إقليم: تاوريرتأبو بكر الصديقإقليم: تاوريرتادريبينة 21 06/09/17خلوفي لبنة 04581Dمزدوجمشرع حمادي

106/09/17إقليم: تاوريرتم بن الهاشميإقليم: تاوريرتتنزارت 21 06/09/17الحسين المختاري 21018V)مزدوجتاوريرت )البلدية

906/09/17إقليم: تاوريرتمدرسة علل بن عبد اإقليم: تاوريرتاولد عبد ا 21 06/09/17إلتحاق بالزوجالسلمي اعتدال 04441B)مزدوجتاوريرت )البلدية

506/09/17إقليم: تاوريرت20 غشتإقليم: تاوريرتاضرضار 21 06/09/17م بلقاسمي 04450L)مزدوجتاوريرت )البلدية

ملقى الويدان مجموعة إقليم: تاوريرتاولد بوضامك

مدرسية

406/09/17إقليم: تاوريرت 21 06/09/17يونس تنحيرت 04650Dمزدوجملك الويدان

106/09/17إقليم: تاوريرتاولد موسىإقليم: تاوريرتسيدي شافي 21 06/09/17بلعيد ختيري 04642Vمزدوجكطيطر

106/09/17إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية الفتحإقليم: تاوريرتاولد سليمان 21 06/09/17إلتحاق بالزوجاسية الحجوجي 12327Yمزدوجاركمان

106/09/17إقليم: تاوريرتابن رشدإقليم: تاوريرتاعوام 21 06/09/17نعيمة علي 26072N)مزدوجتاوريرت )البلدية

706/09/17إقليم: بركانتزاغينإقليم: تاوريرتاجفيرات 21 06/09/17م الغزواني 04530Yمزدوجزكزل

106/09/17إقليم: تاوريرتتالواتإقليم: تاوريرتسيدي شافي 21 06/09/17تلتي عبدالمالك 04649Cمزدوجملك الويدان

106/09/17إقليم: تاوريرتتالواتإقليم: تاوريرتتنزارت 21 06/09/17إلتحاق بالزوجعبدة جميلة 04649Cمزدوجملك الويدان

606/09/17إقليم: تاوريرتتاغيلستإقليم: تاوريرتبني يعلى 21 06/09/17حسن سماعيلي 04608Hمزدوجتنشرفي
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206/09/17إقليم: تاوريرتابن رشدإقليم: تاوريرتفدان السلطان 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةفؤاد ابنوضن 26072N)مزدوجتاوريرت )البلدية

1006/09/17إقليم: تاوريرتابن خلدونإقليم: تاوريرتبني يشبل 21 06/09/17زهور عمراوي 24906

W

مزدوجتاوريرت )البلدية(

806/09/17إقليم: تاوريرتابن رشدإقليم: تاوريرتاولد عبد ا 21 06/09/17ملحي وفاء 26072N)مزدوجتاوريرت )البلدية

506/09/17إقليم: تاوريرتالتقدمإقليم: تاوريرتفدان السلطان 21 06/09/17دنيا حراش 19930M)مزدوجتاوريرت )البلدية

406/09/17إقليم: تاوريرتالملإقليم: تاوريرتاعوام 21 06/09/17حصحاص أكرم 21952K)مزدوجتاوريرت )البلدية

306/09/17إقليم: تاوريرتتاغيلستإقليم: تاوريرتاولد ثاير 21 06/09/17النعاس م 04608Hمزدوجتنشرفي

806/09/17إقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية تنشرفيإقليم: تاوريرتابن منظور القديمة 21 06/09/17ارغال م 04603Cمزدوجتنشرفي

306/09/17إقليم: تاوريرتالتقدمإقليم: تاوريرتسيدي لحسن 21 06/09/17عزيز اعمارة 19930M)مزدوجتاوريرت )البلدية

206/09/17إقليم: تاوريرتعمر بن الخطابإقليم: تاوريرتكروزرو 21 06/09/17سهام انويني 04453P)مزدوجتاوريرت )البلدية

706/09/17إقليم: تاوريرتالرضوانإقليم: تاوريرتاولد سليمان 21 06/09/17حورية بلقاسمي 04592Rمزدوجمستكمر

706/09/17إقليم: تاوريرتأبو بكر الصديقإقليم: تاوريرتكروزرو 21 06/09/17ليلى ماموني 04581Dمزدوجمشرع حمادي

المدرسة البتدائية أولد إقليم: تاوريرتبني شبل

البوريمي

206/09/17إقليم: الناضور 21 06/09/17إلتحاق بالزوجصباح برودي 12508V)مزدوجزايو )البلدية

206/09/17إقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية تنشرفيإقليم: تاوريرتاعوام 21 06/09/17فاطنة تغنيمت 04603Cمزدوجتنشرفي

1006/09/17إقليم: بركانبوميةإقليم: تاوريرتلكرانزة 21 06/09/17فاتح العوني 04513Eمزدوجشويحية

306/09/17إقليم: تاوريرتبوشرابإقليم: تاوريرتتنزارت 21 06/09/17حادة العوني 04614Pمزدوجتنشرفي

706/09/17إقليم: تاوريرتبني كوللإقليم: تاوريرتاضرضار 21 06/09/17رشيد فردي 04624Aمزدوجأهل واد زا

406/09/17إقليم: تاوريرتابن خلدونإقليم: تاوريرتاضرضار 21 06/09/17كريمة بوجلود 24906

W

مزدوجتاوريرت )البلدية(
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206/09/17إقليم: تاوريرتعمر بن الخطابإقليم: تاوريرتاعوام 21 06/09/17كوثر لكريفي 04453P)مزدوجتاوريرت )البلدية

206/09/17إقليم: تاوريرتبني يعلىإقليم: تاوريرتلكرانزة 21 06/09/17اسماء بلحرمة 21016Tمزدوجتنشرفي

306/09/17إقليم: تاوريرتابن رشدإقليم: تاوريرتكروزرو 21 06/09/17رشيدة الصادقي 26072N)مزدوجتاوريرت )البلدية

406/09/17إقليم: تاوريرتابن رشدإقليم: تاوريرتاولد بوضامك 21 06/09/17عبد القادر بنمزيان 26072N)مزدوجتاوريرت )البلدية

206/09/17إقليم: بركانابن النفيسإقليم: تاوريرتلمهاية 21 06/09/17إلتحاق بالزوجاجبارة فاطمة الزهراء 27216Gمزدوجاغبال

906/09/17إقليم: تاوريرتأبو بكر الصديقإقليم: تاوريرتابن منظور القديمة 21 06/09/17كعواشي مريم 04581Dمزدوجمشرع حمادي

206/09/17إقليم: تاوريرتبني كوللإقليم: تاوريرتتنزارت 21 06/09/17رابحي جودية 04624Aمزدوجأهل واد زا

106/09/17إقليم: تاوريرتلرباعإقليم: تاوريرتاعوام 21 06/09/17سعدية الزاوي 04646Zمزدوجملك الويدان

806/09/17إقليم: تاوريرتعمر بن الخطابإقليم: تاوريرتبني شبل 21 06/09/17بشرى شباب 04453P)مزدوجتاوريرت )البلدية

606/09/17إقليم: تاوريرت20 غشتإقليم: تاوريرتاعوام 21 06/09/17رجاء زركوح 04450L)مزدوجتاوريرت )البلدية

106/09/17إقليم: تاوريرتالرضوانإقليم: تاوريرتاولد عبد ا 21 06/09/17العوني عائشة 04592Rمزدوجمستكمر

206/09/17إقليم: تاوريرتبوصدانإقليم: تاوريرتتنزارت 21 06/09/17زاهية ازنطران 04593Sمزدوجمستكمر

406/09/17إقليم: تاوريرتابن خلدونإقليم: تاوريرتبني شبل 21 06/09/17اكرام الوزغاني 24906

W

مزدوجتاوريرت )البلدية(

606/09/17إقليم: تاوريرت20 غشتإقليم: تاوريرتسيدي شافي 21 06/09/17سعاد لواتي 04450L)مزدوجتاوريرت )البلدية

206/09/17إقليم: بركانالبساتينإقليم: تاوريرتفدان السلطان 21 06/09/17رابح العوني 04461Yمزدوجلعثامنة

مدرسة ولي العهد المير إقليم: تاوريرتاضرضار

مولي الحسن

606/09/17إقليم: تاوريرت 21 06/09/17جمعة زروالي 27278Z)مزدوجتاوريرت )البلدية

106/09/17إقليم: تاوريرتبوشرابإقليم: تاوريرتتنزارت 21 06/09/17بحري  أنس 04614Pمزدوجتنشرفي
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806/09/17إقليم: تاوريرتأبو بكر الصديقإقليم: تاوريرتفدان السلطان 21 06/09/17يوسف بوشراوط 04581Dمزدوجمشرع حمادي

306/09/17إقليم: بركانبني وكيل الزاويةإقليم: تاوريرتكروزرو 21 06/09/17خديجة اقريعي 22718Tمزدوجلعثامنة

ملقى الويدان مجموعة إقليم: تاوريرتلكرانزة

مدرسية

806/09/17إقليم: تاوريرت 21 06/09/17جمعة عيساوي 04650Dمزدوجملك الويدان

306/09/17إقليم: بركانتغاسروتإقليم: تاوريرتاولد عبد ا 21 06/09/17المحب جمال 04558Dمزدوجتافوغالت

106/09/17إقليم: جرسيفبن بطوطةإقليم: تاوريرتاعوام 21 06/09/17إلتحاق بالزوجايمان برنوسي 16126C)مزدوججرسيف )البلدية

203/10/17إقليم: تاوريرتالتقدمإقليم: تاوريرتكروزرو 21 03/10/17كريم شافعي 19930M)مزدوجتاوريرت )البلدية

304/09/18إقليم: تاوريرتتاغيلستإقليم: تاوريرتبني يعلى 21 04/09/19حيداوي رشيد 04608Hمزدوجتنشرفي

104/09/18إقليم: تاوريرتفدان السلطانإقليم: تاوريرتبني يعلى 21 04/09/19الرياني عز الدين 04792Hمزدوجسيدي لحسن

604/09/18إقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية تنشرفيإقليم: تاوريرتاجفيرات 21 04/09/19م منخوتة 04603Cمزدوجتنشرفي

604/09/18إقليم: تاوريرت20 غشتإقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية فم الواد 20 04/09/19الحسين مومني 04450L)مزدوجتاوريرت )البلدية

106/09/17إقليم: تاوريرتابن زهرإقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية انوال 19 06/09/17إلتحاق بالزوجبوهراوى هند 04454R العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج

402/09/16إقليم: بركانتزاغينإقليم: تاوريرتبوشراب 18 04/09/18عبد الكريم العوني 04530Yمزدوجزكزل

702/09/16إقليم: تاوريرتبوشرابإقليم: تاوريرتبني يعلى 18 04/09/18سماعيلي مصطفى 04614Pمزدوجتنشرفي

804/09/19إقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية تنشرفيإقليم: تاوريرتبني كولل 17 04/09/19اغربي م 04603Cمزدوجتنشرفي

304/09/19إقليم: تاوريرتأبو بكر الصديقإقليم: تاوريرتاولد ثاير 17 04/09/19المرزوكي مصطفي 04581Dمزدوجمشرع حمادي

104/09/18إقليم: تاوريرتعلي بن ابي طالبإقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية تنشرفي 16 04/09/18إلتحاق بالزوجصباح بوغيدة 26025M العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج

704/09/19إقليم: تاوريرتالرضوانإقليم: تاوريرتالعاطف 16 04/09/19شاكر مراد 04592Rمزدوجمستكمر

278



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

404/09/19إقليم: تاوريرتلكرانزةإقليم: تاوريرتالعاطف 16 04/09/19قاسمي م 04758

W

مزدوجسيدي علي بلقاسم

206/09/17إقليم: تاوريرتبوشرابإقليم: تاوريرتتنزارت 15 04/09/19يوسف الصوفي 04614Pمزدوجتنشرفي

606/09/17إقليم: تاوريرتالرضوانإقليم: تاوريرتبني كولل 15 04/09/19يونس غزالي 04592Rمزدوجمستكمر

ملقى الويدان مجموعة إقليم: تاوريرتتنزارت

مدرسية

106/09/17إقليم: تاوريرت 15 04/09/19عبد الرحيم الطيبي 04650Dمزدوجملك الويدان

مدرسة ابن بطوطة إقليم: تاوريرتتنزارت

الجماعاتية

704/09/18إقليم: جرادة 15 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة مزيان 26556Pمزدوجكنفودة

104/09/18إقليم: تاوريرتطريق جرادةإقليم: تاوريرتبوشطاط 15 04/09/18إلتحاق بالزوجرشيدة  معزوز 18430G العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج

601/01/17إقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية تنشرفيإقليم: تاوريرتلكرانزة 14 04/09/18م العوني 04603Cمزدوجتنشرفي

304/09/18إقليم: تاوريرتبني يعلىإقليم: تاوريرتاضرضار 14 04/09/18نعيمة معراض 21016Tمزدوجتنشرفي

504/09/18إقليم: تاوريرتبني يعلىإقليم: تاوريرتلكرانزة 14 04/09/18  سخسوخ نوال 21016Tمزدوجتنشرفي

904/09/18إقليم: تاوريرتسيدي شافيإقليم: تاوريرتاضرضار 14 04/09/18شادية كطاف 04636Nمزدوجكطيطر

404/09/18إقليم: تاوريرتسيبويهإقليم: تاوريرتتاغيلست 14 04/09/18إلتحاق بالزوجمجيدة ناصري 04456T العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج

المدرسة البتدائية ابن إقليم: تاوريرتسيدي لحسن

بطوطة

404/09/18إقليم: الناضور 14 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الرملي 12306A)مزدوجالعروي )البلدية

504/09/18إقليم: تاوريرتالرضوانإقليم: تاوريرتاضرضار 14 04/09/18نجاة أرغال 04592Rمزدوجمستكمر

804/09/18إقليم: تاوريرتبني يعلىإقليم: تاوريرتادريبينة 14 04/09/18يحيى العمري 21016Tمزدوجتنشرفي

204/09/18إقليم: تاوريرتلكرانزةإقليم: تاوريرتادريبينة 14 04/09/18 الناصري م 04758

W

مزدوجسيدي علي بلقاسم

104/09/18إقليم: تاوريرتاولد سليمانإقليم: تاوريرتادريبينة 14 04/09/18حماد أبو القاسم 04638Rمزدوجكطيطر

704/09/18إقليم: تاوريرتلكرانزةإقليم: تاوريرتكروزرو 14 04/09/18فاطمة الزهراء اعممور 04758

W

مزدوجسيدي علي بلقاسم
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1004/09/18إقليم: تاوريرتلكطيطيرإقليم: تاوريرتاضرضار 14 04/09/18عبد القادر سبيع 27156Sمزدوجكطيطر

404/09/18إقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية تنشرفيإقليم: تاوريرتكروزرو 14 04/09/18نجاة ضالع 04603Cمزدوجتنشرفي

304/09/18إقليم: تاوريرتبني يعلىإقليم: تاوريرتاضرضار 14 04/09/18زوليخة معراض 21016Tمزدوجتنشرفي

1104/09/18إقليم: جرادةم/م لبخاتا المركزإقليم: تاوريرتأبو بكر الصديق 14 04/09/18م الحرماوي 04734Vمزدوجلبخاتة

304/09/18إقليم: جرسيفتادرت المركزإقليم: تاوريرتسيدي لحسن 14 04/09/18بيطار حادة 16287Cمزدوجتادرت

204/09/18إقليم: جرادةم/م لبخاتا المركزإقليم: تاوريرتاعوام 14 04/09/18سعيدة وزين 04734Vمزدوجلبخاتة

204/09/18إقليم: تاوريرتلكرانزةإقليم: تاوريرتكروزرو 14 04/09/18العادلي كوثر 04758

W

مزدوجسيدي علي بلقاسم

104/09/18إقليم: تاوريرتابن منظورإقليم: تاوريرتاولد موسى 14 04/09/18إلتحاق بالزوجالخمسي اسماء 04697E)مزدوجدبدو )البلدية

504/09/18إقليم: تاوريرتسيدي شافيإقليم: تاوريرتاعوام 14 04/09/18م الصديق 04636Nمزدوجكطيطر

104/09/18إقليم: تاوريرتادريبينةإقليم: تاوريرتاضرضار 14 04/09/18ياسين الشادلي 24909Zمزدوجالعاطف

904/09/18إقليم: تاوريرتاولد عبد اإقليم: تاوريرتكروزرو 14 04/09/18غزال هاجر 04764Cمزدوجسيدي علي بلقاسم

804/09/18إقليم: تاوريرتالرضوانإقليم: تاوريرتفدان السلطان 14 04/09/18صارة عيسي 04592Rمزدوجمستكمر

104/09/18إقليم: تاوريرتبني يعلىإقليم: تاوريرتاعوام 14 04/09/18سفيان مزياني 21016Tمزدوجتنشرفي

604/09/18إقليم: تاوريرتسيدي شافيإقليم: تاوريرتاضرضار 14 04/09/18فاطمة الزهراء بغات 04636Nمزدوجكطيطر

304/09/18إقليم: تاوريرتبني يعلىإقليم: تاوريرتاضرضار 14 04/09/18حفيظة ختالة 21016Tمزدوجتنشرفي

704/09/18إقليم: تاوريرتأبو بكر الصديقإقليم: تاوريرتكروزرو 14 04/09/18مؤدين فاطمة الزهراء 04581Dمزدوجمشرع حمادي

104/09/18إقليم: تاوريرتعمر بن الخطابإقليم: تاوريرتبني يشبل 14 04/09/18إلتحاق بالزوجهناء سعادي 04453P)مزدوجتاوريرت )البلدية
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104/09/18إقليم: بركانحسان بن ثابتإقليم: تاوريرتادريبينة 14 04/09/18أوراغي فتحي 04508Zمزدوجشويحية

704/09/18إقليم: تاوريرتلكرانزةإقليم: تاوريرتكروزرو 14 04/09/18حالي خديجة 04758

W

مزدوجسيدي علي بلقاسم

304/09/18إقليم: بركانالبساتينإقليم: تاوريرتاضرضار 14 04/09/18إلتحاق بالزوجمروة الصالحي 04461Yمزدوجلعثامنة

204/09/18إقليم: تاوريرتسيدي شافيإقليم: تاوريرتاعوام 14 04/09/18عبد النبي عمر 04636Nمزدوجكطيطر

204/09/18إقليم: تاوريرتالمدرسة الجماعاتية تنشرفيإقليم: تاوريرتسيدي لحسن 14 04/09/18لطيفة مهنديز 04603Cمزدوجتنشرفي

204/09/18إقليم: تاوريرتبني يعلىإقليم: تاوريرتسيدي لحسن 14 04/09/18خديجة مهنديز 21016Tمزدوجتنشرفي

504/09/02إقليم: تاوريرتسيبويهإقليم: تاوريرتالرازي 12 20/09/18إلتحاق بالزوجةم  زقاي 04456T العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج

404/09/18إقليم: تاوريرتمولي علي الشريفإقليم: تاوريرتالعاطف 12 04/09/18إلتحاق بالزوجبلباش سناء 21953L)مزدوجتاوريرت )البلدية

704/09/18إقليم: تاوريرتاولد سليمانإقليم: تاوريرتفدان السلطان 11 04/09/19ايوب بوزردة 04638Rمزدوجكطيطر

604/09/18إقليم: تاوريرتاولد سليمانإقليم: تاوريرتاولد عبد ا 11 04/09/19أحمد مامون 04638Rمزدوجكطيطر

504/09/18إقليم: تاوريرتبني يعلىإقليم: تاوريرتسيدي لحسن 11 04/09/19سليمة الشرفي 21016Tمزدوجتنشرفي

104/09/18إقليم: تاوريرتسيدي شافيإقليم: تاوريرتاولد عبد ا 11 04/09/19عبد الرحيم عمر 04636Nمزدوجكطيطر

104/09/19إقليم: تاوريرتالقدسإقليم: تاوريرتبني شبل 10 04/09/19إلتحاق بالزوجكرتيت إكرام 04449K)مزدوجتاوريرت )البلدية

1104/09/18إقليم: بركانحسان بن ثابتإقليم: تاوريرتادريبينة 9 04/09/19خليد البياش 04508Zمزدوجشويحية

704/09/18إقليم: فجيجعريضإقليم: تاوريرتبني شبل 9 04/09/19وسام عمراني 10451Jمزدوجبني كيل

404/09/19إقليم: تاوريرتسيبويهإقليم: تاوريرتبني شبل 9 04/09/19إلتحاق بالزوجاسليماني زكية 04456T العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج

104/09/19إقليم: تاوريرتابن زهرإقليم: تاوريرتبني شبل 9 04/09/19إلتحاق بالزوجالخديم وفاء 04454R العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج
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104/09/19إقليم: تاوريرت20 غشتإقليم: تاوريرتبني شبل 8 04/09/19إلتحاق بالزوجالناجم صفاء 04450L)مزدوجتاوريرت )البلدية

304/09/19إقليم: تاوريرتاجفيراتإقليم: تاوريرتادريبينة 7 04/09/19السراجي عبد العزيز 04572Uمزدوجمستكمر

204/09/19إقليم: تاوريرتاولد موسىإقليم: تاوريرتكروزرو 7 04/09/19فاطمة مدور 04642Vمزدوجكطيطر

104/09/19إقليم: فجيجعكلة السدرةإقليم: تاوريرتسيدي شافي 7 04/09/19بنهاري خليد 19435Zمزدوجمعتركة

104/09/19إقليم: تاوريرتسيدي لحسنإقليم: تاوريرتاعوام 7 04/09/19غزلن خبوري 04781

W

مزدوجسيدي لحسن

604/09/19إقليم: تاوريرتاولد موسىإقليم: تاوريرتادريبينة 7 04/09/19عبيدي زهير 04642Vمزدوجكطيطر

304/09/19إقليم: تاوريرتبني كوللإقليم: تاوريرتاعوام 7 04/09/19فاطمة الزهراء عكاز 04624Aمزدوجأهل واد زا

304/09/19إقليم: تاوريرتأبو بكر الصديقإقليم: تاوريرتاولد بوضامك 7 04/09/19ابراهيم كندول 04581Dمزدوجمشرع حمادي

804/09/19إقليم: تاوريرتتنزارتإقليم: تاوريرتادريبينة 7 04/09/19أزداد م 04769Hمزدوجسيدي علي بلقاسم

م/م تيولي المركز -مدرسة إقليم: تاوريرتتنزارت

جماعاتية

104/09/19إقليم: جرادة 7 04/09/19إلتحاق بالزوجهاجر افرة 04737Yمزدوجتيولي

104/09/19إقليم: تاوريرتسيدي لحسنإقليم: تاوريرتادريبينة 7 04/09/19فوراو م 04781

W

مزدوجسيدي لحسن

1104/09/19إقليم: بركانالشهداءإقليم: تاوريرتاولد بوضامك 7 04/09/19ازهراي م 04467Eمزدوجبوغريبة

104/09/19إقليم: تاوريرتالعاطفإقليم: تاوريرتاولد بوضامك 7 04/09/19بلقاسمي بلقاسم 04776Rمزدوجأولد ام

104/09/19إقليم: تاوريرتسيدي شافيإقليم: تاوريرتادريبينة 7 04/09/19الخمسي سيف الدين 04636Nمزدوجكطيطر

704/09/19إقليم: تاوريرتبني يشبلإقليم: تاوريرتتنزارت 7 04/09/19رجاء الشادلي 04632Jمزدوجأهل واد زا

1204/09/19إقليم: بركانحسان بن ثابتإقليم: تاوريرتادريبينة 7 04/09/19الناصري عبد الهادي 04508Zمزدوجشويحية

104/09/19إقليم: جرسيفبركين المركزإقليم: تاوريرتادريبينة 7 04/09/19اخليج اسماعيل 16264Cمزدوجبركين
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704/09/19إقليم: تاوريرتالعاطفإقليم: تاوريرتاولد بوضامك 7 04/09/19لعزيز عزي 04776Rمزدوجأولد ام

204/09/19إقليم: تاوريرتتنزارتإقليم: تاوريرتاعوام 7 04/09/19رجاء قاسمي 04769Hمزدوجسيدي علي بلقاسم

104/09/19إقليم: تاوريرتاضرضارإقليم: تاوريرتاعوام 7 04/09/19أحلم الشيباني 04787Cمزدوجسيدي لحسن

102/09/14عمالة: طنجة - أصيل11 ينايرإقليم: تاوريرتسيدي لحسن 53 02/09/14شكري مراد 19970F طنجة المدينة

)المقاطعة(

المازيغية

1104/09/19إقليم: جرسيفمسكراتإقليم: تاوريرتتاغيلست 7 04/09/19حسن مزون 16250Mالمازيغيةراس القصر
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03

عمالة: المضيق - مدرسة أبي بكر الصديقعمالة: مكناسايت رحو المركز

الفنيدق
116/09/82 181 16/09/95أقدمية 16 سنةالمنوار حكيمة 25432T)مزدوجالمضيق )البلدية

116/09/91عمالة: مكناسابن رشدعمالة: مكناسأولد سليم 177 16/09/97أقدمية 16 سنةالحداد م 03809P)مزدوجمكناس )البلدية

216/09/86عمالة: مكناسالمام البخاريعمالة: مكناسواد الرمان  المركز 169 17/09/97أقدمية 16 سنةادريس خييلي 03963G المشور الستينية

)البلدية(

مزدوج

230/09/83عمالة: مكناسابن زيدونعمالة: مكناسالبهاليل المركز 163 16/09/99أقدمية 16 سنةبوغابة عبد الحق 04005C)مزدوجمكناس )البلدية

126/11/90عمالة: مكناسالليمونعمالة: مكناسواد الرمان  المركز 163 16/09/98أقدمية 16 سنةجليل سغروشني 03819A)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/94عمالة: مكناسالمصلىعمالة: مكناساولد يوسف 161 06/09/00أقدمية 16 سنةيوسفي عبد الجليل 21492K)مزدوجمكناس )البلدية

117/09/84عمالة: مكناسابو القاسم الشابيعمالة: مكناسأولد سليم 161 06/09/00أقدمية 16 سنةالتروجي بنسالم 03958B)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/85عمالة: مكناسابن النفيسعمالة: مكناسبني معدان 161 16/09/00أقدمية 16 سنةوستي عزيز 03822D)مزدوجمكناس )البلدية

209/09/00عمالة: مكناسسلمان الفارسيعمالة: مكناسأيت عبدي 161 11/09/19أقدمية 16 سنةبرارة نور الدين 25445G)مزدوجمكناس )البلدية

113/09/00عمالة: مكناسمولي يوسفعمالة: مكناسعين غرباوي 161 13/09/00أقدمية 16 سنةعيوش سكينة 24490U)مزدوجمكناس )البلدية

113/09/00عمالة: مكناسمولي يوسفعمالة: مكناسعين غرباوي 161 13/09/00أقدمية 16 سنةأتراس خاليد 24490U)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/99عمالة: مكناسمولي يوسفعمالة: مكناسايت موسى وحمي 160 16/09/99إلتحاق بالزوجالزاهري ماجدة 24490U)مزدوجمكناس )البلدية

216/09/95عمالة: مكناسنجمة الوسطعمالة: مكناسمصطفى المعني 157 01/09/00أقدمية 16 سنةنادية الخلفي 27266Lمزدوجأيت ولل

116/09/94عمالة: مكناسابن النفيسعمالة: مكناسبني معدان 155 16/09/01أقدمية 16 سنةعبد الدائم سميرة 03822D)مزدوجمكناس )البلدية

109/09/00عمالة: مكناسم عيساوي مسطاسيعمالة: مكناسعوينت الرمل المركز 153 09/09/00إلتحاق بالزوجأيت سي مليكة 03982C)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/93عمالة: مكناسواد المخازنعمالة: مكناسايت احساين المركز 152 16/09/00إلتحاق بالزوجسالمي آسية 03983D)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/91عمالة: مكناسالليمونعمالة: مكناسشكيب أرسلن 152 16/09/91إلتحاق بالزوجسمامي فاطمة 03819A)مزدوجمكناس )البلدية
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716/09/97عمالة: مكناسمعروف الرصافيعمالة: مكناسموساوة 151 06/09/00أقدمية 16 سنةالمدني نورة 03972S)مزدوجمكناس )البلدية

221/09/83عمالة: مكناسالمام البخاريعمالة: مكناسالمهاية 150 16/09/95أقدمية 16 سنةالمصطفى بنعبيد 03963G المشور الستينية

)البلدية(

مزدوج

مدرسة واد الرمان 

الجماعاتية

216/09/98إقليم: سيدي قاسمالجولنعمالة: مكناس 150 10/09/15إلتحاق بالزوجالشتوي أسماء 14654C)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

117/09/84إقليم: تطوانمدرسة سيدي احمد البقالعمالة: مكناسزوالة 149 04/09/02أقدمية 16 سنةالشطيبي عبدالحق 05402

W

مزدوجتطوان )البلدية(

116/09/98عمالة: مكناسعمر الخيامعمالة: مكناسالقدارة المركز 147 05/09/02أقدمية 16 سنةالداوش حنان 03829L)مزدوجويسلن )البلدية

806/09/00عمالة: مكناسابن جابر المكناسيعمالة: مكناسأيت عبدي 139 16/10/02أقدمية 16 سنةبن حساين فايزة 03979Z)مزدوجمكناس )البلدية

117/09/84عمالة: مكناسابن رشدعمالة: مكناسابن الونان 138 13/12/02أقدمية 16 سنةبنطرحة نادية 03809P)مزدوجمكناس )البلدية

710/10/02عمالة: مكناسابن جابر المكناسيعمالة: مكناسايت احساين المركز 137 10/10/02أقدمية 16 سنةظريف رشيدة 03979Z)مزدوجمكناس )البلدية

416/09/85عمالة: مكناسعبد الكريم الخطابيعمالة: مكناسشكيب أرسلن 136 نعمأقدمية 12 سنةبوهرمسة اليزيد 05/09/07 03959C)مزدوجمكناس )البلدية

617/09/90عمالة: مكناسابن خلدونعمالة: مكناسمصطفى المعني 136 23/09/99أقدمية 16 سنةنجاة عزيز 04001Y)مزدوجمكناس )البلدية

816/09/82عمالة: مكناسلسان الدين بن الخطيبعمالة: مكناسالقدارة المركز 135 24/12/04أقدمية 16 سنةبنعبد الجليل نجية 03989K)مزدوجمكناس )البلدية

416/09/97عمالة: مكناسالرهونيعمالة: مكناسمعمل السمنت 133 16/09/98إلتحاق بالزوجالكبيطي سعاد 03814V)مزدوجمكناس )البلدية

408/11/93عمالة: مكناسابن حزمعمالة: مكناس عين الجمعةالجنوبية 132 06/10/04أقدمية 16 سنةحسناء بوكزول 03794Y)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/95عمالة: مكناسزيري بن عطيةعمالة: مكناسعين كرمة 126 16/09/00أقدمية 16 سنةهشام السعداني 03834S)مزدوجبوفكران )البلدية

816/09/86عمالة: مكناسمصطفى المعنيعمالة: مكناسأحد 126 06/09/00أقدمية 16 سنةأمينة العروصي 03981B)مزدوجمكناس )البلدية

109/09/00عمالة: مكناسالتنميةعمالة: مكناس عين الجمعةالجنوبية 126 09/09/00أقدمية 16 سنةناصر ضياء 24762P)مزدوجويسلن )البلدية

زين العابدين الحبيب بن عمالة: مكناسشعبانات المركز

العباس العلوي

102/10/04عمالة: مكناس 125 02/10/04إلتحاق بالزوجالعداني أمال 03799D)مزدوجمكناس )البلدية
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116/09/83عمالة: طنجة - أصيلأحمد شوقيعمالة: مكناسعبدا الشفشاوني 124 30/06/99أقدمية 16 سنةالحريزي رشيدة 15145L طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

216/09/98عمالة: مكناسابي تمام الطائيعمالة: مكناسالقدارة المركز 123 05/10/06إلتحاق بالزوجبري حنان 03817Y)مزدوجمكناس )البلدية

321/09/83عمالة: مكناسفاطمة الفهريةعمالة: مكناسالمخاطير 122 06/09/01أقدمية 16 سنةأبوعبيد م 03797B)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/85إقليم: الجديدةم/م أحمد السرغينيعمالة: مكناسابن جابر المكناسي 122 25/09/01أقدمية 16 سنةزين فوزية 08223Mمزدوجمولي عبد ا

316/09/96عمالة: مكناسعقبة بن نافععمالة: مكناسمولي لحسن حيزوني 120 22/10/99أقدمية 16 سنةرطيبة نادية 03798C)مزدوجمكناس )البلدية

316/09/94عمالة: مكناسرابعة العدويةعمالة: مكناسابن العميد 116 نعمأقدمية 16 سنةزنيبي رشيدة 19/11/03 03957A)مزدوجمكناس )البلدية

113/09/02عمالة: مكناسابن رشدعمالة: مكناسابن زيدون 110 12/02/05أقدمية 16 سنةالحارك نوار 03809P)مزدوجمكناس )البلدية

714/09/01عمالة: مكناسعبد ا كنونعمالة: مكناسأولد سليم 99 10/09/09إلتحاق بالزوجدواول سهام 03827J)مزدوجويسلن )البلدية

718/09/03عمالة: مكناسمصطفى المعنيعمالة: مكناساولد يوسف 91 13/04/11إلتحاق بالزوجعدنان حنان 03981B)مزدوجمكناس )البلدية

305/09/03عمالة: مكناسحاجة المركزعمالة: مكناسموساوة 85 17/10/11إلتحاق بالزوجالصغيري خديجة 04017Rمزدوجعين عرمة

416/09/93عمالة: مكناسحاجة المركزعمالة: مكناسموساوة 77 03/09/10إلتحاق بالزوجةم اليعقوبي 04017Rمزدوجعين عرمة

902/09/10عمالة: مكناساسماعلة المركزعمالة: مكناساولد يوسف 73 04/09/12سهام  دحمان 04055Gمزدوجعين كرمة-واد الرمان

201/09/11عمالة: مكناسايت حسينعمالة: مكناسبني معدان 70 01/09/11إلتحاق بالزوجنزهة باعدي 04030Eمزدوجأيت ولل

706/09/01عمالة: مكناسعمر الخيامعمالة: مكناسزوالط 69 19/09/16إلتحاق بالزوجمنصور اسيا 03829L)مزدوجويسلن )البلدية

902/10/02عمالة: مكناس11 ينايرعمالة: مكناسعين بزيز المركز 60 04/09/12إلتحاق بالزوجالعيرج الصافية 03830M)مزدوجويسلن )البلدية

816/09/94عمالة: فاسسيبويهعمالة: مكناسالمهاية 58 06/09/17عبد القادر جنان 02030F)مزدوججنان الورد )المقاطعة

416/09/96إقليم: الحاجبايت يعزمعمالة: مكناسمي زيادة 58 نعممؤنس بنطاطة 06/09/17 04191Eمزدوجأيت يعزم

286



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

316/09/94عمالة: مكناسعمر بن عبد العزيز المهايةعمالة: مكناسالعامة المركز 56 04/09/18المصطفى    المرضي 21538Kمزدوجمهاية

116/09/98عمالة: مكناساولد نصير المركزعمالة: مكناس بني مرعاز 54 03/09/13إلتحاق بالزوجةعبد اللطيف أجندوز 03889Bمزدوجالدخيسة

906/09/00إقليم: الحاجبالفجرعمالة: مكناساعرب الصباح 54 04/09/18محسن كمال 04182Vمزدوجلقصير

716/09/94عمالة: مكناسوادي الجديدةعمالة: مكناسالبهاليل المركز 51 03/09/13إلتحاق بالزوجةالمخليص عبدالغني 03836Uمزدوجواد الجديدة

716/09/94إقليم: الحاجبايت عبد السلمعمالة: مكناسعبد ا كنون 51 07/09/17إلتحاق بالزوجةادريس فيللي 04202Sمزدوجأيت يعزم

1006/09/01عمالة: فاسأبي بكر بن عمر اللمتونيعمالة: مكناساعرب الصباح 51 نعمنحناحي الحسن 04/09/19 21176S)مزدوججنان الورد )المقاطعة

1016/09/02إقليم: الحاجبسيدي امباركعمالة: مكناسأولد سليم 51 04/09/19ليلى مرصود 04189Cمزدوجلقصير

105/09/03عمالة: فاسالحسين الفيلليعمالة: مكناسالمختار السنتيسي 45 04/09/18إلتحاق بالزوجأعبيزة سومية 02108R)مزدوجزواغة )المقاطعة

302/09/10عمالة: مكناسمي زيادةعمالة: مكناسرابعة العدوية 42 نعمخديجة اسماعيلي علوي 06/09/17 03971R)مزدوجمكناس )البلدية

413/02/17إقليم: إفرانم م أيت غانم المركزيةعمالة: مكناسواد الرمان  المركز 38 17/02/17رضوان صبري 10723Eمزدوجتيمحضيت

413/02/17عمالة: مكناس عين الجمعةالجنوبيةعمالة: مكناسايت احساين المركز 38 13/02/17نورة بن اعيش 04056Hمزدوجعين جمعة

213/02/17إقليم: الحاجبايت حميعمالة: مكناسبني عمار 38 13/02/17اسماء الحداوي 21857Gمزدوجلقصير

المدرسة الجماعتية  عمالة: مكناسبني عمار

جحجوح

313/02/17إقليم: الحاجب 38 13/02/17عبد العالي اسليماني 25663Uمزدوججحجوح

429/03/17إقليم: الحاجبدوار لكرمعمالة: مكناسايت احساين المركز 38 29/03/17امينة الغزاوي 24486Pمزدوجلقصير

713/02/17إقليم: الحاجبالعيساويةعمالة: مكناسكرمت 37 13/02/17عبد الرحيم بوشنيال 04220Lمزدوجرأس اجري

901/01/12إقليم: مولي يعقوببني يخلف المركزعمالة: مكناسعزيب الحمراء 36 04/09/18العمراني أحمد 02205

W

مزدوجأولد ميمون

606/09/01عمالة: مكناسالمغاصيين المركزعمالة: مكناسبني معدان 30 02/09/16إلتحاق بالزوجةمصطفى أحربوس 03854Nمزدوجمغاصيين
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107/09/05إقليم: مولي يعقوبمشرع كريم المركزعمالة: مكناسايت احساين المركز 30 04/09/18إلتحاق بالزوجةهشام نسيل 02129Nمزدوجسبع رواضي

913/02/17عمالة: مكناسوادي الجديدةعمالة: مكناسايت احساين المركز 29 13/02/17إلتحاق بالزوجوفاء املح 03836Uمزدوجواد الجديدة

613/02/17عمالة: فاسالفقيه م غازيعمالة: مكناسبني عمار 29 13/02/17إلتحاق بالزوجمريم المزاوي 02080K)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

116/02/17عمالة: مكناسدار القايد سيدي الشيخعمالة: مكناسايت احساين المركز 29 16/02/17إلتحاق بالزوجوفاء الخليل 03896Jمزدوجواد الجديدة

613/02/17عمالة: مكناسوادي الجديدةعمالة: مكناسأولد سليم 28 06/09/17إلتحاق بالزوجخديجة لعشوري 03836Uمزدوجواد الجديدة

413/02/17عمالة: مكناساولد نصير المركزعمالة: مكناساعرب الصباح 28 13/02/17إلتحاق بالزوجخديجة بل مداني 03889Bمزدوجالدخيسة

104/09/02عمالة: الرباطيعقوب المنصورعمالة: مكناسرياض السماعيلية 25 08/09/16إلتحاق بالزوجالعلمي حنان 01054V يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

702/09/15عمالة: مكناسشكيب أرسلنعمالة: مكناسعبد الكريم الخطابي 23 نعمإلتحاق بالزوجنجية موكراد 06/09/17 03828K)مزدوجويسلن )البلدية

113/02/17إقليم: الحاجبلحسن اقماشعمالة: مكناساعرب الصباح 22 06/09/17إلتحاق بالزوجنعيمة برايدة 04133Sمزدوجاقدار

301/02/17عمالة: مكناسالزوالط الجديدةعمالة: مكناسالقدارة المركز 20 04/09/19إلتحاق بالزوجإيمان ركو 26927Tمزدوجالدخيسة

502/09/16عمالة: سلمدرسة زردالعمالة: مكناسسيدي سليمان المركز 19 04/09/18إلتحاق بالزوجالتادلوي هدى 01247E)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

902/09/10عمالة: مكناسالزوالط الجديدةعمالة: مكناسبني معدان 17 04/09/19إلتحاق بالزوجحكيمة جالوت 26927Tمزدوجالدخيسة

404/09/12عمالة: مكناسالقدارة المركزعمالة: مكناسايت احساين المركز 15 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم عايدي 03898Lمزدوجواد الجديدة

102/09/16إقليم: تاوناتم/م  تاينزةعمالة: مكناسبني معدان 12 04/09/19خديجة صلحي 15582Lمزدوجالرتبة

102/09/16إقليم: الحاجبالزرقطونيعمالة: مكناسزوالة 7 04/09/19إلتحاق بالزوجسارة بنطبوش 18515Z)مزدوجسبع عيون )البلدية

116/09/88عمالة: فاسالعهد الجديدإقليم: بولمانافقيرن 213 16/09/93أقدمية 16 سنةم  محفوظ 25592S)مزدوجسايس )المقاطعة

116/09/94عمالة: وجدة - أنكادم. المام البوصيريإقليم: بولمانتانديت22 185 16/09/97أقدمية 16 سنةاحمد اليعكوبي 04254Y)مزدوجوجدة )البلدية
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116/09/94إقليم: صفرومدرسة سيدي احمد التادليإقليم: بولمانسيدي محيو 179 16/09/97أقدمية 16 سنةعبد ا امزان 02267N)مزدوجصفرو )البلدية

126/10/93إقليم: بولمانحليمة السعديةإقليم: بولمانتيساف 177 16/09/97أقدمية 16 سنةبوشرة  الشارفي 07870D)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

116/09/94عمالة: طنجة - أصيلإبن تيميةإقليم: بولمانتاجين 167 16/09/99أقدمية 16 سنةم  منصوري 15227A طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/98إقليم: بولماناكليإقليم: بولمانتانديت30 167 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد القادر الحمداوي 07863

W

مزدوجميسور )البلدية(

116/09/94إقليم: بولمانالملإقليم: بولمانايت  بلل 165 16/09/01أقدمية 16 سنةالحســـيــن مـــوســى 07864X)مزدوجميسور )البلدية

116/09/92عمالة: مكناسالطائفإقليم: بولماناولد  اسكير 165 25/09/03أقدمية 16 سنةعلي  الحسناوي 03816X)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/97إقليم: بولمانالنورإقليم: بولمانويزغت 163 16/09/00أقدمية 16 سنةم  الطويلب 20059C)مزدوجميسور )البلدية

116/09/97عمالة: مكناسالبريدية المركزإقليم: بولمانارانيوب 163 16/09/00أقدمية 16 سنةم بورمضان 03917Gمزدوجمجاط

116/09/98عمالة: فاسالركإقليم: بولمانتانديت 1 163 06/09/00أقدمية 16 سنةعلي بوكنيفي 02114X)مزدوجزواغة )المقاطعة

106/09/00إقليم: بولمانيوسف بن تاشفينإقليم: بولمانويزغت 161 08/10/02أقدمية 16 سنةمصطفى  بونو 07860T)مزدوجميسور )البلدية

116/09/94إقليم: بولمانعمر بن الخطابإقليم: بولمانلقصابي المركز 157 25/09/03أقدمية 16 سنةعبد الحق العاملي 23661T)مزدوجميسور )البلدية

116/09/96إقليم: بولمانالملإقليم: بولمانتكور الغربية 155 30/09/03أقدمية 16 سنةلحسن فريخ 07864X)مزدوجميسور )البلدية

216/09/98عمالة: مكناسرياض السماعيليةإقليم: بولمانارانيوب 155 06/09/01أقدمية 16 سنةم  الناصري 26764R)مزدوجمكناس )البلدية

106/09/00إقليم: بولمانعمر بن الخطابإقليم: بولمانالميس مرموشة 153 04/09/02أقدمية 16 سنةالوليد غريسي 23661T)مزدوجميسور )البلدية

206/09/00إقليم: بولمانالملإقليم: بولمانتكور الغربية 150 06/09/01إلتحاق بالزوجمجيدة النعيجي 07864X)مزدوجميسور )البلدية

116/09/96عمالة: وجدة - أنكادم. حليمة السعديةإقليم: بولمانتانديت 11 149 04/09/02أقدمية 16 سنةعبد الرحيم التهامي 04278Z)مزدوجوجدة )البلدية

416/09/96إقليم: بولمانيوسف بن تاشفينإقليم: بولمانايت  بلل 147 16/09/03أقدمية 16 سنةمصطفى ضغبــــاش 07860T)مزدوجميسور )البلدية
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106/09/01إقليم: بولماناولد  اسكيرإقليم: بولمانالسخونة 147 03/10/03أقدمية 16 سنةمصطفى مسعود 07982Aمزدوجسيدي بوطيب

216/09/88عمالة: فاسابن سيناإقليم: بولمانابن رشد 1 146 20/09/02أقدمية 16 سنةمصطفى اعبوش 02102J)مزدوجزواغة )المقاطعة

116/09/99إقليم: بولمانابن رشد 1إقليم: بولمانكاع جابر 145 20/10/04أقدمية 16 سنةمصطفى بلفضيل 07861U)مزدوجميسور )البلدية

104/09/02عمالة: فاسالمختار السوسيإقليم: بولماناولد عايد 141 07/09/04أقدمية 16 سنةحفيظ طوسي 18537Y)مزدوجسايس )المقاطعة

104/09/02إقليم: صفرومدرسة الرياضإقليم: بولمانانجيل ايت لحسن 139 04/09/02أقدمية 16 سنةفاطمة البقال 02281D)مزدوجالمنزل )البلدية

104/09/02عمالة: مكناسواد المخازنإقليم: بولماناولد بوخالفة 138 02/10/03إلتحاق بالزوجفاطمة بولعلم 03983D)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/94عمالة: مكناسواد المخازنإقليم: بولمانملوية الوسطى 136 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد المجيد اليعكوبي 03983D)مزدوجمكناس )البلدية

106/09/00إقليم: صفروم/م 20 غشت-المركزإقليم: بولمانلقصابي المركز 133 28/09/07أقدمية 12 سنةعبد ا العميري 02417Bمزدوجعين الشكاك

116/09/91إقليم: بولمانالمام مالكإقليم: بولماناوطاط الزيتون 129 04/10/10م الزريرق 07869C)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

116/09/99إقليم: بولمانحليمة السعديةإقليم: بولمانالعرجان 129 05/09/08أقدمية 12 سنةجلل عبدالوي 07870D)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

116/09/92إقليم: الخميساتعبد الكريم الخطيبإقليم: بولمانعمر بن الخطاب 128 02/10/07أقدمية 12 سنةنور الدين غريسي 27309H سيدي علل البحراوي

)البلدية(

مزدوج

116/09/94إقليم: بولمانملوية الوسطىإقليم: بولماناوطاط الزيتون 127 04/10/10علي أخشاب 07868B)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

116/09/96إقليم: الحاجبم علي بن ابي طالبإقليم: بولمانايموزار  مرموشة 126 16/09/02أقدمية 16 سنةادريس  المعطي 04106M)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

716/09/98إقليم: صفروم/م تاغزوت-المركزإقليم: بولمانسيدي محيو 124 22/09/04إلتحاق بالزوجةيوسف  دغري 02341Uمزدوجعزابة

404/09/02إقليم: صفروم/م تاغزوت-المركزإقليم: بولمانايت حمزة 122 05/09/07إلتحاق بالزوجبشرة  لخديم 02341Uمزدوجعزابة

106/09/00إقليم: بولمانالمام مالكإقليم: بولمانالعرجان 121 15/10/10جمال بلعيد 07869C)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

106/09/00إقليم: مولي يعقوبعبد الكريم الخطابي المركزإقليم: بولمانالميس مرموشة 121 18/10/10جواد كاسم 02038Pمزدوجعين قنصرة
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1107/09/05عمالة: فاسم عزيز الحبابيإقليم: بولمانتانديت22 117 28/09/07أقدمية 12 سنةفدوى شعشوع 02024Z)مزدوججنان الورد )المقاطعة

416/09/99إقليم: صفروم/م تاغزوت-المركزإقليم: بولمانكيكو المركز 110 04/09/12إلتحاق بالزوجأمينة إمجران 02341Uمزدوجعزابة

106/09/01إقليم: الحاجبزينب النفزاويةإقليم: بولمانعمر بن الخطاب 110 28/09/05أقدمية 16 سنةالبكري  عبد العزيز 04102H)مزدوجالحاجب )البلدية

116/09/96إقليم: بولمانملوية الوسطىإقليم: بولمانالعرجان 109 21/10/11رشيد احرشين 07868B)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

216/09/01إقليم: بولمانابن رشد 1إقليم: بولمانعثمان بن عفان 106 07/09/04أقدمية 16 سنةسعيدة ادحيمني 07861U)مزدوجميسور )البلدية

116/09/98إقليم: صفروم/م 14 غشت-المركزإقليم: بولمانالقدس 105 21/10/09إلتحاق بالزوجالزهرة  بوعرفاوي 02337Pمزدوجاغبالو اقورار

816/09/96إقليم: صفروعين القاضيإقليم: بولمانكيكو المركز 101 05/09/08أقدمية 12 سنةالكرخي م 02349Cمزدوجاغبالو اقورار

706/09/00إقليم: الحاجببودربالةإقليم: بولمانيوسف بن تاشفين 96 04/10/10فوزية كريموا 04155Rمزدوجأيت بوبيدمان

106/09/01إقليم: بولماناوطاط الزيتونإقليم: بولماناولد عبو 93 06/09/17هيام بنعسو 08008Dمزدوجالرميلة

107/09/05إقليم: مولي يعقوبعين بوعلي المركزإقليم: بولمانتانديت22 91 21/10/11اويحي عبد ا 02227Vمزدوجعين بوعلي

سيدي احمد البرنوصي إقليم: بولمانتانديت22

المركز

307/09/05إقليم: مولي يعقوب 91 21/10/11زروال عبد الحق 02233Bمزدوجعين بوعلي

216/09/96إقليم: بولمانالكرطيإقليم: بولمانحليمة السعدية 82 نعمالتيجاني اليماني 05/09/18 07871E)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

202/09/10عمالة: فاسعلي الجزنائيإقليم: بولمانالميس مرموشة 81 21/10/11التويمري حنان 24318G)مزدوججنان الورد )المقاطعة

116/09/85إقليم: بولمانالمام مالكإقليم: بولماناوطاط الزيتون 80 04/09/18م  شباك 07869C)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

126/09/03إقليم: الحاجبم علي بن ابي طالبإقليم: بولمانايموزار  مرموشة 80 06/09/17أحمد  الصديق 04106M)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

404/09/12إقليم: مولي يعقوبكبكب المركزإقليم: بولمانتانديت30 71 02/09/14حسناء السايسي 02236Eمزدوجعين بوعلي

404/09/12إقليم: الجديدةم/م سيدي بونعايمإقليم: بولمانتانديت30 69 04/09/12نزهة البريمي 08163Xمزدوجشتوكة
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804/09/12إقليم: بولمانتكور الغربيةإقليم: بولمانتانديت26 69 04/09/12نعيمة الغازي 08011Gمزدوجالرميلة

507/09/04إقليم: صفروم/م طارق بن زياد-المركزإقليم: بولمانبوعاصم 67 02/09/15لبنى الحميدي 02418Cمزدوجعين الشكاك

405/09/07إقليم: بولمانسيدي بوطيبإقليم: بولمانبلصفرات 67 05/09/11طارق الحمداوي 07979Xمزدوجسيدي بوطيب

103/09/13إقليم: مولي يعقوباولد المنصوري المركزإقليم: بولمانتانديت22 63 02/09/15الباتول الرقيقي 02228

W

مزدوجعين بوعلي

205/10/06إقليم: بولمانيوسف بن تاشفينإقليم: بولمانسيدي بوطيب 62 02/09/14إلتحاق بالزوجأيت برويل فاطمة 07860T)مزدوجميسور )البلدية

305/09/11إقليم: الحاجبايت وللإقليم: بولمانعشلوج 55 02/09/15رضوان فاضلي 04168Eمزدوجبطيط

105/09/03عمالة: فاسكعب بن زهيرإقليم: بولمانالفارابي 54 نعمإلهام صغير 13/09/19 26568C)مزدوجزواغة )المقاطعة

203/09/13إقليم: صفروم/م أيت بوفتين-المركزإقليم: بولمانايت حمزة 53 02/09/15فتيحة الخروبي اليوسي 02421Fمزدوجعين الشكاك

303/09/13إقليم: صفرو م/م  القاضي عياض-المركزإقليم: بولمانايت بنموسى 53 02/09/15سناء تشت 02295Uمزدوجالعنوصر

105/09/07إقليم: بولمانسيدي بوطيبإقليم: بولمانمكدول اولد يوسف 52 04/09/18بنعيسى الفاضلي 07979Xمزدوجسيدي بوطيب

209/12/11إقليم: بولمانكاع جابرإقليم: بولمانالسخونة 51 03/09/13قديري  فاطمة 07987Fمزدوجسيدي بوطيب

303/09/13إقليم: صفروم/م أيت السبع-المركزإقليم: بولمانتانديت30 51 03/09/13سعاد بوبلو 02425Kمزدوجأيت السبع لجرف

103/09/13إقليم: تاوريرتالملإقليم: بولمانبلصفرات 51 03/09/13إلتحاق بالزوجالمزاري فاطمة 21952K)مزدوجتاوريرت )البلدية

203/09/13عمالة: سلمدرسة المفتي أبو بكر زنيبرإقليم: بولمانتانديت 11 51 03/09/13اهرار سعيدة 01146V)مزدوجبطانة )المقاطعة

103/09/13إقليم: بولمانعثمان بن عفانإقليم: بولمانبلقاسمات 51 03/09/13إلتحاق بالزوججيو كوثر 26178D)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

305/09/07إقليم: بولمانابن رشد 1إقليم: بولمانسيدي بوطيب 48 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء بوكير 07861U)مزدوجميسور )البلدية

503/09/13إقليم: بولماناكلي الجنوبيإقليم: بولمانتاكوراست 47 02/09/14إلتحاق بالزوجنعيمة غلب 07865Y)مزدوجميسور )البلدية

292



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

1016/09/98إقليم: صفرو م/م  القاضي عياض-المركزإقليم: بولمانتيغبولة 45 23/10/15سعيد  أزلماط 02295Uمزدوجالعنوصر

405/09/07إقليم: جرسيفأنس ابن مالكإقليم: بولمانتانديت30 45 02/09/15أمينة كرمة 25828Y)مزدوججرسيف )البلدية

712/02/08إقليم: صفروم/م أيت بوفتين-المركزإقليم: بولمانبوعاصم 45 02/09/16بهيدي بوجمعة 02421Fمزدوجعين الشكاك

702/09/10إقليم: الحاجبسوق الكورإقليم: بولمانافقيرن 45 02/09/15امهرة سناء 04159Vمزدوجأيت بوبيدمان

409/12/11عمالة: مكناسالبهاليل المركزإقليم: بولمانالميس مرموشة 45 02/09/15كموس علي 04037Mمزدوجعين كرمة-واد الرمان

604/09/12إقليم: صفروم/م أيت بوفتين-المركزإقليم: بولمانتاجين 45 02/09/15هشام الحافط 02421Fمزدوجعين الشكاك

102/09/15إقليم: بولمانالمام مالكإقليم: بولمانتانديت26 45 02/09/15يوسف رحماوي 07869C)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

105/09/07إقليم: بولمانحليمة السعديةإقليم: بولماناوطاط الزيتون 43 16/09/17الصهباوي عائشة 07870D)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

المدرسة الجماعاتية 

السخونة

1017/02/17إقليم: الحاجبسيدي الشافيإقليم: بولمان 42 06/09/17واصل الحمداوي 04177Pمزدوجلقصير

302/09/15إقليم: الحاجبايت وللإقليم: بولمانعشلوج 41 06/09/17ونو هند 04168Eمزدوجبطيط

616/09/94عمالة: فاسم القريإقليم: بولمانايت الميس كيكو 39 01/10/14إلتحاق بالزوجةالحسين رقاسي 01993R)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

301/01/10إقليم: جرسيفأنس ابن مالكإقليم: بولمانتانديت30 39 06/09/17عبد الحق عيساوي 25828Y)مزدوججرسيف )البلدية

102/09/15إقليم: تاوناتم/م اولد جموحإقليم: بولمانتانديت 14 39 06/09/17م الوردي 15872Bمزدوجأولد داود

105/09/08إقليم: بولماناولد  اسكيرإقليم: بولمانمكدول اولد يوسف 38 05/09/17إلتحاق بالزوجزروال مارية 07982Aمزدوجسيدي بوطيب

1004/09/12إقليم: بولمانسيدي بوطيبإقليم: بولماناوطاط الزيتون 38 04/09/18كنزة الزياني 07979Xمزدوجسيدي بوطيب

602/09/16إقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركزإقليم: بولماناولد علي 38 02/09/16مليكة التابتي 02407Rمزدوجبئر طم طم

م/م موحى اوحمو إقليم: بولمانافقيرن

الزياني-المركز

113/02/17إقليم: صفرو 38 13/02/17سعيد زازة 02302Bمزدوجالعنوصر
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113/02/17إقليم: مولي يعقوباولد الكريني المركزإقليم: بولمانانجيل ايت لحسن 38 13/02/17حسن الحنيني 02187Bمزدوجلعجاجرة

213/02/17إقليم: مولي يعقوبسيدي امساهل المركزإقليم: بولمانايت بن الشريف 38 13/02/17حكيم بنمونة 02235Dمزدوجعين بوعلي

913/02/17إقليم: تاوناتم/م عبدالرحيم بوعبيدإقليم: بولمانتغزوت 38 13/02/17سهام لقسيمي 15797Vمزدوجالبسابسا

113/02/17إقليم: بولمانايموزار  مرموشةإقليم: بولمانايت العز 38 13/02/17زهرة الحمامي 07872F ايموزار مرموشة

)البلدية(

مزدوج

م/م سيدي عبدالمالك إقليم: بولمانايت مومو

الروضة-المركز

613/02/17إقليم: صفرو 38 13/02/17سعيدة  هدون 02290Nمزدوجكندر سيدي خيار

المدرسة الجماعاتية 

السخونة

1006/09/17إقليم: الحاجبسيدي الشافيإقليم: بولمان 38 06/09/17حنان بومريم 04177Pمزدوجلقصير

103/09/13إقليم: بولماناكليإقليم: بولمانتاكوراست 37 02/09/15إلتحاق بالزوجبن خدة فاطمة 07863

W

مزدوجميسور )البلدية(

616/09/97إقليم: صفروعين القاضيإقليم: بولمانكيكو المركز 36 23/11/15إلتحاق بالزوجةملوك  علي 02349Cمزدوجاغبالو اقورار

404/09/12إقليم: الحاجبالصيعة 429إقليم: بولمانالملحة 36 02/09/15إلتحاق بالزوججبوتي عائشة 04129Mمزدوجاقدار

402/09/15عمالة: الميةيوسف بن تاشفينإقليم: بولمانانجيل ايت لحسن 35 02/09/15إلتحاق بالزوجوفاء طنغورت 27099Eمزدوجبني يخلف

113/02/17إقليم: بولمانبولمان  المركزيةإقليم: بولماناشنعكي 35 06/09/17فاطمة الزهراء وزاني تهامي 07858R)مزدوجبولمان )البلدية

1113/02/17عمالة: مكناسايت احساين المركزإقليم: بولمانتغزوت 35 06/09/17غزلن الفقير 03865Aمزدوجسيدي عبد ا الخياط

113/02/17إقليم: الحاجبسيدي الشافيإقليم: بولماناشنعكي 35 06/09/17ايمان بورخيص 04177Pمزدوجلقصير

513/02/17إقليم: تاوناتم/م عبدالرحيم بوعبيدإقليم: بولمانتغزوت 35 06/09/17يسرى رزوك 15797Vمزدوجالبسابسا

517/02/17إقليم: مولي يعقوباولد الكريني المركزإقليم: بولمانافقيرن 35 06/09/17فدوى تبعرت 02187Bمزدوجلعجاجرة

103/09/13إقليم: بولمانايموزار  مرموشةإقليم: بولمانالقدس 34 06/09/17هامي فوزية 07872F ايموزار مرموشة

)البلدية(

مزدوج

102/09/14إقليم: بولماناكلي الجنوبيإقليم: بولمانسيدي بوطيب 34 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة الحمداوي 07865Y)مزدوجميسور )البلدية
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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

717/02/17عمالة: مكناسعين غرباويإقليم: بولمانالمدرسة الجماعاتية المرس 34 17/02/17سليمة تغبلوت 04065Tمزدوجعين جمعة

116/09/98إقليم: بولمانحليمة السعديةإقليم: بولمانالكرطي 31 نعمالحسين لمغاري 06/09/17 07870D)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

503/09/13إقليم: بولمانمكدول اولد يوسفإقليم: بولمانويزغت 31 06/09/17المير ابراهيم 07971Nمزدوجويزغت

102/09/14إقليم: بولمانمكدول اولد يوسفإقليم: بولمانالميس مرموشة 31 06/09/17عبد المجيد الداريسي 07971Nمزدوجويزغت

102/09/14إقليم: بولماناوطاط الزيتونإقليم: بولمانتاسة 31 06/09/17رشيد السهلي 08008Dمزدوجالرميلة

502/09/14إقليم: بولمانالمام مالكإقليم: بولمانالعرجان 31 06/09/17عبد المولى حسناوي 07869C)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

406/09/17إقليم: بولمانتازلماطإقليم: بولمانايت بنموسى 31 06/09/17غزلن وحلي 07873G)مزدوجبولمان )البلدية

106/09/17إقليم: بولمانكيكو المركزإقليم: بولمانبلصفرات 31 06/09/17الهبوب فاطمة الزهراء 07875Jمزدوجكيكو

106/09/17إقليم: بولمانايت الميس كيكوإقليم: بولمانايت بنموسى 31 06/09/17سهام أثبير 18438Rمزدوجكيكو

706/09/17إقليم: مولي يعقوبالجوابر المركزإقليم: بولمانايت بنموسى 31 06/09/17فاطمة خلوق 02181Vمزدوجلعجاجرة

606/09/17إقليم: صفروم/م ازرع-المركزإقليم: بولمانتاكوراست 31 06/09/17سومية المغناوي 02320

W

مزدوجأهل سيدي لحسن

106/09/17إقليم: بولمانكيكو المركزإقليم: بولمانواولزمت 31 06/09/17المصطفى اوخللو 07875Jمزدوجكيكو

406/09/17إقليم: بولمانكاع جابرإقليم: بولمانالملحة 31 06/09/17فاطمة بوعبيدي 07987Fمزدوجسيدي بوطيب

1106/09/17عمالة: مكناسايت احساين المركزإقليم: بولمانتانديت 1 31 06/09/17سكينة المنصوري 03865Aمزدوجسيدي عبد ا الخياط

306/09/17إقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الولإقليم: بولمانانجيل اختارن 31 06/09/17لمياء بوطابة 15805Dمزدوجواد الجمعة

م/م موحى اوحمو إقليم: بولمانايت مومو

الزياني-المركز

406/09/17إقليم: صفرو 31 06/09/17عزيزة بن مسعود 02302Bمزدوجالعنوصر

906/09/17إقليم: الحاجبدوار لكرمإقليم: بولمانانجيل ايت لحسن 31 06/09/17فاطمة الزهراء بوهراوة 24486Pمزدوجلقصير
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال
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المادة
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جماعة التعيين

م/م موحى اوحمو إقليم: بولمانانجيل ايت لحسن

الزياني-المركز

106/09/17إقليم: صفرو 31 06/09/17ابتسام المدني 02302Bمزدوجالعنوصر

206/09/17إقليم: تازةمطماطةإقليم: بولمانلفريطيسة 31 06/09/17فاطمة احلفي 16140Tمزدوجمطماطة

106/09/17إقليم: بولمانالميس مرموشةإقليم: بولماناولد علي 31 06/09/17م درويش 07912Zمزدوجالميس مرموشة

106/09/17إقليم: بولمانايت الميس كيكوإقليم: بولمانايت العز 31 06/09/17أجيال عبد ا 18438Rمزدوجكيكو

706/09/17إقليم: بولمانايت  بللإقليم: بولمانالميس مرموشة 31 06/09/17الصديق علي 07954Vمزدوجالقصابي  ملوية

106/09/17إقليم: بولمانالمام مالكإقليم: بولمانتانديت26 31 06/09/17مغلي بتينة 07869C)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

206/09/17إقليم: إفرانم م عين أغبال المركزيةإقليم: بولمانارانيوب 31 06/09/17وطوفي فدوى 10711Sمزدوجتيكريكرة

506/09/17إقليم: بولمانايت  بللإقليم: بولمانويزغت 31 04/09/18احمد الخراق 07954Vمزدوجالقصابي  ملوية

602/09/15إقليم: بولماناكلي الجنوبيإقليم: بولمانتكور الغربية 30 06/09/17إلتحاق بالزوجحسناء بولعلم 07865Y)مزدوجميسور )البلدية

202/09/16إقليم: بولماناكلي الجنوبيإقليم: بولماناولد علي 29 02/09/16إلتحاق بالزوجفتيحة لعزيز 07865Y)مزدوجميسور )البلدية

102/09/16إقليم: بولمانويزغتإقليم: بولمانكاع جابر 28 05/09/18عائشة لطرش 07967Jمزدوجويزغت

113/02/17إقليم: صفروم/م عين السبيت-المركزإقليم: بولمانام اجنيبة 28 13/02/17مولود طعيش 02404Mمزدوجراس تابودة

813/02/17إقليم: تاوناتم/م  عين الكدحإقليم: بولمانايت العز 28 13/02/17م بليوط 15897Dمزدوجعين لكداح

313/02/17إقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركزإقليم: بولمانبلصفرات 28 13/02/17م لزعر 02407Rمزدوجبئر طم طم

313/02/17إقليم: مولي يعقوباولد عبو المركزإقليم: بولمانايت مومو 28 13/02/17عبد ا المنور 02139Zمزدوجميكس

513/02/17إقليم: بولمانملوية الوسطىإقليم: بولمانبلقاسمات 28 13/02/17خالد بلعتيق 07868B)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

117/02/17إقليم: بولمانكاع جابرإقليم: بولمانتانديت22 28 17/02/17م الحوم 07987Fمزدوجسيدي بوطيب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة
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الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

513/02/17إقليم: إفرانم م عين أغبال المركزيةإقليم: بولماناولد علي 28 13/02/17مصطفى بوطيبي 10711Sمزدوجتيكريكرة

313/02/17إقليم: إفرانم/م ضاية عوا المركزيةإقليم: بولمانلفريطيسة 28 13/02/17عثمان شبو 10691Vمزدوجضاية عوا

417/02/17عمالة: مكناسالبهاليل المركزإقليم: بولماناتسيوانت السفلى 28 17/02/17إلتحاق بالزوجةكريش اشرف 04037Mمزدوجعين كرمة-واد الرمان

401/02/17إقليم: الحاجبايت الربعإقليم: بولمانايت ايمان 28 17/02/17سفيان  واحي 04165Bمزدوجبطيط

110/04/17إقليم: بولمانعثمان بن عفانإقليم: بولماناتسيوانت السفلى 28 10/04/17إلتحاق بالزوججهان اليعقوبي 26178D)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

802/05/17إقليم: بولماناكلي الجنوبيإقليم: بولمانايت  بلل 28 06/09/17إلتحاق بالزوجنزهة آيت وحميد 07865Y)مزدوجميسور )البلدية

1013/02/17إقليم: مولي يعقوبالزياينة المركزإقليم: بولمانتغزوت 25 06/09/17عبد المجيد طاهري 02182

W

مزدوجلعجاجرة

1116/02/17إقليم: الحاجباغبالو نطالبإقليم: بولمانعشلوج 25 06/09/17ابراهيم لحميد 19395Fمزدوجتامشاشاط

1013/02/17إقليم: إفرانم م عين أغبال المركزيةإقليم: بولمانايت حمزة 25 06/09/17يوسف العلوي 10711Sمزدوجتيكريكرة

الشهيد عبد العزيز بن إقليم: بولماناسعيدة

ادريس

613/02/17عمالة: فاس 25 06/09/17إلتحاق بالزوجسهام بودخان 02094A)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

517/02/17عمالة: فاسسخيناتإقليم: بولمانايت حمزة 25 06/09/17إلتحاق بالزوجسوسي فاطمة الزهراء 02045Xمزدوجسيدي حرازم

م/م موحى اوحمو إقليم: بولمانافقيرن

الزياني-المركز

217/02/17إقليم: صفرو 25 06/09/17م رامي 02302Bمزدوجالعنوصر

101/02/17إقليم: بولمانكاع جابرإقليم: بولمانتانديت22 25 06/09/17احمد الرقيقي 07987Fمزدوجسيدي بوطيب

310/04/17عمالة: فاسالحسين الفيلليإقليم: بولمانتيغبولة 25 06/09/17إلتحاق بالزوجغيثة السليماني الحوتي الحسني 02108R)مزدوجزواغة )المقاطعة

310/04/17إقليم: بولمانالكرطيإقليم: بولمانتاسة 25 06/09/17إلتحاق بالزوجنعيمة المحمودي 07871E)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

410/04/17إقليم: إفرانم م بوشهدة المركزيةإقليم: بولمانانجيل ايت لحسن 25 06/09/17سلوى اوحلم 10767Cمزدوجسيدي المخفي

803/09/13إقليم: ميدلتبودراعإقليم: بولمانايت  بلل 24 04/09/18اجمل حميد 11862Tمزدوجأيت عياش

297



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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106/09/17إقليم: بولماناولد بوخالفةإقليم: بولمانتاوريرت 24 06/09/17إلتحاق بالزوجرشيدة مسيح 07985Dمزدوجسيدي بوطيب

504/09/18إقليم: إفرانم/م ضاية عوا المركزيةإقليم: بولمانافقيرن 24 04/09/18زينب عابدي 10691Vمزدوجضاية عوا

404/09/18إقليم: صفروم/م القصبة-المركزإقليم: بولمانتانديت 1 24 04/09/18زينب أفقير 02360Pمزدوجامطرناغة

504/09/18إقليم: بولمانايت الميس كيكوإقليم: بولمانايت يخلف 24 04/09/18فوزية النجاري 18438Rمزدوجكيكو

504/09/18إقليم: بولمانالقدسإقليم: بولمانايت العز 24 04/09/18حسناء عدجو 22929X ايموزار مرموشة

)البلدية(

مزدوج

804/09/18إقليم: صفروم/م تازوطة-المركزإقليم: بولمانالميس مرموشة 24 04/09/18فاطمة الزهراء بوعجاجي 02307Gمزدوجتازوطة

504/09/18إقليم: إفرانم م بودرع المركزيةإقليم: بولمانايت مومو 24 04/09/18سكينة اعنانوش 10726Hمزدوجتيمحضيت

104/09/18إقليم: بولماناولد عبوإقليم: بولمانتانديت 11 24 04/09/18نجيب لفضيلي 08009Eمزدوجالرميلة

1204/09/18إقليم: مولي يعقوببنطلحة المركزإقليم: بولماناولد علي 24 04/09/18نعيمة رياض 02144Eمزدوجسبت لوداية

مدرسة موسى بن نصير إقليم: بولمانافقيرن

البتدائية

106/09/17إقليم: إفران 23 06/09/17إلتحاق بالزوجليلى أوخللو 10666T)مزدوجازرو )البلدية

302/09/17إقليم: بولماناولد بوخالفةإقليم: بولمانتاكوراست 22 02/09/17إلتحاق بالزوجضحى عميمي 07985Dمزدوجسيدي بوطيب

م/م أيت عيسى إقليم: بولمانارانيوب

ولحسن-المركز

506/09/17إقليم: صفرو 22 06/09/17إلتحاق بالزوجليلى أزلماضي 02298Xمزدوجالعنوصر

106/09/17عمالة: فاسابن رشدإقليم: بولمانايت ايمان 22 06/09/17إلتحاق بالزوجاكرام البوزطوطي 02003B)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

206/09/17إقليم: بولماناوطاط الزيتونإقليم: بولمانبلصفرات 21 06/09/17م الفقيه 08008Dمزدوجالرميلة

502/09/17إقليم: صفروم/م 20 غشت-المركزإقليم: بولمانتاكوراست 21 06/09/17إلتحاق بالزوجسناء بولعلم 02417Bمزدوجعين الشكاك

906/09/17إقليم: بولمانانجيل اختارنإقليم: بولمانبلقاسمات 21 06/09/17الحسين بوربيع 07897Hمزدوجانجيل

706/09/17إقليم: صفروم/م ازرع-المركزإقليم: بولمانالميس مرموشة 21 06/09/17جوحى فاطمة الزهراء 02320

W

مزدوجأهل سيدي لحسن
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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 2020

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: بولمانملوية الوسطىإقليم: بولمانايت بنموسى 21 06/09/17ليلى الكاوزي 07868B)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

106/09/17إقليم: بولماناوطاط الزيتونإقليم: بولماناتسيوانت السفلى 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةالعربي صفاحي 08008Dمزدوجالرميلة

706/09/17إقليم: مولي يعقوبمدرسة الجاحظإقليم: بولمانايت بن الشريف 21 06/09/17إلتحاق بالزوجرجاء لعفو 25562Jمزدوجعين الشقف

106/09/17إقليم: بولماناولد بوخالفةإقليم: بولمانتانديت 11 21 06/09/17إلتحاق بالزوجأسماء شطيطة 07985Dمزدوجسيدي بوطيب

106/09/17إقليم: بولمانتانديت30إقليم: بولمانبلقاسمات 21 06/09/17جليل حمداوي 08018Pمزدوجافريطيسة

706/09/17إقليم: بولمانتكور الغربيةإقليم: بولماناولد عايد 21 06/09/17هشام مسعود 08011Gمزدوجالرميلة

106/09/17إقليم: بولمانايت الميس كيكوإقليم: بولمانانجيل ايت لحسن 21 06/09/17جميلة اعبور 18438Rمزدوجكيكو

906/09/17إقليم: بولمانالميس مرموشةإقليم: بولمانتانديت 11 21 06/09/17فاطمة الطيبي 07912Zمزدوجالميس مرموشة

106/09/17إقليم: بولماناولد عبوإقليم: بولماناتسيوانت السفلى 21 06/09/17رشيد السهلي 08009Eمزدوجالرميلة

506/09/17إقليم: بولماناولد بوخالفةإقليم: بولمانتاوريرت 21 06/09/17إلتحاق بالزوجفوزية الحسناوي 07985Dمزدوجسيدي بوطيب

106/09/17إقليم: بولمانتاكوراستإقليم: بولمانتانديت26 21 06/09/17ميمونة أهنوش 07975Tمزدوجويزغت

106/09/17إقليم: بولمانعشلوجإقليم: بولماناولد علي 21 06/09/17عبد المنعم الحداد 07900Lمزدوجانجيل

106/09/17إقليم: صفروم/م أنوال-المركزإقليم: بولمانالسخونة 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةنبيل شريقي 02286Jمزدوجتافجيغت

106/09/17إقليم: بولمانايموزار  مرموشةإقليم: بولماناولد علي 21 06/09/17حفيظ اهروش 07872F ايموزار مرموشة

)البلدية(

مزدوج

106/09/17إقليم: بولماناوطاط الزيتونإقليم: بولماناولد علي 21 06/09/17عبد الحق اقردون 08008Dمزدوجالرميلة

106/09/17إقليم: بولمانتانديت 1إقليم: بولمانالسخونة 21 06/09/17الشارفي يوسف 08015Lمزدوجافريطيسة

106/09/17إقليم: بولمانكيكو المركزإقليم: بولماناولد علي 21 06/09/17عزيز ساسول 07875Jمزدوجكيكو
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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 2020

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: بولمانتيسافإقليم: بولمانالسخونة 21 06/09/17م لهبوب 08004Zمزدوجتيساف

106/09/17إقليم: بولمانبلقاسماتإقليم: بولماناولد علي 21 06/09/17ياسين فغراوي 08038Lمزدوجافريطيسة

206/09/17إقليم: بولمانملوية الوسطىإقليم: بولمانايت بنموسى 21 06/09/17خديجة بن عبو 07868B)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

606/09/17إقليم: بولمانتكور الغربيةإقليم: بولمانبلقاسمات 21 06/09/17م علل 08011Gمزدوجالرميلة

806/09/17إقليم: بولمانويزغتإقليم: بولمانالملحة 21 06/09/17حورية الدريسي 07967Jمزدوجويزغت

106/09/17إقليم: بولمانبوعاصمإقليم: بولمانايت بنموسى 21 05/09/18بدر بوعزة 07938Cمزدوجسكورة مداز

104/09/18إقليم: بولمانالعرجانإقليم: بولماناولد عبو 21 04/09/19لحسن لعروس 07999Uمزدوجالعرجان

م م أيت حمو الحجاج إقليم: بولمانايت ايمان

المركزية

104/09/18إقليم: إفران 21 04/09/19سارة بوراي 10695Zمزدوجضاية عوا

815/02/17إقليم: مولي يعقوبثمرة المركزإقليم: بولمانتاسة 19 04/09/19أنوار البورقادي 02148Jمزدوجسبت لوداية

113/02/17إقليم: بولمانتانديت30إقليم: بولمانالميس مرموشة 19 04/09/19عبد العزيز اليحياوي 08018Pمزدوجافريطيسة

402/09/16إقليم: بولمانايت الميس كيكوإقليم: بولمانانجيل ايت لحسن 18 04/09/18سهام اللوزي 18438Rمزدوجكيكو

المدرسة الجماعاتية 

السخونة

906/09/17إقليم: صفروم/م 20 غشت-المركزإقليم: بولمان 18 06/09/17إلتحاق بالزوجسناء شفيق 02417Bمزدوجعين الشكاك

304/09/19إقليم: مولي يعقوببني يخلف المركزإقليم: بولمانايت مومو 17 04/09/19نورة السباعي 02205

W

مزدوجأولد ميمون

504/09/19إقليم: صفروم/م ازرع-المركزإقليم: بولمانام اجنيبة 17 04/09/19فاتن المحجور 02320

W

مزدوجأهل سيدي لحسن

م م أيت سيدي ميمون إقليم: بولمانتغزوت

المركزية

204/09/19إقليم: إفران 17 04/09/19حليمة والطالب 10693Xمزدوجضاية عوا

304/09/19إقليم: بولمانملوية الوسطىإقليم: بولمانتاسة 17 04/09/19هجر اليامني 07868B)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

104/09/19إقليم: إفران م م تابرغازيت المركزيةإقليم: بولمانواولزمت 17 04/09/19هند وطوفي 10733Rمزدوجعين اللوح
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

204/09/19إقليم: تاوناتم/م  بـياضاتإقليم: بولمانعيوش 17 04/09/19ايمان الحمدادي 15905Mمزدوجأولد عياد

204/09/19إقليم: تاوناتم/م  بوشابلإقليم: بولمانايت بن الشريف 17 04/09/19ماجدة الخالدي 15410Zمزدوجبوشابل

404/09/19إقليم: بولمانايت الميس كيكوإقليم: بولمانايت حمزة 17 04/09/19فاطمة الزياني 18438Rمزدوجكيكو

مدرسة الدار الحمراء إقليم: بولمانام اجنيبة

الجماعاتية

904/09/19إقليم: صفرو 17 04/09/19بشرى المسحم 26079

W

مزدوجدار الحمراء

105/09/11إقليم: بولمانالقدسإقليم: بولمانايموزار  مرموشة 16 04/09/19الرحماني خديجة 22929X ايموزار مرموشة

)البلدية(

مزدوج

206/09/17إقليم: صفروم/م طارق بن زياد-المركزإقليم: بولمانتيغبولة 16 04/09/19إلتحاق بالزوجةم الشهيلي 02418Cمزدوجعين الشكاك

106/09/17إقليم: بولمانالعرجانإقليم: بولمانتيساف 15 04/09/19حسن لمغاري 07999Uمزدوجالعرجان

606/09/17إقليم: بولمانكيكو المركزإقليم: بولمانالميس مرموشة 15 04/09/19عبد الله بو الولد 07875Jمزدوجكيكو

806/09/17إقليم: بولمانايت الميس كيكوإقليم: بولمانانجيل اختارن 15 04/09/19م بورفون 18438Rمزدوجكيكو

706/09/17إقليم: بولماناوطاط الزيتونإقليم: بولمانتيساف 15 04/09/19نرجيس اعريش 08008Dمزدوجالرميلة

106/09/17إقليم: بولمانبوعاصمإقليم: بولماناشنعكي 15 04/09/19علي زلماط 07938Cمزدوجسكورة مداز

506/09/17إقليم: بولمانالعرجانإقليم: بولمانتيساف 15 04/09/19ام الزموري 07999Uمزدوجالعرجان

306/09/17إقليم: بولمانالعرجانإقليم: بولمانتانديت22 15 04/09/19م حرشوى 07999Uمزدوجالعرجان

104/09/18إقليم: بولمانحليمة السعديةإقليم: بولمانالعرجان 15 04/09/18إلتحاق بالزوجسكينة الدريسي 07870D)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

م/م أيت عيسى إقليم: بولمانبوعاصم

ولحسن-المركز

502/09/14إقليم: صفرو 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةعصام تبريت 02298Xمزدوجالعنوصر

602/09/15إقليم: طاطاالواحاتإقليم: بولماناوطاط الزيتون 14 04/09/18إلتحاق بالزوجنور الدين سكينة 15997Mمزدوجاديس

202/09/16إقليم: بولمانايت الميس كيكوإقليم: بولمانايت  بلل 14 04/09/18نادية زرزر 18438Rمزدوجكيكو
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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 2020

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: بولمانايموزار  مرموشةإقليم: بولمانالقدس 14 04/09/19عائشة حركات 07872F ايموزار مرموشة

)البلدية(

مزدوج

204/09/18إقليم: بولمانحليمة السعديةإقليم: بولمانتاسة 14 04/09/18إلتحاق بالزوج مينة الديب 07870D)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

104/09/18إقليم: تازةبوزملن المركزإقليم: بولمانتانديت 11 14 04/09/18يوسف فجال 16343Nمزدوجأيت سغروشن

304/09/18إقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركزإقليم: بولمانلفريطيسة 14 04/09/18م فريكل 02384Rمزدوجدار الحمراء

104/09/18إقليم: صفروم/م العدرج-المركزإقليم: بولمانارانيوب 14 04/09/18كريم سحمي 02376Gمزدوجعدرج

604/09/18إقليم: بولمانالعرجانإقليم: بولمانبلقاسمات 14 04/09/18يونس لمريني 07999Uمزدوجالعرجان

204/09/18إقليم: بولمانكيكو المركزإقليم: بولمانبلصفرات 14 04/09/18بشرى حنيني 07875Jمزدوجكيكو

904/09/18إقليم: بولمانتيسافإقليم: بولماناولد عبو 14 04/09/18مريم ليتيم 08004Zمزدوجتيساف

104/09/18عمالة: فاسالمدرسة البتدائية السموإقليم: بولمانانجيل اختارن 14 04/09/18إلتحاق بالزوجمزوري إكرام 27270R)مزدوجزواغة )المقاطعة

304/09/18إقليم: بولمانانجيل اختارنإقليم: بولمانتانديت 1 14 04/09/18رقية عقلي 07897Hمزدوجانجيل

504/09/18إقليم: صفروم/م طارق بن زياد-المركزإقليم: بولمانواولزمت 14 04/09/18إلتحاق بالزوجالحريري بشرى 02418Cمزدوجعين الشكاك

104/09/18إقليم: صفروم/م 20 غشت-المركزإقليم: بولمانعشلوج 14 04/09/18إلتحاق بالزوجغللوت حياة 02417Bمزدوجعين الشكاك

104/09/18إقليم: بولماناولد عبوإقليم: بولمانتانديت22 14 04/09/18م  أعزوزو 08009Eمزدوجالرميلة

704/09/18إقليم: بولمانويزغتإقليم: بولمانانجيل اختارن 14 04/09/18الشويخ عائشة 07967Jمزدوجويزغت

104/09/18إقليم: بولمانالميس مرموشةإقليم: بولماناسعيدة 14 04/09/18إلتحاق بالزوجسارة الشاد 07912Zمزدوجالميس مرموشة

204/09/18إقليم: بولمانلفريطيسةإقليم: بولمانركو 14 04/09/18العرباوي عبد الرحيم 08034Gمزدوجافريطيسة

104/09/18إقليم: مولي يعقوبمدرسة صلح الدين اليوبيإقليم: بولمانلفريطيسة 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةيونس بودادة 26736Kمزدوجعين الشقف
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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 2020

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: بولمانايت حمزةإقليم: بولمانالسخونة 14 04/09/18ميمون ازرار 18433Kمزدوجكيكو

104/09/18إقليم: بولماناوطاط الزيتونإقليم: بولمانتانديت22 14 04/09/18فاطمة الزهراء  الفللي 08008Dمزدوجالرميلة

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  المفاتيحإقليم: بولمانايت ايمان 14 04/09/18يوسف شكرة 15813Mمزدوجواد الجمعة

104/09/18إقليم: بولمانتيغبولةإقليم: بولمانتانديت 11 14 04/09/18كريم محلوي 07878Mمزدوجكيكو

304/09/18إقليم: بولمانايت الميس كيكوإقليم: بولمانافقيرن 14 04/09/18فاطمة الحيمر 18438Rمزدوجكيكو

1104/09/18عمالة: فاسابن الروميإقليم: بولمانالملحة 14 04/09/18إلتحاق بالزوجخديجة الصدقي 25062R)مزدوججنان الورد )المقاطعة

604/09/18إقليم: بولماناوطاط الزيتونإقليم: بولماناتسيوانت العليا 14 04/09/18هدى البحري 08008Dمزدوجالرميلة

1104/09/18إقليم: مولي يعقوب ازناتة المركزإقليم: بولمانلفريطيسة 14 04/09/18منصف النياري 02198Nمزدوجسيدي داود

1004/09/18إقليم: بولمانايت حمزةإقليم: بولمانركو 14 04/09/18عزوز عبد الكريم 18433Kمزدوجكيكو

104/09/18إقليم: بولمانكيكو المركزإقليم: بولمانعشلوج 14 04/09/18بنشقرون رجاء 07875Jمزدوجكيكو

204/09/18إقليم: بولمانلفريطيسةإقليم: بولمانركو 14 04/09/18الخدير يونس 08034Gمزدوجافريطيسة

304/09/18إقليم: بولمانويزغتإقليم: بولمانتانديت22 14 04/09/18خليفة الصياد 07967Jمزدوجويزغت

106/09/17إقليم: بولمانكيكو المركزإقليم: بولمانتيغبولة 13 04/09/19كريم مومني 07875Jمزدوجكيكو

104/09/18إقليم: بولمانكيكو المركزإقليم: بولمانايت بنموسى 11 04/09/19السعيد  اشعري 07875Jمزدوجكيكو

904/09/18إقليم: مولي يعقوبالشبانات المركزإقليم: بولمانواولزمت 11 04/09/19البقالي سكينة 02153Pمزدوجسبت لوداية

204/09/18إقليم: بولمانايت الميس كيكوإقليم: بولمانتاجين 11 04/09/19عبد الرحيم اليحياوي 18438Rمزدوجكيكو

304/09/18إقليم: بولمانالقدسإقليم: بولمانايت ايمان 11 04/09/19عائشة ناجح 22929X ايموزار مرموشة

)البلدية(

مزدوج
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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

104/09/18إقليم: بولمانتيغبولةإقليم: بولمانتغزوت 11 04/09/19الحساين عامر 07878Mمزدوجكيكو

104/09/18إقليم: بولمانتاسةإقليم: بولمانالميس مرموشة 11 04/09/19علي ازلوج 08001

W

مزدوجالعرجان

404/09/18إقليم: بولمانتيغبولةإقليم: بولمانتغزوت 11 04/09/19رابحة ابيلل 07878Mمزدوجكيكو

104/09/18عمالة: فاسبلل ابن رباحإقليم: بولمانانجيل ايت لحسن 9 04/09/19إلتحاق بالزوجبديعة منصور 02077G)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

204/09/19إقليم: بولمانالكرطيإقليم: بولمانتيساف 9 04/09/19إلتحاق بالزوجانصاف قردود 07871E)مزدوجأوطاط الحاج )البلدية

1105/10/06عمالة: مكناسواد الرمان  المركزإقليم: بولمانالمل 7 19/09/19إلتحاق بالزوجبنلمكي ايمان 04038Nمزدوجعين جمعة

104/09/19إقليم: بولمانبوعاصمإقليم: بولمانواولزمت 7 04/09/19نور الدين تنغرت 07938Cمزدوجسكورة مداز

104/09/19إقليم: بولمانتاسةإقليم: بولماناولد علي 7 04/09/19امحرار ياسين 08001

W

مزدوجالعرجان

504/09/19إقليم: بولمانسيدي محيوإقليم: بولمانام اجنيبة 7 04/09/19سهام أزرار 07945Kمزدوجسكورة مداز

104/09/19إقليم: بولمانبوعاصمإقليم: بولمانتغزوت 7 04/09/19نزار ايت هادي 07938Cمزدوجسكورة مداز

604/09/19إقليم: بولمانالميس مرموشةإقليم: بولمانعيوش 7 04/09/19حمزة   زوهري 07912Zمزدوجالميس مرموشة

404/09/19إقليم: بولمانايت حمزةإقليم: بولمانايت ايمان 7 04/09/19فاطمة الزهراء السهلي 18433Kمزدوجكيكو

604/09/19إقليم: بولمانتيغبولةإقليم: بولمانتانديت 11 7 04/09/19ايمان بديح 07878Mمزدوجكيكو

704/09/19إقليم: بولمانالميس مرموشةإقليم: بولمانالسخونة 7 04/09/19ايوب  الغازي 07912Zمزدوجالميس مرموشة

104/09/19إقليم: بولمانتانديت30إقليم: بولمانركو 7 04/09/19الخضراوي محسن 08018Pمزدوجافريطيسة

404/09/19إقليم: بولمانايت بن الشريفإقليم: بولمانتانديت 1 7 04/09/19الحسنية الصخرة 07932

W

مزدوجالمرس

204/09/19إقليم: بولمانايت بن الشريفإقليم: بولمانانجيل ايت لحسن 7 04/09/19كريم امنعي 07932

W

مزدوجالمرس
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الطلب
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التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

504/09/19إقليم: بولمانتيسافإقليم: بولماناسعيدة 7 04/09/19فاطمة الزهراء مييجي 08004Zمزدوجتيساف

104/09/19إقليم: بولمانتيسافإقليم: بولمانركو 7 04/09/19بن يحيى الجيللي 08004Zمزدوجتيساف

604/09/19إقليم: بولمانسيدي محيوإقليم: بولمانبلقاسمات 7 04/09/19المصطفى موحوش 07945Kمزدوجسكورة مداز

404/09/19إقليم: تاوناتم /م الخلطإقليم: بولمانركو 7 04/09/19الوكيلي م 15515Nمزدوجاغوازي

604/09/19إقليم: بولمانانجيل اختارنإقليم: بولماناولد علي 7 04/09/19ادريس بوغرارة 07897Hمزدوجانجيل

104/09/19إقليم: بولمانالميس مرموشةإقليم: بولمانايت ايمان 7 04/09/19غزلن برعيش 07912Zمزدوجالميس مرموشة

604/09/19إقليم: بولمانلفريطيسةإقليم: بولمانركو 7 04/09/19العرابي السبع 08034Gمزدوجافريطيسة

1004/09/19إقليم: بولمانبلصفراتإقليم: بولمانعيوش 7 04/09/19عبد الغني المعطي 08031Dمزدوجافريطيسة

304/09/19إقليم: بولمانتيغبولةإقليم: بولمانتانديت 11 7 04/09/19بشرى أزرار 07878Mمزدوجكيكو

604/09/19إقليم: بولمانالميس مرموشةإقليم: بولمانعيوش 7 04/09/19توفيق دحماني 07912Zمزدوجالميس مرموشة

204/09/19عمالة: فاس18 نونبرإقليم: بولمانايت يخلف 7 04/09/19إلتحاق بالزوجشيماء الواسني 19722L)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

104/09/19إقليم: بولمانايت بن الشريفإقليم: بولمانعيوش 7 04/09/19الحسين اوالحاج 07932

W

مزدوجالمرس

104/09/19إقليم: بولمانانجيل اختارنإقليم: بولمانانجيل ايت لحسن 7 04/09/19حسن الشادلي 07897Hمزدوجانجيل

104/09/19إقليم: بولمانتانديت30إقليم: بولمانالسخونة 7 04/09/19زهير دهماني 08018Pمزدوجافريطيسة

404/09/19إقليم: بولمانانجيل ايت لحسنإقليم: بولمانالملحة 7 04/09/19سعاد ايزلن 07891Bمزدوجانجيل

104/09/19إقليم: بولمانايت يخلفإقليم: بولمانايت مومو 7 04/09/19تودة قزو 18435Mمزدوجكيكو

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  كيسانإقليم: بولمانايت مومو 7 04/09/19كوثر بكور 15626Jمزدوجكيسان
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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

104/09/19إقليم: بولمانانجيل ايت لحسنإقليم: بولمانايت ايمان 7 04/09/19لل مريم ماشيشي 07891Bمزدوجانجيل

104/09/19إقليم: بولمانتيسافإقليم: بولمانالسخونة 7 04/09/19منير الدريسي 08004Zمزدوجتيساف

504/09/19إقليم: بولمانانجيل اختارنإقليم: بولمانايت مومو 7 04/09/19فاطمة راضي 07897Hمزدوجانجيل

704/09/19إقليم: بولمانانجيل اختارنإقليم: بولماناتسيوانت السفلى 7 04/09/19إيمان بوشنافة 07897Hمزدوجانجيل

204/09/19إقليم: بولمانايموزار  مرموشةإقليم: بولمانواولزمت 7 04/09/19حسن العمري 07872F ايموزار مرموشة

)البلدية(

مزدوج

104/09/19إقليم: بولمانتانديت 11إقليم: بولماناولد علي 7 04/09/19م ناصير 08028Aمزدوجافريطيسة

404/09/19إقليم: بولمانتغزوتإقليم: بولمانايت ايمان 7 04/09/19سناء فوناس 18441Uمزدوجكيكو

116/09/84عمالة: مكناسالسماعيليةإقليم: الحاجبالشركة 231 16/09/88أقدمية 16 سنةم زين العابدين المودني 04011J)مزدوجمكناس )البلدية

216/09/92عمالة: مكناسالسماعيليةإقليم: الحاجبالشركة 199 16/09/92إلتحاق بالزوجعائشة مريقة 04011J)مزدوجمكناس )البلدية

221/09/83عمالة: مكناسمدرسة توللإقليم: الحاجبايت يعزم 183 14/09/15أقدمية 16 سنةلمتوكي م 04013L)مزدوجتولل )البلدية

216/09/91عمالة: مكناسسلمان الفارسيإقليم: الحاجبعين  معروف 167 16/09/99أقدمية 16 سنةهريتان عبدالعزيز 25445G)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/85عمالة: مكناسعبد اللطيف الصايغإقليم: الحاجبالصيعة 429 165 16/09/99أقدمية 16 سنةلحسن الدريوش 18672V)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/98عمالة: مكناسالخنساءإقليم: الحاجبايت ولل 161 11/09/01أقدمية 16 سنةقصوارة منية 03792

W

مزدوجمكناس )البلدية(

206/09/00عمالة: مكناسالمصلىإقليم: الحاجبعين  معروف 161 06/09/00أقدمية 16 سنةأسعدات رضوان 21492K)مزدوجمكناس )البلدية

216/09/98إقليم: الحاجبالشركةإقليم: الحاجباغبالو نطالب 160 16/09/99إلتحاق بالزوجهند بنيس 04192Fمزدوجأيت يعزم

216/09/94إقليم: الحاجبالشركةإقليم: الحاجباغبالو نطالب 155 06/09/01أقدمية 16 سنةم الكروي 04192Fمزدوجأيت يعزم

416/09/86عمالة: مكناسعبد ا علوي المدغريإقليم: الحاجبالفوارات 155 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد السلم المراني 03965J)مزدوجمكناس )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل
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للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

416/09/93عمالة: فاسالبكريإقليم: الحاجبايت حمي 155 06/09/01أقدمية 16 سنةالشادلي  سيدي  العربي 01944M)مزدوجسايس )المقاطعة

316/09/99عمالة: مكناسالبريدية المركزإقليم: الحاجبموليلي 155 17/10/01أقدمية 16 سنةسعيد محتيز 03917Gمزدوجمجاط

111/09/01إقليم: الحاجبصلح الدين اليوبيإقليم: الحاجباغبالو نطالب 155 11/09/01أقدمية 16 سنةالحسين ازكر 04110S)مزدوجاكوراي )البلدية

716/09/86عمالة: مكناسعبد ا علوي المدغريإقليم: الحاجبالصيعة 429 149 04/09/02أقدمية 16 سنةعبد الرحمان الخوني 03965J)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/92عمالة: مكناسمعروف الرصافيإقليم: الحاجببوتحمريت 149 04/09/02أقدمية 16 سنةأوعلي عبد ا 03972S)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/93عمالة: مكناسمدرسة توللإقليم: الحاجبتنيزة 149 04/09/02أقدمية 16 سنةم برنوصي 04013L)مزدوجتولل )البلدية

216/09/93عمالة: مكناسعبدا الشفشاونيإقليم: الحاجبسيدي امبارك 149 04/09/02أقدمية 16 سنةبولماني عزيز 03977X)مزدوجمكناس )البلدية

416/09/82عمالة: مكناسالمختار السنتيسيإقليم: الحاجبمولي اسماعيل 148 16/09/93إلتحاق بالزوجالجراوي مليكة 03973T)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/91عمالة: مكناسالبطحاءإقليم: الحاجباليوسفية 147 06/09/03أقدمية 16 سنةالبقالي ادريس 03804J)مزدوجمكناس )البلدية

216/09/89عمالة: مكناسالمختار السنتيسيإقليم: الحاجبراس جيري 143 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد الرحمان ادراس 03973T)مزدوجمكناس )البلدية

117/09/90إقليم: الحاجبابن طفيلإقليم: الحاجببودربالة 141 16/09/97أقدمية 16 سنةمتوكل الحسين 04105L)مزدوجسبع عيون )البلدية

523/09/03إقليم: الحاجبايت يعزمإقليم: الحاجببوتحمريت 141 29/09/03أقدمية 16 سنةالغباري م 04191Eمزدوجأيت يعزم

922/09/03إقليم: الحاجبايت يعزمإقليم: الحاجبايت ولل 141 22/09/03أقدمية 16 سنةاسماء حرضيزي 04191Eمزدوجأيت يعزم

216/09/93عمالة: مكناسالخنساءإقليم: الحاجبابن طفيل 140 14/09/01أقدمية 16 سنةبولحجول مليكة 03792

W

مزدوجمكناس )البلدية(

117/09/90عمالة: مكناسالمخاطيرإقليم: الحاجبلقصير 139 06/09/00أقدمية 16 سنةبن الرويجل  المصطفى 03885Xمزدوجالدخيسة

716/09/80عمالة: مكناسابو العلء المعريإقليم: الحاجبصلح الدين اليوبي 136 21/09/04أقدمية 16 سنةناجح عمر 03988J)مزدوجمكناس )البلدية

816/09/98عمالة: مكناسلسان الدين بن الخطيبإقليم: الحاجبايت عمرو 134 04/09/03إلتحاق بالزوجبدير  بهية 03989K)مزدوجمكناس )البلدية
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

608/10/04عمالة: مكناسابن جابر المكناسيإقليم: الحاجباغبالو نطالب 133 08/10/04أقدمية 16 سنةرقية بوزويد 03979Z)مزدوجمكناس )البلدية

216/09/94إقليم: الحاجبزينب النفزاويةإقليم: الحاجبموح اودريس وعتيتي 130 28/09/05إلتحاق بالزوجةالتهامي ابادي 04102H)مزدوجالحاجب )البلدية

317/09/90عمالة: مكناسابن خلدونإقليم: الحاجبالنبعاث 126 06/09/00أقدمية 16 سنةتللي شادية 04001Y)مزدوجمكناس )البلدية

216/09/86عمالة: مكناسابن العميدإقليم: الحاجبايت يعزم 124 نعمإلتحاق بالزوجةخليد  ماني 13/10/06 03968M)مزدوجمكناس )البلدية

913/09/01عمالة: مكناسأيت عبديإقليم: الحاجبالفجر 123 13/09/09عزيز السعدي 04059Lمزدوجعين جمعة

507/09/04إقليم: الحاجبضيعة الحاج حسنإقليم: الحاجبايت علي بوبكر 121 12/12/06أقدمية 12 سنةخالد مساوي 21187Dمزدوجأيت بورزوين

104/09/02إقليم: الحاجبزينب النفزاويةإقليم: الحاجبضيعة الحاج حسن 110 06/09/06إلتحاق بالزوجاكلن نادية 04102H)مزدوجالحاجب )البلدية

716/09/93عمالة: مكناسمعمل السمنتإقليم: الحاجبايت حسي وعلي 107 04/09/06إلتحاق بالزوجلطفي فاطمة 03826H)مزدوجويسلن )البلدية

116/09/99إقليم: الحاجبايت عبد السلمإقليم: الحاجبلقصير 103 07/10/04إلتحاق بالزوجاخليج ادريسي مريم 04202Sمزدوجأيت يعزم

زين العابدين الحبيب بن إقليم: الحاجبتنيزة

العباس العلوي

706/09/00عمالة: مكناس 103 06/09/07إلتحاق بالزوجلقباقبي تورية 03799D)مزدوجمكناس )البلدية

106/09/00إقليم: الحاجبمولي اسماعيلإقليم: الحاجبايت ولل 101 17/03/11هشام حرشي 04109R)مزدوجاكوراي )البلدية

316/09/92عمالة: مكناسعقبة بن نافعإقليم: الحاجبعقبة ابن نافع 95 31/10/11إلتحاق بالزوجةأجديد م 03798C)مزدوجمكناس )البلدية

506/09/00عمالة: مكناسابن النفيسإقليم: الحاجبالشركة 93 16/09/09إلتحاق بالزوجاوباها خديجة 03822D)مزدوجمكناس )البلدية

105/09/03إقليم: الحاجبالياسمينإقليم: الحاجبتنيزة 93 14/09/09إلتحاق بالزوجحنان شيباني 04103J)مزدوجالحاجب )البلدية

505/09/03إقليم: الحاجبالنرجسإقليم: الحاجبعقبة صفية 93 26/12/11جواد اسعيدو 21195M)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

116/09/93إقليم: الحاجبايت عبد السلمإقليم: الحاجبالفوارات 92 01/09/10إلتحاق بالزوجةالمهدي العشاري 04202Sمزدوجأيت يعزم

906/09/00إقليم: الحاجبم علي بن ابي طالبإقليم: الحاجبايت حمي 89 04/09/12رحيمي علي 04106M)مزدوجعين تاوجطات )البلدية
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106/09/01إقليم: الحاجبالنرجسإقليم: الحاجبعقبة صفية 89 04/09/12اعسيهو رشيد 21195M)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

316/09/92إقليم: الحاجبعلل ابن عبد اإقليم: الحاجبعقبة ابن نافع 88 11/09/09دليل الشرقاوي 04114

W

مزدوجاكوراي )البلدية(

116/09/99إقليم: الحاجبالنرجسإقليم: الحاجبايت علي بوبكر 87 02/09/14المودن توفيق 21195M)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

211/09/01إقليم: الحاجبالعمرانإقليم: الحاجبالمخزن المتنقل 84 04/09/18إلتحاق بالزوجراضية       كنوس 04112U)مزدوجالحاجب )البلدية

1106/09/01عمالة: مكناسعوينت الرمل المركزإقليم: الحاجباليوسفية 77 05/09/11مرية العامري 04052Dمزدوجعين كرمة-واد الرمان

807/09/04إقليم: الحاجبالعين الولىإقليم: الحاجبايت وخلفن 77 04/09/12إلتحاق بالزوجبوزيان خديجة 04195Jمزدوجأيت يعزم

507/09/04إقليم: الحاجبعين  معروفإقليم: الحاجببوتحمريت 77 04/09/12إلتحاق بالزوجعائشة جلب 04142Bمزدوجأيت بورزوين

516/09/97إقليم: الحاجبايت علي الديرإقليم: الحاجبايت ابراهيم 75 02/09/10ابلغمي رشيدة 04120Cمزدوجأيت نعمان

106/09/00إقليم: الحاجبالعمرانإقليم: الحاجبسيدي عيسى 75 02/09/13إلتحاق بالزوجحسنة الفقيه 04112U)مزدوجالحاجب )البلدية

116/09/94إقليم: الحاجبم علي بن ابي طالبإقليم: الحاجبسيدي الشافي 71 02/09/15حنافي مولي عبد العزيز 04106M)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

916/09/85إقليم: الحاجبالنرجسإقليم: الحاجبدوار لكرم 71 02/09/15لحبيب بوزياني 21195M)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

316/09/94إقليم: الحاجبحسن اليوسيإقليم: الحاجبايت حمي 64 06/09/15إلتحاق بالزوجةالودغيري ادريس 04099E)مزدوجالحاجب )البلدية

616/09/02إقليم: الحاجبزهير ابن ابي سلمىإقليم: الحاجبايت بوبيدمان بودربالة 63 02/09/14إلتحاق بالزوجالعكعاك زكية 04100F)مزدوجالحاجب )البلدية

416/09/96إقليم: الحاجبم القاضي عياضإقليم: الحاجبدوار لكرم 62 04/09/18شريف علوي مولي ادريس 04107N)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

316/09/97إقليم: الحاجبالقدسإقليم: الحاجبدوار لكرم 61 04/09/19لغريسي لحسن 04108P)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

218/09/03عمالة: مكناسالتنميةإقليم: الحاجبواد الرحى -المركزية 60 02/09/15إلتحاق بالزوجالزواكي هند 24762P)مزدوجويسلن )البلدية

304/09/02إقليم: الحاجبموح اودريس وعتيتيإقليم: الحاجبدوار لكرم 56 04/09/18الذهبي نورالدين 04121Dمزدوجأيت نعمان
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105/09/03عمالة: مكناسمعمل السمنتإقليم: الحاجبتيفريت 56 10/09/19إلتحاق بالزوجةفؤاد بوحمامة 03826H)مزدوجويسلن )البلدية

316/09/98إقليم: الحاجبزينب النفزاويةإقليم: الحاجبايت الربع 54 06/09/17إلتحاق بالزوجةم عزوني 04102H)مزدوجالحاجب )البلدية

1004/09/02إقليم: الحاجبايت حسي وعليإقليم: الحاجبعقبة ابن نافع 54 04/09/18رضوان الكحلوي 04161Xمزدوجأيت بوبيدمان

405/09/03إقليم: الحاجبعين  معروفإقليم: الحاجبجحجوح 54 04/09/18يونس الفزازي 04142Bمزدوجأيت بورزوين

416/09/97إقليم: الحاجبموح اودريس وعتيتيإقليم: الحاجبايت الربع 51 06/09/17عز الدين بنحمي 04121Dمزدوجأيت نعمان

306/09/00إقليم: الحاجبايت يعزمإقليم: الحاجبعقبة ابن نافع 51 06/09/17إلتحاق بالزوجةناصت خالد 04191Eمزدوجأيت يعزم

105/09/01إقليم: الحاجبايت ابراهيمإقليم: الحاجبايت ولل 46 04/09/18خالد الحمياني 04164Aمزدوجبطيط

106/09/01إقليم: الحاجبايت عبد السلمإقليم: الحاجبعقبة ابن نافع 42 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء موسى 04202Sمزدوجأيت يعزم

201/01/10إقليم: الحاجبايت مازوزإقليم: الحاجببوتحمريت 42 04/09/18أكمار الحسان 04158Uمزدوجأيت بوبيدمان

801/01/10إقليم: الحاجبدار القايد عليإقليم: الحاجبراس جيري 39 04/09/18إلتحاق بالزوجكركازي وفاء 04205Vمزدوجأيت يعزم

916/09/96إقليم: الحاجبتنيزةإقليم: الحاجباليوسفية 38 02/09/16رشيد الكرواني 04150Kمزدوجأيت حرز ا

216/09/95إقليم: الحاجبايت عمروإقليم: الحاجبايت ابراهيم 35 02/09/15خالد زكري 04186Zمزدوجلقصير

407/09/05عمالة: فاساولد الطيب السفلىإقليم: الحاجبايت الربع 35 04/09/19إلتحاق بالزوجوفاء كرتاني 01960Eمزدوجأولد الطيب

805/09/08إقليم: الحاجبجحجوحإقليم: الحاجبالعيساوية 34 04/09/18دود  هدة 04209Zمزدوججحجوح

801/01/12إقليم: الحاجبعقبة ابن نافعإقليم: الحاجبسيدي الشافي 33 10/09/19لكلص حسن 21196Nمزدوجأيت بوبيدمان

1001/01/10إقليم: الحاجبايت ابراهيمإقليم: الحاجبايت علي بوبكر 32 04/09/18سحيرة خالد 04164Aمزدوجبطيط

106/09/00إقليم: وادي الذهبمدرسة العركوب الجديدإقليم: الحاجبالعين الولى 31 06/09/17بنيدير عزيز 24025Nمزدوجالعركوب
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301/01/10عمالة: فاسالطبريإقليم: الحاجبايت علي بوبكر 31 04/09/19إلتحاق بالزوجةخوى عزالدين 18647T)مزدوججنان الورد )المقاطعة

805/09/08إقليم: الحاجبجحجوحإقليم: الحاجبالعيساوية 26 نعماسماعيلي  عبد العزيز 04/09/18 04209Zمزدوججحجوح

913/09/01إقليم: الحاجبسيدي الشافيإقليم: الحاجبعين  معروف 24 نعماسماعيل اقزامر 04/09/18 04177Pمزدوجلقصير

118/02/08إقليم: الحاجبعين  معروفإقليم: الحاجبسيدي الشافي 24 نعمكمال النية 04/09/18 04142Bمزدوجأيت بورزوين

216/09/93إقليم: الحاجبالمخزن المتنقلإقليم: الحاجبعلل ابن عبد ا 22 نعماعياي م 04/09/18 04125Hمزدوجاقدار

416/09/97إقليم: الحاجبدار القايد عليإقليم: الحاجبايت بوبيدمان بودربالة 21 06/09/17إلتحاق بالزوجابتسام الوكيلي 04205Vمزدوجأيت يعزم

116/09/98إقليم: الحاجببوتحمريتإقليم: الحاجبجحجوح 17 نعمعبد الناصر نجيب 11/09/19 04197Lمزدوجتامشاشاط

902/09/09إقليم: الحاجبعلل ابن عبد اإقليم: الحاجبالمخزن المتنقل 17 نعمكريمة شعفان 04/09/19 04114

W

مزدوجاكوراي )البلدية(

105/09/11إقليم: الحاجبالقدسإقليم: الحاجبايت ابراهيم 15 04/09/18إلتحاق بالزوجسومية التماسي 04108P)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

305/09/11إقليم: الحاجبالعيساويةإقليم: الحاجببوتحمريت 14 نعمالصاميد راضية 04/09/18 04220Lمزدوجرأس اجري

102/09/16إقليم: الحاجبالمخزن المتنقلإقليم: الحاجبايت الربع 14 04/09/18إلتحاق بالزوجسكينة لفقيه 04125Hمزدوجاقدار

313/02/17إقليم: تاوناتم/م  التقدمإقليم: الحاجببوتحمريت 13 04/09/19إلتحاق بالزوجخديجة تيلولوت 15853Fمزدوجعين عائشة

105/09/11عمالة: طنجة - أصيلعمر بن الخطابإقليم: الحاجبسيدي الشافي 7 10/09/19إلتحاق بالزوجمجيدي مريم 15182B الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

316/09/80عمالة: فاسالبكريعمالة: فاسسجلماسة 174 16/09/87أقدمية 16 سنةنعيمة باسم 01944M)مزدوجسايس )المقاطعة

116/09/98عمالة: فاسفاتح أكتوبرعمالة: فاسسخينات 165 16/09/98إلتحاق بالزوجأمال حاضر 01921M)مزدوجأكدال )المقاطعة

116/09/82عمالة: فاس الجديدةعمالة: فاسابن تيمية 164 30/09/88أقدمية 16 سنةفاطمة أزبطو 01952

W

مزدوجسايس )المقاطعة(

116/09/98عمالة: فاسفاتح أكتوبرعمالة: فاسسخينات 164 16/09/98إلتحاق بالزوجأمال ليمان 01921M)مزدوجأكدال )المقاطعة
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216/09/89عمالة: فاسالمام مالك بناتعمالة: فاسم بن عبد الكريم الخطابي 162 16/09/93أقدمية 16 سنةفطيمة زنبوعة 01930X)مزدوجأكدال )المقاطعة

316/09/80عمالة: فاسزريابعمالة: فاسم القري 160 23/09/98أقدمية 16 سنةهناء بنلمليح 26563X)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

316/09/87عمالة: فاسالمرابطين الولىعمالة: فاسم القري 154 16/09/93أقدمية 16 سنةالسوسي سميرة 01946P)مزدوجسايس )المقاطعة

617/09/90عمالة: فاسمعروف الروصافيعمالة: فاسابن غازي 152 16/09/91أقدمية 16 سنةمينة المريزق 20474D)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

816/09/89عمالة: فاسالمرابطين الولىعمالة: فاسم بن عبد الكريم الخطابي 150 16/09/94أقدمية 16 سنةفتيحة زروقي 01946P)مزدوجسايس )المقاطعة

116/09/91عمالة: فاسأنوالعمالة: فاسعوينت الحجاج التانية 150 16/09/92أقدمية 16 سنةالغالي سعيدة 21827Z)مزدوجسايس )المقاطعة

417/09/90عمالة: فاسعبد الرحمان بن زيدانعمالة: فاسسلمان الفارسي 148 16/09/96أقدمية 16 سنةصوفية المقتصد 02085R)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

416/09/92عمالة: فاسأنوالعمالة: فاسأبو هريرة 148 16/09/92أقدمية 16 سنةسمية مصدق 21827Z)مزدوجسايس )المقاطعة

321/09/83عمالة: فاسم الكغاطعمالة: فاسابن رشد 146 16/09/95أقدمية 16 سنةاحمد المتقي 01947R)مزدوجسايس )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - سلمان الفارسيعمالة: فاسفخر الدين الرازي

تمارة
216/09/89 146 25/09/01أقدمية 16 سنةعمراني نادية 21426N)مزدوجتمارة )البلدية

216/09/97عمالة: فاسعبد الكريم بن عبد اعمالة: فاساولد الطيب السفلى 145 05/09/03إلتحاق بالزوجأمينة عبيوي 26603R)مزدوجسايس )المقاطعة

217/09/90عمالة: فاسأولد الطيب المركزعمالة: فاسبنكيران 144 16/09/93أقدمية 16 سنةرشيدة الحياني 01959Dمزدوجأولد الطيب

716/09/91عمالة: فاس20 غشتعمالة: فاسمعركة الدشيرة 144 29/10/93أقدمية 16 سنةسميرة سفيوي 01954Y)مزدوجسايس )المقاطعة

516/09/85عمالة: فاسالمرابطين الولىعمالة: فاسعبد المومن الموحدي 142 08/11/99أقدمية 16 سنةجمال خطابي فيللي 01946P)مزدوجسايس )المقاطعة

216/09/93عمالة: مراكشمدرسة ابن خلدونعمالة: فاسالمام مالك بنات 142 28/09/94أقدمية 16 سنةنوال درويش 02713Y سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/85عمالة: فاسموحى أوحمو الزيانيعمالة: فاسالحسن اليوسي 138 01/10/15أقدمية 16 سنةم فخار 01943L)مزدوجسايس )المقاطعة

1016/09/93عمالة: فاس20 غشتعمالة: فاسحي الشهداء 138 16/09/98أقدمية 16 سنةعبد القادر العامري 01954Y)مزدوجسايس )المقاطعة
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116/09/85عمالة: فاسفخر الدين الرازيعمالة: فاسابن تومرت 136 15/09/00أقدمية 16 سنةعبدلوي م 02111U)مزدوجزواغة )المقاطعة

216/09/92عمالة: فاسام بوسعيد التلمسانيعمالة: فاسأناس بن مالك 136 16/09/98أقدمية 16 سنةسعيدة مدغري 02112V)مزدوجزواغة )المقاطعة

317/09/84عمالة: فاسالبحثري 1عمالة: فاسعمر بن الخطاب 134 16/09/98أقدمية 16 سنةم المتوكل 24317F)مزدوجسايس )المقاطعة

516/09/86عمالة: فاس20 غشتعمالة: فاس شوقي 134 16/09/97أقدمية 16 سنةبوعلي سعيد 01954Y)مزدوجسايس )المقاطعة

216/09/86عمالة: فاس20 غشتعمالة: فاسعبد الهادي بوطالب 134 16/09/98أقدمية 16 سنةم الكركوري 01954Y)مزدوجسايس )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - انس بن مالكعمالة: فاسالوحدة

تمارة
417/09/90 134 08/10/05أقدمية 12 سنةبنانة خديجة 19630L)مزدوجتمارة )البلدية

116/09/93عمالة: فاسموحى أوحمو الزيانيعمالة: فاسالطبري 133 26/09/10إلتحاق بالزوجفوزية خدام ا 01943L)مزدوجسايس )المقاطعة

117/09/84عمالة: فاسموحى أوحمو الزيانيعمالة: فاسابن تومرت 130 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد العلي الصادق 01943L)مزدوجسايس )المقاطعة

مدرسة م عبد الكريم عمالة: فاسالفرابي

الخطابي

616/09/98إقليم: تطوان 130 09/11/99أقدمية 16 سنةراضية غرسلى 05413H)مزدوجتطوان )البلدية

616/09/95عمالة: فاس20 غشتعمالة: فاسعلي الجزنائي 128 23/09/08أقدمية 16 سنةسكينة طاسو 01954Y)مزدوجسايس )المقاطعة

617/09/90عمالة: فاسمعروف الروصافيعمالة: فاسعبد الهادي بوطالب 122 16/09/00أقدمية 16 سنةلطيفة الغزواني 20474D)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

216/09/92عمالة: مكناسعمر الخيامعمالة: فاسالحسين الفيللي 122 06/09/01أقدمية 16 سنةنجية بنجودار 03829L)مزدوجويسلن )البلدية

116/09/97عمالة: طنجة - أصيلأحمد شوقيعمالة: فاسعبد ا كنون 122 15/09/00أقدمية 16 سنةحسناء بنستي 15145L طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

617/09/90عمالة: فاسعين البيضاءعمالة: فاسالطبري 121 28/09/99إلتحاق بالزوجازهور تجاني 02050Cمزدوجعين البيضاء

المدرسة الجماعاتية اولد عمالة: فاسم عبده

الطيب

516/09/98عمالة: فاس 121 16/09/00إلتحاق بالزوجماجدة بلمعطي شرقاوي 26171

W

مزدوجأولد الطيب

316/09/99عمالة: فاسإمام مسلمعمالة: فاسأناس بن مالك 119 28/09/01إلتحاق بالزوجامال رزوق 02100G)مزدوجزواغة )المقاطعة

مؤسسة م الخامس لنقاد عمالة: فاسالمام الغزالي 1

الضرير

516/09/97عمالة: فاس 118 07/10/00إلتحاق بالزوجسناء سمري 23726N)مزدوجسايس )المقاطعة
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806/09/01عمالة: فاساولد الطيب السفلىعمالة: فاسعبد الهادي بوطالب 115 06/09/01إلتحاق بالزوجايمان تدلوي 01960Eمزدوجأولد الطيب

616/09/91عمالة: فاسالبحثري 1عمالة: فاسأبو بكر الصديق 112 05/09/03أقدمية 16 سنةعوفير فاطمة 24317F)مزدوجسايس )المقاطعة

116/09/99عمالة: فاسابن سيناعمالة: فاسطه حسين 79 27/09/10إلتحاق بالزوجليلى اغزافــن 02102J)مزدوجزواغة )المقاطعة

505/09/03عمالة: فاسمعروف الروصافيعمالة: فاسسخينات 73 04/09/12إلتحاق بالزوجلطيفة أعشي 20474D)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

204/09/02عمالة: فاسالفقيه م غازيعمالة: فاسسخينات 72 04/09/12إلتحاق بالزوجفوزية خطرت 02080K)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

116/09/93عمالة: فاسالبحثري 1عمالة: فاسكعب بن زهير 67 27/07/15إلتحاق بالزوجةم  أزلف 24317F)مزدوجسايس )المقاطعة

516/09/94عمالة: فاسالبحثري 1عمالة: فاسعمر بن الخطاب 54 02/09/16إلتحاق بالزوجةعبدالنبي راجي 24317F)مزدوجسايس )المقاطعة

916/09/99عمالة: فاسالبحثري 1عمالة: فاسعمر بن الخطاب 54 02/09/16إلتحاق بالزوجةهشام العايدي 24317F)مزدوجسايس )المقاطعة

416/09/99عمالة: فاسأولد الطيب المركزعمالة: فاسمولي علي الشريف 54 02/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة ادريسي قبي 01959Dمزدوجأولد الطيب

1016/09/92عمالة: فاسالشارةعمالة: فاسالفرابي 53 02/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة بعيد 02088U)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

717/09/90عمالة: فاسأولد الطيب المركزعمالة: فاسم عبده 52 02/09/16إلتحاق بالزوجةعجوج ملود 01959Dمزدوجأولد الطيب

516/09/02عمالة: فاسإمام مسلمعمالة: فاسأناس بن مالك 51 04/09/12إلتحاق بالزوجهند بوستة 02100G)مزدوجزواغة )المقاطعة

206/09/00عمالة: فاسمدرسة الفرحعمالة: فاسالحسن اليوسي 50 25/09/12إلتحاق بالزوجةمصدق الحسين 27020U)مزدوجزواغة )المقاطعة

804/09/02إقليم: صفرومدرسة النبعاثعمالة: فاسالحسين الفيللي 50 نعمأنس مصباحي 06/09/17 02266M)مزدوجصفرو )البلدية

505/09/03عمالة: فاسإمام مسلمعمالة: فاسابن الرومي 49 06/09/17إلتحاق بالزوجنجوي قرقوري 02100G)مزدوجزواغة )المقاطعة

116/09/95إقليم: تاوناتمدرسة حي الملعمالة: فاسفخر الدين الرازي 48 06/09/17إلتحاق بالزوجخديجة الهواري سلماني 15396J)مزدوجتاونات )البلدية

216/09/91عمالة: فاسالسلمعمالة: فاس20 غشت 48 نعمخليد ولد أمي 06/09/17 18535

W

مزدوجأكدال )المقاطعة(
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216/09/96عمالة: فاسالركعمالة: فاسالطبري 47 04/09/18إلتحاق بالزوجةفؤاد الملياني 02114X)مزدوجزواغة )المقاطعة

916/09/96عمالة: فاسإمام مسلمعمالة: فاسم عزيز الحبابي 46 04/09/18إلتحاق بالزوجةم  ابن جلون 02100G)مزدوجزواغة )المقاطعة

916/09/98عمالة: فاسإمام مسلمعمالة: فاسم عزيز الحبابي 46 04/09/18إلتحاق بالزوجةأحمد اليعقوبي 02100G)مزدوجزواغة )المقاطعة

316/09/99عمالة: فاسالفقيه م غازيعمالة: فاسم عبده 45 04/09/18إلتحاق بالزوجلبنى علمي 02080K)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

116/09/99عمالة: فاسأولد الطيب المركزعمالة: فاسجمال الدين الفغاني 43 11/09/19إلتحاق بالزوجةم حكيم صفور 01959Dمزدوجأولد الطيب

404/09/02عمالة: فاسالمختار السوسيعمالة: فاسم عابد الجابري 43 04/09/19إلتحاق بالزوجاوعريب دنيا 18537Y)مزدوجسايس )المقاطعة

104/09/02إقليم: تاوناتمدرسة الشريف الدريسيعمالة: فاسغصن الزيتون 42 06/09/17إلتحاق بالزوجبوشارب ماريا 15392E)مزدوجتاونات )البلدية

216/09/99عمالة: فاسالطبريعمالة: فاسم القري 41 01/10/19إلتحاق بالزوجةعبدالوهاب غيات 18647T)مزدوججنان الورد )المقاطعة

316/09/97إقليم: مولي يعقوباللبابدة المركزعمالة: فاسموحى أوحمو الزياني 38 نعمزين زين عبد السلم 02/09/16 02162Zمزدوجعين الشقف

416/09/91عمالة: فاس20 غشتعمالة: فاسالسلم 36 نعمفاطمة عبيد 02/09/14 01954Y)مزدوجسايس )المقاطعة

302/09/10عمالة: فاساولد الطيب السفلىعمالة: فاسعبد الهادي بوطالب 32 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم عزيزي 01960Eمزدوجأولد الطيب

مجموعة مدارس سيدي عمالة: فاسالخوارزمي

حميدة

516/09/97عمالة: سل 31 04/09/18إلتحاق بالزوجبرحو نعيمة 01217X)مزدوجحصين )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية اولد 

الطيب

116/09/98إقليم: صفرومدرسة سيدي احمد التادليعمالة: فاس 31 نعمالشادلي نادية 06/09/17 02267N)مزدوجصفرو )البلدية

106/09/01عمالة: فاسالسلطان مولي اسماعيلعمالة: فاسالمنصور الذهبي 28 04/09/19إلتحاق بالزوجبوسير أمال 18646S)مزدوججنان الورد )المقاطعة

205/09/11عمالة: فاسالمدرسة البتدائية السموعمالة: فاسعبد ا كنون 28 04/09/18إلتحاق بالزوجةم المحجوب 27270R)مزدوجزواغة )المقاطعة

713/02/17عمالة: فاسأبو بكر الصديقعمالة: فاس18 نونبر 27 13/02/17إلتحاق بالزوجةعبد الرحمان العلوي 18504M)مزدوجزواغة )المقاطعة

الشهيد عبد العزيز بن 

ادريس

113/03/17عمالة: فاسالمدرسة البتدائية السموعمالة: فاس 27 13/03/17إلتحاق بالزوجةعبدا الشيخي 27270R)مزدوجزواغة )المقاطعة
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115/09/05إقليم: خنيفرةوادي المخازنعمالة: فاسطه حسين 26 نعمرقية المكاوي 06/09/17 11609T)مزدوجمريرت )البلدية

113/03/17عمالة: فاسعلي ابن أبي طالبعمالة: فاساحمد الحنصالي 26 13/03/17إلتحاق بالزوجعوفير جميلة 25066V)مزدوجزواغة )المقاطعة

203/09/13عمالة: فاسالحسين الفيلليعمالة: فاسالسلطان مولي اسماعيل 24 04/09/18إلتحاق بالزوجدليلة حموتي 02108R)مزدوجزواغة )المقاطعة

213/02/17عمالة: فاسشمس الدين المقدسيعمالة: فاسعمر بن عبد العزيز 24 13/02/17إلتحاق بالزوجإيمان الزين 02109S)مزدوجزواغة )المقاطعة

713/02/17عمالة: مكناساعرب الصباحعمالة: فاسأبي بكر بن عمر اللمتوني 24 نعمسكينة التوتي 13/02/17 03910Zمزدوجمهاية

الشهيد عبد العزيز بن 

ادريس

613/02/17عمالة: فاسالفرابيعمالة: فاس 23 06/09/17إلتحاق بالزوجصفاء الزهراوي 02106N)مزدوجزواغة )المقاطعة

102/09/14إقليم: بولمانالفارابيعمالة: فاسكعب بن زهير 22 نعمفريدة هشيمي 04/09/18 07862V)مزدوجميسور )البلدية

الشهيد عبد العزيز بن 

ادريس

702/09/16عمالة: فاسالمنصور الذهبيعمالة: فاس 18 05/09/18إلتحاق بالزوجحنان بنشمش 18501J)مزدوجزواغة )المقاطعة

816/09/98عمالة: فاسأبو بكر الصديقعمالة: فاسأناس بن مالك 17 04/09/18إلتحاق بالزوجالشركي نعيمة 18504M)مزدوجزواغة )المقاطعة

505/09/16عمالة: فاسابن تيميةعمالة: فاسابن تومرت 13 04/09/19إلتحاق بالزوجعائشة الفحصي 02105M)مزدوجزواغة )المقاطعة

502/09/16عمالة: فاسالخوارزميعمالة: فاسمولي علي الشريف 8 04/09/19إلتحاق بالزوجكوثر فوناس 20473C)مزدوجزواغة )المقاطعة

103/09/13عمالة: مكناسالخنساءعمالة: فاسعبد ا كنون 52 03/09/13عصام خرشوف 03792

W

المازيغيةمكناس )البلدية(

116/09/94إقليم: صفرومدرسة الفارابيإقليم: إفرانم/م ضاية عوا المركزية 175 16/09/98أقدمية 16 سنةالحرة م 02275X)مزدوجإيموزار كندر )البلدية

116/09/86إقليم: إفرانمدرسة الرتاحة البتدائيةإقليم: إفرانم م أيت واحي المركزية 175 16/09/99أقدمية 16 سنةم قرشي 26206J)مزدوجازرو )البلدية

216/09/94إقليم: صفرومدرسة ابن رشدإقليم: إفرانم/م ضاية عوا المركزية 167 16/09/99أقدمية 16 سنةأكروجاي ادريس 02276Y)مزدوجإيموزار كندر )البلدية

116/09/96عمالة: مكناسالسعادةإقليم: إفرانم م المرابطين المركزية 167 13/09/99أقدمية 16 سنةرشيد البلغيتي 03978Y)مزدوجمكناس )البلدية

216/09/95عمالة: مكناسايت ولل المركزإقليم: إفرانم/م ضاية عوا المركزية 159 14/09/01أقدمية 16 سنةمعمري عبد السلم 04026Aمزدوجأيت ولل
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م م زاوية واد إفران 

المركزية

116/09/96إقليم: خنيفرةايت حجوإقليم: إفران 159 16/09/01أقدمية 16 سنةم واشن 18479K)مزدوجمريرت )البلدية

116/09/94إقليم: إفرانمدرسة الرتاحة البتدائيةإقليم: إفرانم م واد مغرة المركزية 157 16/09/00أقدمية 16 سنةم مديحي 26206J)مزدوجازرو )البلدية

م م ايت عمرو وعلي إقليم: إفرانم م واد مغرة المركزية

المركزية

116/09/95إقليم: إفران 157 16/09/99أقدمية 16 سنةعمر المغاري 10712Tمزدوجتيكريكرة

مدرسة المام علي بن أبي إقليم: إفرانم م توفصطلت المركزية

طالب البتدائية

116/09/94إقليم: إفران 155 16/09/01أقدمية 16 سنةداحو م 10672Z)مزدوجازرو )البلدية

216/09/95إقليم: الحاجبالنهضةإقليم: إفرانم م عين الحنوش المركزية 155 06/09/00أقدمية 16 سنةادريس وطاش 04101G)مزدوجالحاجب )البلدية

116/09/88إقليم: الحاجبحسن اليوسيإقليم: إفرانم م عين الحنوش المركزية 155 29/10/04أقدمية 16 سنةحميد الغربي 04099E)مزدوجالحاجب )البلدية

م م سيدي بلخير أمغاس 

المركزية

216/09/96إقليم: إفرانمدرسة ابن خلدون البتدائيةإقليم: إفران 155 05/09/03أقدمية 16 سنةمصطفى بوشام 10674B)مزدوجازرو )البلدية

116/09/97عمالة: مكناسالطائفإقليم: إفرانم م المرابطين المركزية 155 16/09/01أقدمية 16 سنةحميد العشوري 03816X)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/94إقليم: إفرانمدرسة الرتاحة البتدائيةإقليم: إفرانم م عين أغبال المركزية 153 23/10/03إلتحاق بالزوجحفيظة ادخيسي 26206J)مزدوجازرو )البلدية

106/09/00عمالة: مكناسالبريدية المركزإقليم: إفرانم م المرابطين المركزية 153 06/09/02أقدمية 16 سنةالحسنية دويري 03917Gمزدوجمجاط

م م زاوية سيدي عبد السلم 

المركزية

117/09/84إقليم: الحاجبم علي بن ابي طالبإقليم: إفران 151 20/02/07أقدمية 12 سنةالعربي لحليمي 04106M)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

116/09/96إقليم: إفران م م بن صميم المركزيةإقليم: إفران م م أصاكا المركزية 151 04/09/02أقدمية 16 سنةمولي عبد ا واحدي 10701Fمزدوجبن صميم

106/09/00إقليم: إفران  مدرسة الطلس البتدائيةإقليم: إفرانم م بودرع المركزية 151 06/09/00أقدمية 16 سنةنادية امغار 10681Jمزدوجعين اللوح

116/09/94إقليم: إفران مدرسة الخنساء البتدائيةإقليم: إفران م م أصاكا المركزية 149 04/09/02أقدمية 16 سنةمولي الحسن الماموني 10673A)مزدوجازرو )البلدية

116/09/96إقليم: إفران مدرسة الخنساء البتدائيةإقليم: إفرانم م بوشهدة المركزية 149 06/01/04أقدمية 16 سنةسعيد وتيخسي 10673A)مزدوجازرو )البلدية

 مدرسة عبد الكريم الخطابي إقليم: إفرانم م أيت غانم المركزية

البتدائية

216/09/97إقليم: إفران 149 24/12/03أقدمية 16 سنةزكرياء الفاطمي 10675C)مزدوجازرو )البلدية

116/09/98إقليم: إفرانمدرسة ابن خلدون البتدائيةإقليم: إفران م م تابرغازيت المركزية 149 04/09/02أقدمية 16 سنةادريس جباري 10674B)مزدوجازرو )البلدية
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

613/09/02عمالة: مكناسعبد ا علوي المدغريإقليم: إفرانم م أضاروش المركزية 149 13/09/02أقدمية 16 سنةسعيدة ايت ميمون 03965J)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/99إقليم: إفران مدرسة الخنساء البتدائيةإقليم: إفرانم م أيت غانم المركزية 145 09/10/04أقدمية 16 سنةاسماء مختوم 10673A)مزدوجازرو )البلدية

م م زاوية واد إفران 

المركزية

مدرسة فاطمة الفهرية إقليم: إفران

البتدائية

116/09/98إقليم: إفران 141 04/10/04أقدمية 16 سنةفريد أملو 10668V)مزدوجازرو )البلدية

116/09/91عمالة: مكناسالرهونيإقليم: إفرانمدرسة ابن خلدون البتدائية 136 12/10/04أقدمية 16 سنةسعاد ارج فال 03814V)مزدوجمكناس )البلدية

مدرسة تيزي مولي الحسن 

البتدائية

مدرسة المام علي بن أبي إقليم: إفران

طالب البتدائية

116/09/93إقليم: إفران 132 16/09/99أقدمية 16 سنةسعاد فرية 10672Z)مزدوجازرو )البلدية

مدرسة بلل بن رباح 

البتدائية

116/09/91إقليم: إفرانمدرسة ابن خلدون البتدائيةإقليم: إفران 131 06/09/00أقدمية 16 سنة  جميلة مديحي 10674B)مزدوجازرو )البلدية

105/09/03إقليم: إفرانمدرسة الرتاحة البتدائيةإقليم: إفرانم م أيت غانم المركزية 131 05/09/03أقدمية 16 سنةهدى بنمومن 26206J)مزدوجازرو )البلدية

مدرسة خالد بن الوليد 

البتدائية

 مدرسة عبد الكريم الخطابي إقليم: إفران

البتدائية

116/09/95إقليم: إفران 128 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد ا اشليخ 10675C)مزدوجازرو )البلدية

عمالة: الصخيرات  - خالد بن الوليدإقليم: إفرانم م عين الحنوش المركزية

تمارة
316/09/96 127 06/09/06أقدمية 12 سنةم سقطيط 01316E)مزدوجتمارة )البلدية

مدرسة المام علي بن أبي إقليم: إفران  مدرسة الطلس البتدائية

طالب البتدائية

116/09/94إقليم: إفران 122 22/10/03أقدمية 16 سنةمولي المهدي مهداوي علوي 10672Z)مزدوجازرو )البلدية

مدرسة المام علي بن أبي إقليم: إفران مدرسة الفتح البتدائية

طالب البتدائية

116/09/97إقليم: إفران 122 05/09/03أقدمية 16 سنة فوزية كريم 10672Z)مزدوجازرو )البلدية

616/09/98عمالة: مكناسابن الونانإقليم: إفرانمدرسة النصر البتدائية 122 17/10/01أقدمية 16 سنةوفاء مسو 03807M)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: الصخيرات  - احمد الحنصاليإقليم: إفرانم م عين الحنوش المركزية

تمارة
516/09/97 119 29/10/08أقدمية 12 سنةمينة بنسعيد 24188R)مزدوجتمارة )البلدية

مدرسة المام علي بن أبي إقليم: إفران م م تابرغازيت المركزية

طالب البتدائية

116/09/97إقليم: إفران 118 07/09/05إلتحاق بالزوجزركاني مونة 10672Z)مزدوجازرو )البلدية

116/09/97إقليم: إفران مدرسة الخنساء البتدائيةإقليم: إفرانمدرسة ابن خلدون البتدائية 118 30/04/05أقدمية 16 سنةرشيد يوسف 10673A)مزدوجازرو )البلدية

مدرسة تيزي مولي الحسن 

البتدائية

516/09/97عمالة: وجدة - أنكادم. الملإقليم: إفران 114 11/10/04أقدمية 16 سنةميمونة فانوي 04290M)مزدوجوجدة )البلدية

516/09/98إقليم: صفروم/م إسباعين-المركزإقليم: إفرانم م ضاية إفرح المركزية 101 06/09/08أقدمية 12 سنةلخداري م 02350Dمزدوجاغبالو اقورار
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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 2020

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 زاوية واد إفران 

المركزية

مدرسة بلل بن رباح إقليم: إفران

البتدائية

416/09/99إقليم: إفران 101 08/09/10زويتني حليمة 10742Aمزدوجواد إفران

707/09/04إقليم: الحاجبالنرجسإقليم: إفرانم م أيت غانم المركزية 101 04/09/12اغريسي مصطفى 21195M)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

106/09/01إقليم: إفرانمدرسة ابن خلدون البتدائيةإقليم: إفران م م تابرغازيت المركزية 98 02/09/09إلتحاق بالزوجزوهري فاطمة 10674B)مزدوجازرو )البلدية

316/09/98إقليم: صفرومدرسة ابن رشدإقليم: إفرانم م البرج المركزية 97 06/09/12المنتصير  م 02276Y)مزدوجإيموزار كندر )البلدية

116/09/97إقليم: إفران مدرسة الخنساء البتدائيةإقليم: إفرانمدرسة الرياض البتدائية 92 07/09/05إلتحاق بالزوجلطيفة                  بنعبيد 10673A)مزدوجازرو )البلدية

116/09/96عمالة: طنجة - أصيلالكنديإقليم: إفرانم م البقريت المركزية 91 03/09/08أقدمية 12 سنةمصطفى البخاري 26608

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/97إقليم: إفران مدرسة الخنساء البتدائيةإقليم: إفرانمدرسة ابن بطوطة البتدائية 90 07/09/05إلتحاق بالزوجفوزية اوبركة 10673A)مزدوجازرو )البلدية

مدرسة خالد بن الوليد 

البتدائية

212/09/02إقليم: إفران مدرسة الخنساء البتدائيةإقليم: إفران 87 06/09/06إلتحاق بالزوجنعيمة سليماني 10673A)مزدوجازرو )البلدية

1002/09/10إقليم: بركانتكرورينإقليم: إفرانم م بودرع المركزية 85 02/09/10ابتسام بنقوضاض 04524S)مزدوجبركان )البلدية

416/09/94إقليم: إفرانم م واد مغرة المركزيةإقليم: إفران م م تابرغازيت المركزية 77 02/09/14بوكايسي عبد ا 10715

W

مزدوجتيكريكرة

م م ايت عمرو وعلي إقليم: إفرانم م أيت غانم المركزية

المركزية

305/09/03إقليم: إفران 73 03/09/13إلتحاق بالزوجالوزيري مريم 10712Tمزدوجتيكريكرة

م م أيت سيدي ميمون 

المركزية

216/09/96إقليم: صفرومدرسة ابن رشدإقليم: إفران 71 03/09/13حميد الكامل 02276Y)مزدوجإيموزار كندر )البلدية

م م أيت حمو الحجاج 

المركزية

405/09/03إقليم: إفران  مدرسة الطلس البتدائيةإقليم: إفران 69 14/09/12فاطمة الزهراء طايعي علوي 10681Jمزدوجعين اللوح

مدرسة صلح الدين اليوبي 

البتدائية

316/09/94إقليم: ميدلتمدرسة ايت امكيلإقليم: إفران 66 02/09/15بايجو لحسن 24466Tمزدوجبومية

م م أيت سيدي ميمون 

المركزية

216/09/97إقليم: صفرومدرسة ابن رشدإقليم: إفران 66 04/09/18حياة غراري 02276Y)مزدوجإيموزار كندر )البلدية

105/09/03إقليم: الحاجبموح اودريس وعتيتيإقليم: إفرانم م عين الحنوش المركزية 61 04/09/12إلتحاق بالزوجبللي مينة 04121Dمزدوجأيت نعمان

906/02/08إقليم: الحاجبموح اودريس وعتيتيإقليم: إفرانم م عين الحنوش المركزية 61 04/09/17المودني عبد الرؤوف 04121Dمزدوجأيت نعمان
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

906/02/08إقليم: الحاجبموح اودريس وعتيتيإقليم: إفرانم م عين الحنوش المركزية 61 04/09/17زيزي أسماء 04121Dمزدوجأيت نعمان

م م زاوية واد إفران 

المركزية

مدرسة حسان بن ثابت إقليم: إفران

البتدائية

315/12/08إقليم: إفران 57 02/09/14إلتحاق بالزوج  جميلة   صلحاوي 10710Rمزدوجتيكريكرة

مدرسة المام علي بن أبي إقليم: إفرانم م عين أغبال المركزية

طالب البتدائية

512/09/02إقليم: إفران 54 26/09/13إلتحاق بالزوجمرية عليلو 10672Z)مزدوجازرو )البلدية

مدرسة حسان بن ثابت إقليم: إفرانم م بودرع المركزية

البتدائية

305/09/07إقليم: إفران 54 04/09/13إلتحاق بالزوجحنان مهدي 10710Rمزدوجتيكريكرة

مدرسة المام علي بن أبي إقليم: إفرانم م المرابطين المركزية

طالب البتدائية

211/02/08إقليم: إفران 53 03/09/13إلتحاق بالزوجنجاة عمري 10672Z)مزدوجازرو )البلدية

مدرسة صلح الدين اليوبي 

البتدائية

مدرسة مولي الحسن الول إقليم: إفران

البتدائية

316/09/98إقليم: إفران 51 06/09/17إلتحاق بالزوج   بضري نعيمة 10669

W

مزدوجازرو )البلدية(

704/09/02إقليم: إفرانمدرسة النصر البتدائيةإقليم: إفرانم م أيت غانم المركزية 51 13/09/13مصطفى داوري 10679G)مزدوجإفران )البلدية

مدرسة خالد بن الوليد 

البتدائية

مدرسة تيزي مولي الحسن إقليم: إفران

البتدائية

107/09/05إقليم: إفران 48 03/09/13إلتحاق بالزوجةعادل البرهومي 10670X)مزدوجازرو )البلدية

مدرسة تيزي مولي الحسن إقليم: إفران م م تابرغازيت المركزية

البتدائية

106/09/06إقليم: إفران 45 02/09/14إلتحاق بالزوجكوثر أيت الحاكم 10670X)مزدوجازرو )البلدية

م م زاوية واد إفران 

المركزية

م م ايت عمرو وعلي إقليم: إفران

المركزية

205/09/07إقليم: إفران 45 02/09/14إلتحاق بالزوجاسماء ايت الطويل 10712Tمزدوجتيكريكرة

مدرسة القاضي عياض إقليم: إفرانكم تمحضيت

البتدائية

116/09/97إقليم: إفران 44 03/09/13إلتحاق بالزوجمريم بوحديد 10676D)مزدوجازرو )البلدية

303/09/13إقليم: إفرانم م أيت واحي المركزيةإقليم: إفران م م أصاكا المركزية 44 04/09/18سعيدة اكاو 10769Eمزدوجسيدي المخفي

م م سيدي بلخير أمغاس 

المركزية

106/09/00إقليم: فحص - انجرةم/م حسانة البتدائيةإقليم: إفران 41 04/09/19حميد  الكرطاط 15306Lمزدوجالقصر الصغير

مدرسة مولي الحسن الول إقليم: إفرانم م بوشهدة المركزية

البتدائية

716/09/96إقليم: إفران 37 02/09/15إلتحاق بالزوجعائشة العوادي 10669

W

مزدوجازرو )البلدية(

م م ايت عمرو وعلي 

المركزية

مدرسة مولي الحسن الول إقليم: إفران

البتدائية

606/09/01إقليم: إفران 33 12/09/19إلتحاق بالزوجةسيدي م طاهري علوي 10669

W

مزدوجازرو )البلدية(

مدرسة مولي الحسن الول إقليم: إفرانم م عين أغبال المركزية

البتدائية

710/10/02إقليم: إفران 33 04/09/19إلتحاق بالزوجمرية طعيم 10669

W

مزدوجازرو )البلدية(

906/09/01إقليم: إفران م م أصاكا المركزيةإقليم: إفرانم م ضاية إفرح المركزية 32 04/09/18منير رشيد 10748Gمزدوجواد إفران
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

802/09/14إقليم: إفران  مدرسة الطلس البتدائيةإقليم: إفرانم م توفصطلت المركزية 32 04/09/18عبد الرحمان رزوقي 10681Jمزدوجعين اللوح

م م زاوية واد إفران 

المركزية

مدرسة بلل بن رباح إقليم: إفران

البتدائية

106/09/01إقليم: إفران 31 06/09/17المصطفى الوافي 10742Aمزدوجواد إفران

م م أيت حمو الحجاج 

المركزية

205/09/03إقليم: إفران مدرسة الفتح البتدائيةإقليم: إفران 31 06/09/17فؤاد  بقري 10732Pمزدوجعين اللوح

320/01/09إقليم: إفرانم م عين أغبال المركزيةإقليم: إفرانم م أضاروش المركزية 31 06/09/17أومال عبد الكريم 10711Sمزدوجتيكريكرة

604/09/12إقليم: إفرانم م عين أغبال المركزيةإقليم: إفرانم م بوشهدة المركزية 31 04/09/17اقور عصام 10711Sمزدوجتيكريكرة

م م زاوية سيدي عبد السلم 

المركزية

402/09/10إقليم: إفرانم م عين أغبال المركزيةإقليم: إفران 30 04/09/18مولي هاشم السماعيلي 10711Sمزدوجتيكريكرة

م م زاوية سيدي عبد السلم 

المركزية

405/09/08إقليم: إفرانم م عين أغبال المركزيةإقليم: إفران 28 04/09/18شريفي علوي مولي إدريس 10711Sمزدوجتيكريكرة

م م زاوية سيدي عبد السلم 

المركزية

403/09/13إقليم: إفرانم م عين أغبال المركزيةإقليم: إفران 28 04/09/18البدوي حسن 10711Sمزدوجتيكريكرة

م م زاوية سيدي عبد السلم 

المركزية

202/09/10إقليم: إفرانمدرسة الرياض البتدائيةإقليم: إفران 27 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة نضيري 10677E)مزدوجإفران )البلدية

702/09/16إقليم: إفرانم م عين الحنوش المركزيةإقليم: إفرانم م المرابطين المركزية 24 04/09/18أيوب الصالحي 10688Sمزدوجتيزكيت

م م أيت حمو الحجاج 

المركزية

204/09/18إقليم: إفرانم م عين أغبال المركزيةإقليم: إفران 24 04/09/18فاطمة الترفاس 10711Sمزدوجتيكريكرة

م م أيت سيدي ميمون إقليم: إفرانم م تاسماكت المركزية

المركزية

904/09/18إقليم: إفران 24 04/09/18ليلى احميمو 10693Xمزدوجضاية عوا

206/09/01إقليم: إفرانم م أوكماس المركزيةإقليم: إفران م م تابرغازيت المركزية 23 06/09/17إلتحاق بالزوجةمرتجي عبد ا 10707Mمزدوجبن صميم

106/09/17إقليم: إفرانم م المرابطين المركزيةإقليم: إفرانم م أيت غانم المركزية 21 04/09/19بوبكر كادي 10722Dمزدوجتيمحضيت

مدرسة تيزي مولي الحسن إقليم: إفرانم م أكدال المركزية

البتدائية

105/09/11إقليم: إفران 21 06/09/17إلتحاق بالزوججباري لطيفة 10670X)مزدوجازرو )البلدية

705/09/11إقليم: إفرانم م واد مغرة المركزيةإقليم: إفرانم م عين الحنوش المركزية 21 04/09/17إلتحاق بالزوجصباح اعزيز 10715

W

مزدوجتيكريكرة

م م أيت حمو الحجاج 

المركزية

104/09/12إقليم: إفرانم/م ضاية عوا المركزيةإقليم: إفران 21 06/09/17صفاء براق 10691Vمزدوجضاية عوا
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602/09/15إقليم: إفران م م أصاكا المركزيةإقليم: إفرانم م سنوال المركزية 20 04/09/18وفاء عليوي 10748Gمزدوجواد إفران

702/09/15إقليم: إفرانم م بودرع المركزيةإقليم: إفرانم م سنوال المركزية 20 04/09/18حنان شعيبي 10726Hمزدوجتيمحضيت

م م أيت حمو الحجاج إقليم: إفرانم م أكدال المركزية

المركزية

104/09/18إقليم: إفران 19 04/09/19حمزة ألبوج 10695Zمزدوجضاية عوا

1002/09/16إقليم: إفران م م أصاكا المركزيةإقليم: إفرانم م بودرع المركزية 17 04/09/18إلتحاق بالزوجموساوي فاطمة 10748Gمزدوجواد إفران

م م زاوية سيدي عبد السلم إقليم: إفرانم م أيت غانم المركزية

المركزية

104/09/19إقليم: إفران 17 04/09/19سارة البيض 10685Nمزدوجتيزكيت

م م أيت حمو الحجاج إقليم: إفرانم م بوشهدة المركزية

المركزية

104/09/19إقليم: إفران 17 04/09/19نهاد لعشير 10695Zمزدوجضاية عوا

م م أيت حمو الحجاج 

المركزية

104/09/19إقليم: إفرانم م بوشهدة المركزيةإقليم: إفران 17 04/09/19عمر بوطالب 10767Cمزدوجسيدي المخفي

104/09/19إقليم: صفروم/م تازوطة-المركزإقليم: إفرانم م تاسماكت المركزية 17 04/09/19الروكي خديجة 02307Gمزدوجتازوطة

مدرسة تيزي مولي الحسن إقليم: إفرانم م بودرع المركزية

البتدائية

102/09/16إقليم: إفران 15 04/09/18إلتحاق بالزوجاحديدو نادية 10670X)مزدوجازرو )البلدية

م م أيت حمو الحجاج 

المركزية

504/09/18عمالة: مكناسزوالطإقليم: إفران 15 04/09/18إلتحاق بالزوجالريسول هجر 03884

W

مزدوجالدخيسة

م م أيت حمو الحجاج 

المركزية

1004/09/18إقليم: إفرانمدرسة النصر البتدائيةإقليم: إفران 15 04/09/18إلتحاق بالزوجنادية حليم 10679G)مزدوجإفران )البلدية

م م سيدي بلخير أمغاس إقليم: إفرانم م سنوال المركزية

المركزية

104/09/18إقليم: إفران 14 04/09/18سفيان ابراهيمي 10753Mمزدوجواد إفران

م م سيدي بلخير أمغاس إقليم: إفرانم م البقريت المركزية

المركزية

404/09/18إقليم: إفران 14 04/09/18زينب الوزاني الشاهدي 10753Mمزدوجواد إفران

م م أيت حمو الحجاج 

المركزية

604/09/18إقليم: إفرانم م البرج المركزيةإقليم: إفران 14 04/09/18نصيرة صغيور 10682Kمزدوجتيزكيت

704/09/18إقليم: إفرانم م أضاروش المركزيةإقليم: إفرانم م تاسماكت المركزية 14 04/09/18سارة بولغالغ 10718Zمزدوجتيكريكرة

م م أيت حمو الحجاج 

المركزية

504/09/18إقليم: إفرانم م البرج المركزيةإقليم: إفران 14 04/09/18البكوري هناء 10682Kمزدوجتيزكيت

104/09/18إقليم: صفروم/م عين جراح-المركزإقليم: إفرانم م أكدال المركزية 14 04/09/18البوعناني فاطمة الزهراء 02434Vمزدوجأيت السبع لجرف
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204/09/18عمالة: مكناس بني مرعازإقليم: إفرانم م المرابطين المركزية 14 04/09/18إلتحاق بالزوجغيثة أوحي 03848Gمزدوجوليلي

104/09/18إقليم: إفرانم م البرج المركزيةإقليم: إفرانم م أكدال المركزية 14 04/09/18الهللي فاطمة 10682Kمزدوجتيزكيت

604/09/18إقليم: صفروم/م عين جراح-المركزإقليم: إفرانم م سنوال المركزية 14 04/09/18احمذ العلمي 02434Vمزدوجأيت السبع لجرف

104/09/18إقليم: إفرانم م أيت غانم المركزيةإقليم: إفرانم م سنوال المركزية 14 04/09/18م العيادي 10723Eمزدوجتيمحضيت

104/09/18إقليم: إفرانم م ضاية إفرح المركزيةإقليم: إفرانم م أكدال المركزية 14 04/09/18سكاح مروان 10698Cمزدوجضاية عوا

304/09/18إقليم: إفرانم م أيت غانم المركزيةإقليم: إفرانم م البقريت المركزية 14 04/09/18فتيحة عسري 10723Eمزدوجتيمحضيت

م م أيت حمو الحجاج إقليم: إفرانم م البقريت المركزية

المركزية

204/09/18إقليم: إفران 14 04/09/18صفاء الدقاقي 10695Zمزدوجضاية عوا

304/09/18إقليم: إفرانم م المرابطين المركزيةإقليم: إفرانم م أكدال المركزية 14 04/09/18عليوي م 10722Dمزدوجتيمحضيت

604/09/18إقليم: مولي يعقوبالشبانات المركزإقليم: إفرانم م سنوال المركزية 14 04/09/18م السعيدي 02153Pمزدوجسبت لوداية

م م زاوية سيدي عبد السلم إقليم: إفرانم م أكدال المركزية

المركزية

104/09/18إقليم: إفران 14 04/09/18الربوزي نصر الدين 10685Nمزدوجتيزكيت

104/09/18إقليم: إفرانم م عين الحنوش المركزيةإقليم: إفرانم م البقريت المركزية 14 04/09/18شيماء السوحي 10688Sمزدوجتيزكيت

م م أيت سيدي ميمون إقليم: إفرانم م أكدال المركزية

المركزية

304/09/18إقليم: إفران 14 04/09/18سقلي عزيزة 10693Xمزدوجضاية عوا

904/09/18عمالة: مكناسورزيغة  المركزإقليم: إفران مدرسة الفتح البتدائية 13 04/09/18إلتحاق بالزوجحليمة كنوز 03893Fمزدوجالدخيسة

م م أيت حمو الحجاج إقليم: إفرانم م عين الحنوش المركزية

المركزية

404/09/18إقليم: إفران 11 11/09/19بوخريط م 10695Zمزدوجضاية عوا

204/09/18إقليم: إفرانم م بودرع المركزيةإقليم: إفرانم م المرابطين المركزية 11 04/09/19مونيا اعنيبا 10726Hمزدوجتيمحضيت

م م زاوية واد إفران إقليم: إفرانم م أكدال المركزية

المركزية

104/09/18إقليم: إفران 9 04/09/19شكري ارشكيك 10745Dمزدوجواد إفران

م م سيدي بلخير أمغاس 

المركزية

604/09/19عمالة: مكناسموساوةإقليم: إفران 9 04/09/19إلتحاق بالزوجاحدادوش حجيبة 03855Pمزدوجمغاصيين
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204/09/19إقليم: الحاجبعلل ابن عبد اإقليم: إفرانم م أيت غانم المركزية 8 12/09/19إلتحاق بالزوجخديجة ازعيزاع 04114

W

مزدوجاكوراي )البلدية(

مدرسة صلح الدين اليوبي إقليم: إفران مدرسة الفتح البتدائية

البتدائية

504/09/19إقليم: إفران 8 04/09/19إلتحاق بالزوجةاقشتول م 10764Zمزدوجسيدي المخفي

1004/09/19عمالة: مكناسالمهايةإقليم: إفرانم م ضاية إفرح المركزية 8 04/09/19إلتحاق بالزوجعزيوي سكينة 03905Uمزدوجمهاية

504/09/19إقليم: إفرانم م واد مغرة المركزيةإقليم: إفرانم م بوشهدة المركزية 8 04/09/19إلتحاق بالزوجةجمال مداني 10715

W

مزدوجتيكريكرة

م م أيت حمو الحجاج 

المركزية

904/09/19عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: إفران 8 04/09/19إلتحاق بالزوجلمياء الربوزي 03908Xمزدوجمهاية

م م زاوية سيدي عبد السلم إقليم: إفرانم م أكدال المركزية

المركزية

504/09/19إقليم: إفران 7 04/09/19الوردي عبد ا 10685Nمزدوجتيزكيت

م م أيت حمو الحجاج إقليم: إفرانم م البقريت المركزية

المركزية

204/09/19إقليم: إفران 7 04/09/19خالد برعاوي 10695Zمزدوجضاية عوا

مدرسة صلح الدين اليوبي إقليم: إفران  مدرسة الطلس البتدائية

البتدائية

604/09/19إقليم: إفران 7 04/09/19إلتحاق بالزوجةالمصطفى هللي 10764Zمزدوجسيدي المخفي

504/09/19إقليم: إفرانم م عين الحنوش المركزيةإقليم: إفرانم م البقريت المركزية 7 04/09/19يوسف عاشي 10688Sمزدوجتيزكيت

604/09/19إقليم: إفرانم م أيت غانم المركزيةإقليم: إفرانم م أكدال المركزية 7 04/09/19عياش حنان 10723Eمزدوجتيمحضيت

م م أيت حمو الحجاج إقليم: إفرانم م أكدال المركزية

المركزية

304/09/19إقليم: إفران 7 04/09/19أعياض أحمد 10695Zمزدوجضاية عوا

104/09/19إقليم: إفرانم م المرابطين المركزيةإقليم: إفرانم م تاسماكت المركزية 7 04/09/19ابتسام ادريسي وكيلي 10722Dمزدوجتيمحضيت

204/09/19إقليم: إفران م م تابرغازيت المركزيةإقليم: إفرانم م أكدال المركزية 7 04/09/19حسني هشام 10733Rمزدوجعين اللوح

504/09/19إقليم: إفرانم م عين الحنوش المركزيةإقليم: إفرانم م تاسماكت المركزية 7 04/09/19جخيخ م 10688Sمزدوجتيزكيت

804/09/19إقليم: إفرانم م المرابطين المركزيةإقليم: إفرانم م البقريت المركزية 7 04/09/19سهام سالم 10722Dمزدوجتيمحضيت

م م أيت حمو الحجاج إقليم: إفرانم م البقريت المركزية

المركزية

104/09/19إقليم: إفران 7 04/09/19رشيد اللروب 10695Zمزدوجضاية عوا

م م أيت سيدي ميمون 

المركزية

1004/09/19عمالة: مكناس عين الجمعةالجنوبيةإقليم: إفران 7 04/09/19إلتحاق بالزوجاسليماني فاطمة 04056Hمزدوجعين جمعة
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604/09/19إقليم: إفرانم م بودرع المركزيةإقليم: إفرانم م سنوال المركزية 7 04/09/19م لخريصي 10726Hمزدوجتيمحضيت

مدرسة صلح الدين اليوبي إقليم: إفران  مدرسة الطلس البتدائية

البتدائية

504/09/19إقليم: إفران 7 04/09/19إلتحاق بالزوجامباركة المرخي 10764Zمزدوجسيدي المخفي

م م زاوية سيدي عبد السلم إقليم: إفرانم م سنوال المركزية

المركزية

404/09/19إقليم: إفران 7 04/09/19سفيان الكنبوري 10685Nمزدوجتيزكيت

104/09/19إقليم: إفرانم م المرابطين المركزيةإقليم: إفرانم م البقريت المركزية 7 04/09/19مليكة كنو 10722Dمزدوجتيمحضيت

304/09/19إقليم: إفرانم م بوشهدة المركزيةإقليم: إفران م م تابرغازيت المركزية 6 04/09/19ميمونة عمراوي 10767Cمزدوجسيدي المخفي

117/09/90إقليم: صفرومدرسة حب الملوكإقليم: صفروم/م العدرج-المركز 191 16/09/95أقدمية 16 سنةعبد الله خضراوي 24316E)مزدوجصفرو )البلدية

116/09/93إقليم: صفرومدرسة سيدي احمد التادليإقليم: صفروم/م إسباعين-المركز 189 16/09/96أقدمية 16 سنةعبد الرزاق توتان 02267N)مزدوجصفرو )البلدية

116/09/94إقليم: صفرومدرسة المام مالكإقليم: صفروم/م 14 غشت-المركز 187 16/09/94أقدمية 16 سنةالحسنية الكويفات 02271T)مزدوجصفرو )البلدية

117/09/84إقليم: صفرومدرسة عمر بن الخطابإقليم: صفروم/م 14 غشت-المركز 185 16/09/97أقدمية 16 سنةعبدالعزيز    جغموط 24312A)مزدوجصفرو )البلدية

102/11/93عمالة: فاسالمـــلإقليم: صفروم/م راس تبودة-المركز 185 06/09/00أقدمية 16 سنةم البوكريني 20103A)مزدوجسايس )المقاطعة

104/11/93عمالة: فاسالمـــلإقليم: صفروم/م راس تبودة-المركز 185 06/09/00أقدمية 16 سنةحفيظة حمداوي 20103A)مزدوجسايس )المقاطعة

117/09/84إقليم: صفرومدرسة اللوزإقليم: صفروم/م ازرع-المركز 179 16/09/97أقدمية 16 سنةعبد الحفيض جناح 20899R)مزدوجصفرو )البلدية

116/09/93إقليم: صفرومدرسة النبعاثإقليم: صفروم/م تازوطة-المركز 179 20/09/97أقدمية 16 سنةمحسن لهاب 02266M)مزدوجصفرو )البلدية

م/م موحى اوحمو 

الزياني-المركز

116/09/93إقليم: صفرومدرسة تورية السقاطإقليم: صفرو 179 16/09/97أقدمية 16 سنةم توتان 25836G)مزدوجصفرو )البلدية

116/09/91إقليم: صفرومدرسة مولي إسماعيلإقليم: صفروم/م الكوف-المركز 175 16/09/99أقدمية 16 سنةعلي وتسرة 25967Z)مزدوجصفرو )البلدية

116/09/85إقليم: صفرومدرسة عمر بن الخطابإقليم: صفروم/م تاغزوت-المركز 173 02/10/01أقدمية 16 سنةعلي    ايت رزوق 24312A)مزدوجصفرو )البلدية

116/09/91إقليم: صفرومدرسة علل بن عبد اإقليم: صفرومدرسة إغزران الجماعاتية 173 14/09/15أقدمية 16 سنةاحمد امعلوي 18425B)مزدوجرباط الخير )البلدية
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116/09/87إقليم: صفرومدرسة سيدي بوسرغينإقليم: صفروم/م صنهاجة-المركز 173 06/10/01أقدمية 16 سنةنورة    بوعجول 02262H)مزدوجصفرو )البلدية

116/09/98إقليم: صفرومدرسة اللوزإقليم: صفروم/م تاغيت-المركز 173 10/10/98أقدمية 16 سنةفاطمة الزهراء   احديدو 20899R)مزدوجصفرو )البلدية

م/م موحى اوحمو 

الزياني-المركز

216/09/93إقليم: صفرومدرسة المغرب العربيإقليم: صفرو 169 16/09/97أقدمية 16 سنةفاطمة الزجاري 02264K)مزدوجصفرو )البلدية

م/م موحى اوحمو 

الزياني-المركز

116/09/91إقليم: صفرومدرسة عمر بن الخطابإقليم: صفرو 169 16/09/97أقدمية 16 سنةعبدالرحيم   البراهمي 24312A)مزدوجصفرو )البلدية

مدرسة سمو المير مولي إقليم: صفروم/م الكوف-المركز

رشيد

116/09/91إقليم: صفرو 169 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد ا  منان 02277Z)مزدوجالبهاليل )البلدية

116/09/97إقليم: صفرو مدرسة وادي الذهبإقليم: صفروم/م تازوطة-المركز 169 20/09/97أقدمية 16 سنةحياة خليفة 02278A)مزدوجالبهاليل )البلدية

116/09/94عمالة: فاسالمرابطين الولىإقليم: صفروم/م قصيوة-المركز 167 06/09/00أقدمية 16 سنةخالد  الجابري 01946P)مزدوجسايس )المقاطعة

116/09/94إقليم: صفرومدرسة الزرقطونيإقليم: صفروم/م أيت شعيب-المركز 167 16/09/99أقدمية 16 سنةبدر     عرفات 02272U)مزدوجصفرو )البلدية

416/09/94إقليم: صفرومدرسة الحسن الداخلإقليم: صفروم/م عين جراح-المركز 167 16/09/99أقدمية 16 سنةم   تجضا 02263J)مزدوجصفرو )البلدية

مدرسة سمو المير مولي إقليم: صفروم/م أيت بوفتين-المركز

رشيد

116/09/94إقليم: صفرو 167 06/09/00أقدمية 16 سنةعلي الغوات 02277Z)مزدوجالبهاليل )البلدية

217/09/90إقليم: صفرومدرسة النبعاثإقليم: صفروم/م التعاونية المية-المركز 167 16/09/99أقدمية 16 سنةالعزيز    كريرم 02266M)مزدوجصفرو )البلدية

116/09/93إقليم: صفرومدرسة الزرقطونيإقليم: صفروم/م دار حقون-المركز 167 16/09/99أقدمية 16 سنةعلي   انيش 02272U)مزدوجصفرو )البلدية

116/09/91إقليم: صفرو مدرسة وادي الذهبإقليم: صفروم/م سيدي خيار-المركز 167 24/09/16أقدمية 16 سنةالمصطفى الرويكي 02278A)مزدوجالبهاليل )البلدية

616/09/94إقليم: صفرومدرسة المغرب العربيإقليم: صفروم/م الكوف-المركز 163 01/10/01أقدمية 16 سنةنورالدين    مرزاق 02264K)مزدوجصفرو )البلدية

مدرسة أولد مكودو 

الجماعتية

117/09/84إقليم: صفرومدرسة اللوزإقليم: صفرو 163 04/09/12أقدمية 16 سنةعبدالعزيز   حمدة 20899R)مزدوجصفرو )البلدية

916/09/85إقليم: صفرومدرسة حب الملوكإقليم: صفروم/م القصبة-المركز 161 02/10/03أقدمية 16 سنةعبدالحق  المجوج 24316E)مزدوجصفرو )البلدية

317/09/90عمالة: فاسالوحدةإقليم: صفروم/م أيت بوفتين-المركز 161 06/09/00أقدمية 16 سنةم الشهيلي 23596X)مزدوجسايس )المقاطعة
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216/09/97إقليم: صفرومدرسة مولي إسماعيلإقليم: صفرو م/م  القاضي عياض-المركز 161 16/09/00أقدمية 16 سنةأمال الحاضي 25967Z)مزدوجصفرو )البلدية

506/09/00إقليم: صفرومدرسة حب الملوكإقليم: صفروم/م الكدية-المركز 161 06/09/00أقدمية 16 سنةإلهام دمناتي صادقي 24316E)مزدوجصفرو )البلدية

106/09/00إقليم: صفرومدرسة المام مالكإقليم: صفروم/م أيت شعيب-المركز 161 06/09/00أقدمية 16 سنةم   سلمون 02271T)مزدوجصفرو )البلدية

716/09/94إقليم: صفرومدرسة المغرب العربيإقليم: صفروم/م أيت بوفتين-المركز 160 06/09/00إلتحاق بالزوجةعبداللطيف    المحيب 02264K)مزدوجصفرو )البلدية

116/09/93إقليم: صفرومدرسة حب الملوكإقليم: صفروم/م ازرع-المركز 160 16/09/99إلتحاق بالزوجةم العدناني 24316E)مزدوجصفرو )البلدية

م/م أيت عيسى إقليم: صفروم/م العدرج-المركز

ولحسن-المركز

116/09/99إقليم: صفرو 159 16/09/99إلتحاق بالزوجزكية   كادي 02298Xمزدوجالعنوصر

416/09/93إقليم: صفرومدرسة النبعاثإقليم: صفرو م/م  القاضي عياض-المركز 157 16/09/99أقدمية 16 سنةلطيفة    اوراغ 02266M)مزدوجصفرو )البلدية

230/10/93إقليم: صفرومدرسة خالد بن الوليدإقليم: صفروم/م القصبة-المركز 157 04/09/02أقدمية 16 سنةعبد الله     لغليضة 02280C)مزدوجالمنزل )البلدية

316/09/94عمالة: فاسموحى أوحمو الزيانيإقليم: صفروم/ إشمللن-المركز 155 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد القادر  كنيش 01943L)مزدوجسايس )المقاطعة

217/09/84عمالة: مكناسابن جابر المكناسيإقليم: صفرومدرسة إغزران الجماعاتية 155 14/09/15أقدمية 16 سنةفريد   القوح 03979Z)مزدوجمكناس )البلدية

616/09/93إقليم: صفرومدرسة النبعاثإقليم: صفروم/م تازوطة-المركز 155 06/09/01أقدمية 16 سنةرشيد التيجاني 02266M)مزدوجصفرو )البلدية

116/09/93عمالة: مكناسابن حزمإقليم: صفروم/م أولد مكودو-المركز 155 12/09/15أقدمية 16 سنةعزالدين   شنوف 03794Y)مزدوجمكناس )البلدية

216/09/96إقليم: صفرومدرسة النبعاثإقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركز 155 06/09/01أقدمية 16 سنةيوسف البوزيدي 02266M)مزدوجصفرو )البلدية

106/09/00عمالة: فاسفاطمة المرنيسيإقليم: صفروم/م الكدية-المركز 154 06/09/00إلتحاق بالزوجكريمة المصباحي 26732F)مزدوجسايس )المقاطعة

506/09/00عمالة: فاسالمرابطين الولىإقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركز 154 06/09/00إلتحاق بالزوجلمياء   لشخم 01946P)مزدوجسايس )المقاطعة

106/09/00عمالة: فاسضيعة بن عبداإقليم: صفروم/م عين السبيت-المركز 153 06/09/00إلتحاق بالزوجمريم     الفيللي 01957B)مزدوجسايس )المقاطعة

806/09/00إقليم: صفروم/م أيت الطالب -المركزإقليم: صفروم/م ازرع-المركز 151 06/09/00أقدمية 16 سنةفاطمة النميلي 02331Hمزدوجسيدي يوسف بن أحمد
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716/09/94إقليم: صفروم/م 11 يناير-المركزإقليم: صفروم/م تاغيت-المركز 149 04/09/02أقدمية 16 سنةحسن الفراسي 02317Tمزدوجعزابة

216/09/94عمالة: فاسالقاضي عياضإقليم: صفروم/م عين السبيت-المركز 149 04/09/02أقدمية 16 سنةالحسين اجدير 01951V)مزدوجسايس )المقاطعة

117/09/90إقليم: صفروم/م صنهاجة-المركزإقليم: صفروم/م أيت بوفتين-المركز 149 04/09/02أقدمية 16 سنةم    جبريل 02329Fمزدوجسيدي يوسف بن أحمد

116/09/99عمالة: فاسموحى أوحمو الزيانيإقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركز 149 01/10/01أقدمية 16 سنةخديجة    اعبيبو 01943L)مزدوجسايس )المقاطعة

216/09/94إقليم: صفروم/م صنهاجة-المركزإقليم: صفروم/م أيت السبع-المركز 147 02/10/03أقدمية 16 سنةفؤاد    بويعقوب 02329Fمزدوجسيدي يوسف بن أحمد

1016/09/94إقليم: صفروم/م صنهاجة-المركزإقليم: صفروم/م أيت السبع-المركز 147 02/10/03أقدمية 16 سنةحسن   العدلوني 02329Fمزدوجسيدي يوسف بن أحمد

116/09/94إقليم: صفروم/م صنهاجة-المركزإقليم: صفروم/م ازرع-المركز 147 29/09/16أقدمية 16 سنةعبد الرحمان    أمجون 02329Fمزدوجسيدي يوسف بن أحمد

116/09/95عمالة: فاسعين البيضاءإقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركز 145 30/09/03أقدمية 16 سنةلحسن     الفلكي 02050Cمزدوجعين البيضاء

916/09/96عمالة: فاسعين البيضاءإقليم: صفروم/م أيت بوفتين-المركز 145 02/10/03أقدمية 16 سنةالمصطفى   أكورور 02050Cمزدوجعين البيضاء

1027/09/01إقليم: صفروم/م صنهاجة-المركزإقليم: صفروم/م عين جراح-المركز 145 27/09/01أقدمية 16 سنةهند   أيوب 02329Fمزدوجسيدي يوسف بن أحمد

127/09/01إقليم: صفروم/م 11 يناير-المركزإقليم: صفروم/م ازرع-المركز 145 27/09/01أقدمية 16 سنةامينة  الداودي 02317Tمزدوجعزابة

127/09/01إقليم: صفروم/م صنهاجة-المركزإقليم: صفروم/م أيت شعيب-المركز 145 27/09/01أقدمية 16 سنةلطيفة جنان 02329Fمزدوجسيدي يوسف بن أحمد

216/09/94إقليم: صفروم/م صنهاجة-المركزإقليم: صفروم/م الكدية-المركز 144 04/10/07إلتحاق بالزوجةرشيد خروبي يوسي 02329Fمزدوجسيدي يوسف بن أحمد

1016/09/94إقليم: صفروم/م صنهاجة-المركزإقليم: صفروم/م تازوطة-المركز 141 05/09/03أقدمية 16 سنةعدنان العدلوني 02329Fمزدوجسيدي يوسف بن أحمد

1016/09/95عمالة: فاسعبد الكريم بن عبد اإقليم: صفروم/م عين السبيت-المركز 141 04/09/02إلتحاق بالزوجسعاد النهيض 26603R)مزدوجسايس )المقاطعة

م/م موحى اوحمو 

الزياني-المركز

926/09/03إقليم: صفروم/م صنهاجة-المركزإقليم: صفرو 141 26/09/03أقدمية 16 سنة بوبكر الحسين 02329Fمزدوجسيدي يوسف بن أحمد

416/09/94عمالة: فاس20 غشتإقليم: صفروم/م دار حقون-المركز 139 16/09/02أقدمية 16 سنةبلقاسم العماري 01954Y)مزدوجسايس )المقاطعة
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916/09/94إقليم: صفروم/م صنهاجة-المركزإقليم: صفروم/م الكوف-المركز 137 07/09/04أقدمية 16 سنةعبد النعيم    الخنوسي 02329Fمزدوجسيدي يوسف بن أحمد

516/09/96إقليم: صفروم/م صنهاجة-المركزإقليم: صفروم/م أيت السبع-المركز 137 07/09/04أقدمية 16 سنةلحسن   أعبور 02329Fمزدوجسيدي يوسف بن أحمد

526/09/03إقليم: صفروم/م صنهاجة-المركزإقليم: صفروم/م تازوطة-المركز 134 26/09/03إلتحاق بالزوجالرواطي بوشرى 02329Fمزدوجسيدي يوسف بن أحمد

116/09/97عمالة: فاسعين البيضاءإقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركز 133 07/09/04أقدمية 16 سنةخديجة     قنوح 02050Cمزدوجعين البيضاء

116/09/97إقليم: صفروم/م 20 غشت-المركزإقليم: صفروم/م عين جراح-المركز 133 05/09/04أقدمية 16 سنةعزيز  زلماط 02417Bمزدوجعين الشكاك

916/09/94إقليم: صفروم/م 14 غشت-المركزإقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركز 131 07/09/05أقدمية 12 سنةسعيد   بوكيان 02337Pمزدوجاغبالو اقورار

116/09/94إقليم: صفروم/م 20 غشت-المركزإقليم: صفروم/م أيت أوبركان-المركز 131 07/09/05أقدمية 12 سنةالشريف    الزمزامي 02417Bمزدوجعين الشكاك

926/09/03إقليم: صفروم/م 11 يناير-المركزإقليم: صفروم/م أيت شعيب-المركز 131 26/09/03أقدمية 16 سنةفوزية    أقبوب 02317Tمزدوجعزابة

126/09/03عمالة: سلالمدرسة الجماعاتية النصرإقليم: صفروم/م النهضة-المركز 131 26/09/03إلتحاق بالزوجإبتسام الصوفي 01241Yمزدوجالسهول

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: صفروم/م أيت حميدان-المركز

الطيب

326/09/03عمالة: فاس 131 26/09/03أقدمية 16 سنةكريمة     الزرعي 26171

W

مزدوجأولد الطيب

1016/09/95إقليم: صفروم/م 11 يناير-المركزإقليم: صفروم/م عين جراح-المركز 130 07/09/04إلتحاق بالزوجةعبدالنعيم   البغدادي 02317Tمزدوجعزابة

216/09/92عمالة: فاسسخيناتإقليم: صفروم/م راس تبودة-المركز 125 18/10/06أقدمية 12 سنةم   لعسيري 02045Xمزدوجسيدي حرازم

626/09/03إقليم: صفروم/م سيدي خيار-المركزإقليم: صفرومدرسة إغزران الجماعاتية 125 05/10/16أقدمية 12 سنةأحمد    انويظ 02287Kمزدوجكندر سيدي خيار

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: صفروم/م أيت بوفتين-المركز

الطيب

816/09/94عمالة: فاس 123 07/09/04أقدمية 16 سنةسعيد     برشيشو 26171

W

مزدوجأولد الطيب

م/م أيت عيسى إقليم: صفروم/م العدرج-المركز

ولحسن-المركز

604/09/02إقليم: صفرو 121 02/01/06أقدمية 12 سنةحنان    أسنان 02298Xمزدوجالعنوصر

مدرسة أولد مكودو 

الجماعتية

عمالة: الصخيرات  - امحيجرإقليم: صفرو

تمارة
116/09/94 113 04/09/12رشيد    اكولمام 01327S)مزدوجالصخيرات )البلدية

117/09/84إقليم: صفرومدرسة المام مسلمإقليم: صفرومدرسة علل بن عبد ا 112 06/09/01أقدمية 16 سنةيوسف أمزيل 02285H)مزدوجرباط الخير )البلدية

329
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

فاس - مكناس03

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

206/09/00إقليم: مولي يعقوبمدرسة راس الماءإقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركز 109 05/09/07أقدمية 12 سنةعتيقة  الهداجي 02163Aمزدوجعين الشقف

121/09/83عمالة: مكناسابن عبادإقليم: صفرو مدرسة وادي الذهب 106 07/09/04أقدمية 16 سنةعبدالغاني  حجوجي 03810R)مزدوجمكناس )البلدية

906/09/00عمالة: فاسابن الروميإقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركز 89 20/09/12زهور بوسعود 25062R)مزدوججنان الورد )المقاطعة

216/09/94إقليم: صفروم/م سيدي لحسن-المركزإقليم: صفروم/م العدرج-المركز 87 04/09/19م   لعيون 02319Vمزدوجأهل سيدي لحسن

906/09/01عمالة: فاساولد الطيب السفلىإقليم: صفروم/م طارق بن زياد-المركز 86 20/12/11إلتحاق بالزوجليلى   ليطان 01960Eمزدوجأولد الطيب

م/م أيت عيسى إقليم: صفروم/م عين الركادة-المركز

ولحسن-المركز

516/09/88إقليم: صفرو 83 01/10/13لحسن  اسرين 02298Xمزدوجالعنوصر

116/09/95إقليم: صفرومدرسة المسيرة الخضراءإقليم: صفرومدرسة إغزران الجماعاتية 80 06/09/17المسطفى جعفر 02284G)مزدوجرباط الخير )البلدية

604/09/12إقليم: صفروم/م طارق بن زياد-المركزإقليم: صفروم/م أيت شعيب-المركز 69 04/09/12هجر حماموش 02418Cمزدوجعين الشكاك

102/09/09إقليم: صفروم/م طارق بن زياد-المركزإقليم: صفروم/م العدرج-المركز 65 04/09/12اغويبة ليلى 02418Cمزدوجعين الشكاك

116/09/95إقليم: بولمانبولمان  المركزيةإقليم: صفروم/م 20 غشت-المركز 61 06/09/17سعيد سعيدي 07858R)مزدوجبولمان )البلدية

716/09/96إقليم: صفروم/م إسباعين-المركزإقليم: صفروم/ إشمللن-المركز 61 03/09/13رشيد بوخالد 02350Dمزدوجاغبالو اقورار

203/09/13عمالة: فاسم الغزاويإقليم: صفروم/م تاغيت-المركز 61 03/09/13هاجر السوسي 20556T)مزدوججنان الورد )المقاطعة

616/09/93إقليم: صفروم/م ازكان-المركزإقليم: صفرومدرسة الخنساء 54 04/09/18حسن بتسلي 02325Bمزدوجأهل سيدي لحسن

316/09/96عمالة: فاسايت صالحإقليم: صفروم/م طارق بن زياد-المركز 54 06/09/17إلتحاق بالزوجةنورالدين لمعلم 02053Fمزدوجعين البيضاء

104/09/02إقليم: صفرومدرسة علل بن عبد اإقليم: صفرومدرسة المام مسلم 54 26/09/18الحسن حميمز 18425B)مزدوجرباط الخير )البلدية

116/09/98عمالة: فاسايت صالحإقليم: صفروم/م أيت بوفتين-المركز 53 06/09/17إلتحاق بالزوجةالعنقودي عادل 02053Fمزدوجعين البيضاء

م/م موحى اوحمو 

الزياني-المركز

516/09/97إقليم: صفروم/م أيت بوفتين-المركزإقليم: صفرو 51 04/09/19الحسين أوعقى 02421Fمزدوجعين الشكاك
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

105/09/11إقليم: صفرومدرسة المسيرة الخضراءإقليم: صفرومدرسة إغزران الجماعاتية 48 06/09/17فاطمة ملوك 02284G)مزدوجرباط الخير )البلدية

102/09/10إقليم: صفرومدرسة المسيرة الخضراءإقليم: صفرومدرسة علل بن عبد ا 46 06/09/17العمود نوال 02284G)مزدوجرباط الخير )البلدية

623/02/09إقليم: صفروم/م ازرع-المركزإقليم: صفروم/م عين الركادة-المركز 44 04/09/18اهري م 02320

W

مزدوجأهل سيدي لحسن

الحاج الهادي التاجموعتي إقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركز

البتدائية

304/09/12عمالة: فاس 42 02/09/15إلتحاق بالزوجندى فضل ا 26570E)مزدوجزواغة )المقاطعة

1016/09/97إقليم: صفروم/م أيت السبع-المركزإقليم: صفروم/م الكدية-المركز 41 04/09/19م  المعزوزي 02425Kمزدوجأيت السبع لجرف

604/09/12عمالة: فاسالحسين الفيلليإقليم: صفرومدرسة النبعاث 38 نعمالكحال هدبة 06/09/17 02108R)مزدوجزواغة )المقاطعة

1001/01/10إقليم: صفروم/م سيدي خيار-المركزإقليم: صفروم/م 20 غشت-المركز 36 04/09/18إلتحاق بالزوجةلوهابي رشيد 02287Kمزدوجكندر سيدي خيار

103/09/13إقليم: صفرومدرسة إغزران الجماعاتيةإقليم: صفروم/ إشمللن-المركز 34 04/09/18يسين قسمي 26541Yمزدوجاغزران

102/10/02إقليم: صفروم/م الكوف-المركزإقليم: صفروم/م الكدية-المركز 32 04/09/18حسينة عبد الواحد 02429Pمزدوجأيت السبع لجرف

مدرسة الدار الحمراء 

الجماعاتية

113/02/17إقليم: صفرومدرسة علل بن عبد اإقليم: صفرو 32 06/09/17حسنة الطابق 18425B)مزدوجرباط الخير )البلدية

م/م سيدي عبدالمالك 

الروضة-المركز

606/09/01إقليم: صفروم/م عين جراح-المركزإقليم: صفرو 31 06/09/17مغاري اسماعيل 02434Vمزدوجأيت السبع لجرف

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: صفرومدرسة سيدي احمد التادلي

الطيب

105/09/11عمالة: فاس 31 نعمإلتحاق بالزوجأديبة الوليدي 26/09/18 26171

W

مزدوجأولد الطيب

702/09/15إقليم: صفرومدرسة علل بن عبد اإقليم: صفروم/م العدرج-المركز 30 04/09/18سناء  العلهمي 18425B)مزدوجرباط الخير )البلدية

103/09/13إقليم: صفروم/م أولد مكودو-المركزإقليم: صفروم/م العدرج-المركز 28 04/09/18زغبوش سعيد 02366

W

مزدوجأولد امكودو

202/09/14إقليم: صفرومدرسة علل بن عبد اإقليم: صفرومدرسة إغزران الجماعاتية 28 04/09/19حميد العرش 18425B)مزدوجرباط الخير )البلدية

602/09/14عمالة: فاسغصن الزيتونإقليم: صفروم/م طارق بن زياد-المركز 28 06/09/17إلتحاق بالزوجالگاوزي أسماء 25915T)مزدوجزواغة )المقاطعة

113/02/17إقليم: صفروم/م أيت علي وبوبكر-المركزإقليم: صفروم/م عين الركادة-المركز 27 06/09/17إلتحاق بالزوجالعزاوي نسرين 02420Eمزدوجعين الشكاك
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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

404/09/12إقليم: صفروم/م عين جراح-المركزإقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركز 26 04/09/18طاودي كوثر 02434Vمزدوجأيت السبع لجرف

827/05/17عمالة: فاسم عابد الجابريإقليم: صفروم/م الكدية-المركز 26 07/09/17إلتحاق بالزوجفدوى اعراب 02110T)مزدوجزواغة )المقاطعة

714/02/17إقليم: صفروم/م عين كبير-المركزإقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركز 25 06/09/17إلتحاق بالزوجليلى صفصافي 24315D)مزدوجالمنزل )البلدية

217/02/17إقليم: صفروم/م تاغيت-المركزإقليم: صفروم/ إشمللن-المركز 25 06/09/17آسية شباط 02373Dمزدوجأولد امكودو

506/09/00إقليم: صفروم/م عين كبير-المركزإقليم: صفروم/م ازرع-المركز 24 06/09/17إلتحاق بالزوجةم   العلمي 24315D)مزدوجالمنزل )البلدية

مدرسة أولد مكودو إقليم: صفروم/م تاغيت-المركز

الجماعتية

104/09/12إقليم: صفرو 24 04/09/18م بكاري 25835Fمزدوجأولد امكودو

204/09/12إقليم: صفروم/م زاوية بوكرين-المركزإقليم: صفرومدرسة علل بن عبد ا 24 04/09/18نصيرة ازعيكر 02354Hمزدوجعين تمكناي

103/09/13إقليم: صفروم/م تازوطة-المركزإقليم: صفروم/م أيت شعيب-المركز 24 04/09/18ادريس أزروف 02307Gمزدوجتازوطة

803/09/13إقليم: صفروم/م عين الركادة-المركزإقليم: صفروم/م العدرج-المركز 24 04/09/18يونس البودوري 02436Xمزدوجأيت السبع لجرف

102/09/14إقليم: صفروم/م زاوية بوكرين-المركزإقليم: صفروم/ إشمللن-المركز 24 04/09/18عصام البركة 02354Hمزدوجعين تمكناي

120/02/17إقليم: صفروم/م الكدية-المركزإقليم: صفروم/م أنوال-المركز 23 04/09/19هشام الحسناوي 02432Tمزدوجأيت السبع لجرف

103/09/13إقليم: صفروم/م 20 غشت-المركزإقليم: صفروم/م 14 غشت-المركز 22 06/09/17إلتحاق بالزوجكريمة بلعايد 02417Bمزدوجعين الشكاك

مدرسة الدار الحمراء 

الجماعاتية

413/02/17إقليم: صفروم/م زاوية بوكرين-المركزإقليم: صفرو 22 06/09/17مساسي سعاد 02354Hمزدوجعين تمكناي

مدرسة تيزي مولي الحسن إقليم: صفرومدرسة ابن رشد

البتدائية

1002/09/10إقليم: إفران 21 04/09/18إلتحاق بالزوجختوش مريم 10670X)مزدوجازرو )البلدية

603/09/13إقليم: صفروم/م القصبة-المركزإقليم: صفروم/م تاغيت-المركز 21 04/09/19م  مراشي 02360Pمزدوجامطرناغة

106/09/17إقليم: صفروم/م النهضة-المركزإقليم: صفروم/ إشمللن-المركز 21 04/09/19سلوى ادريسي وكيلي 02399Gمزدوجاغزران

206/09/17إقليم: صفروم/م دار حقون-المركزإقليم: صفروم/م أنوال-المركز 21 04/09/19عبد الواحد العباس 02369Zمزدوجأولد امكودو

332



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

602/09/15عمالة: سلمدرسة مولي علي الشريفإقليم: صفروم/م النهضة-المركز 20 04/09/18إلتحاق بالزوجةسحيري م 21532D)مزدوجتابريكت )المقاطعة

513/02/17إقليم: صفروم/م التعاونية المية-المركزإقليم: صفروم/م 20 غشت-المركز 20 04/09/19إلتحاق بالزوجزينب رابح 02347Aمزدوجاغبالو اقورار

504/09/18إقليم: مولي يعقوباولد بوزيان المركزإقليم: صفروم/م أنوال-المركز 19 04/09/19هجر مخربش 02211Cمزدوجأولد ميمون

502/09/10إقليم: صفروم/م ازرع-المركزإقليم: صفروم/ إشمللن-المركز 18 04/09/18عدنان لخضر 02320

W

مزدوجأهل سيدي لحسن

202/09/14إقليم: صفروم/م عين جراح-المركزإقليم: صفروم/م عين الركادة-المركز 17 04/09/19اسية المحيب 02434Vمزدوجأيت السبع لجرف

602/09/14إقليم: صفروم/م الكدية-المركزإقليم: صفروم/م أيت حميدان-المركز 17 04/09/19لعناية خديجة 02432Tمزدوجأيت السبع لجرف

702/09/15إقليم: صفروم/م زاوية بوكرين-المركزإقليم: صفروم/ إشمللن-المركز 17 04/09/19رمضان بوتوتح 02354Hمزدوجعين تمكناي

507/09/05إقليم: صفروم/م 14 غشت-المركزإقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركز 16 04/09/18إلتحاق بالزوجالقبلي خديجة 02337Pمزدوجاغبالو اقورار

602/09/14إقليم: صفروم/م سيدي خيار-المركزإقليم: صفروم/م أيت أوبركان-المركز 15 04/09/19إلتحاق بالزوجنادية السكوري 02287Kمزدوجكندر سيدي خيار

102/09/15إقليم: صفرومدرسة علل بن عبد اإقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركز 14 04/09/18إلتحاق بالزوجميلودة القصير 18425B)مزدوجرباط الخير )البلدية

101/01/17إقليم: صفرومدرسة إغزران الجماعاتيةإقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركز 14 04/09/18م قاضي 26541Yمزدوجاغزران

مدرسة الدار الحمراء إقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركز

الجماعاتية

1013/02/17إقليم: صفرو 13 04/09/19عبد الكبير الوزاني 26079

W

مزدوجدار الحمراء

مدرسة الدار الحمراء 

الجماعاتية

102/09/16إقليم: صفرومدرسة المسيرة الخضراءإقليم: صفرو 12 05/10/18إلتحاق بالزوجإيمان اعميمي 02284G)مزدوجرباط الخير )البلدية

502/09/16إقليم: صفروم/م عين كبير-المركزإقليم: صفرومدرسة علل بن عبد ا 12 13/09/19إلتحاق بالزوجنوال لخنشفى 24315D)مزدوجالمنزل )البلدية

306/09/17إقليم: صفروم/م تاغيت-المركزإقليم: صفروم/م أنوال-المركز 11 04/09/19سعيدة الطالبي 02373Dمزدوجأولد امكودو

504/09/18إقليم: صفروم/م سيدي خيار-المركزإقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركز 9 04/09/19إلتحاق بالزوجلبنى حياطي 02287Kمزدوجكندر سيدي خيار

602/09/16إقليم: صفروم/م 20 غشت-المركزإقليم: صفروم/م إسباعين-المركز 8 04/09/19إلتحاق بالزوججطيط حنان 02417Bمزدوجعين الشكاك
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901/01/17إقليم: صفروم/م تاغيت-المركزإقليم: صفروم/م أنوال-المركز 7 04/09/19أمين سعيدي 02373Dمزدوجأولد امكودو

101/11/91إقليم: القنيطرةالمام البخاريإقليم: تاوناتم/م  طارق بن زياد 215 01/11/91أقدمية 16 سنةعبد  اللطيف   الفحفوحي 10819J)مزدوجالقنيطرة )البلدية

216/09/94إقليم: صفرومدرسة عمر بن الخطابإقليم: تاوناتم/م  البسابسة 173 16/09/99أقدمية 16 سنةتوفيق التركي 24312A)مزدوجصفرو )البلدية

216/09/94عمالة: فاس11 ينايرإقليم: تاوناتم/م  اولد احمد 173 16/09/99أقدمية 16 سنةعلي   الهواني 01934B)مزدوجأكدال )المقاطعة

116/09/92إقليم: القنيطرةاليرموكإقليم: تاوناتم/م  عين الكدح 169 04/09/02أقدمية 16 سنةم الشبابي 20073T)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/96عمالة: فاسالسندسإقليم: تاوناتم/م  زكوورة 169 16/09/99أقدمية 16 سنةعزيز انفيسي 02127L)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

116/09/95عمالة: فاسالسلمإقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعدي 167 16/09/99أقدمية 16 سنةالحسن اقشيبل 18535

W

مزدوجأكدال )المقاطعة(

116/09/97عمالة: فاسالحسن الداخلإقليم: تاوناتم/م  عين مديونة 167 16/09/99أقدمية 16 سنةزكية العنبر 25833D)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

116/09/98عمالة: مكناسعبد اللطيف الصايغإقليم: تاوناتم/م  عين مديونة 165 06/09/00أقدمية 16 سنةعزيزة السعيد 18672V)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/96عمالة: فاسموحى أوحمو الزيانيإقليم: تاوناتم/م  عدالة 163 06/09/00أقدمية 16 سنةحمدون   حجوط 01943L)مزدوجسايس )المقاطعة

416/09/96عمالة: فاسالوحدةإقليم: تاوناتم/م   بلبالة 163 16/09/98أقدمية 16 سنةعبد اللطيف الزويرش 23596X)مزدوجسايس )المقاطعة

216/09/96عمالة: فاسعبدا الشفشاونيإقليم: تاوناتالركيبة 163 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد الرحيم العاجي 01953X)مزدوجسايس )المقاطعة

116/09/96عمالة: مكناسمولي يوسفإقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الول 161 06/09/00أقدمية 16 سنةعاديل ابراهيم 24490U)مزدوجمكناس )البلدية

316/09/96عمالة: فاس11 ينايرإقليم: تاوناتم/م  اولد احمد 161 06/09/00أقدمية 16 سنةادريس مزوز 01934B)مزدوجأكدال )المقاطعة

116/09/97عمالة: مكناسايت رحو المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتى 161 16/09/00أقدمية 16 سنةعلل أعقوب 03914Dمزدوجمجاط

116/09/98عمالة: فاسالبكريإقليم: تاوناتم/م  التقدم 161 16/09/00أقدمية 16 سنةأسماء قاسمي 01944M)مزدوجسايس )المقاطعة

216/09/96إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدةإقليم: تاوناتم/م اولد عنيزة 160 01/10/99إلتحاق بالزوجةالغرباوي سعيد 15397K)مزدوجقرية با م )البلدية
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217/09/90عمالة: فاسإمام مسلمإقليم: تاوناتالركيبة 159 14/10/04أقدمية 16 سنةعبد العالي بن الفقيه 02100G)مزدوجزواغة )المقاطعة

116/09/99عمالة: فاسالحسن الداخلإقليم: تاوناتم/م  الدكان 159 16/09/99إلتحاق بالزوجنبيلة الجناتي الدريسي 25833D)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

مدرسة عيون الساقية إقليم: تاوناتم/م  إمام مالك

الحمراء

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
1016/09/99 159 16/09/02أقدمية 16 سنةمراد اعميمري 18722Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

116/09/96إقليم: تاوناتمدرسة الغابةإقليم: تاوناتم/م  الشقوبيين 157 04/09/02أقدمية 16 سنةبوشتى هبالي 15398L)مزدوجقرية با م )البلدية

216/09/96عمالة: مكناسالبريدية المركزإقليم: تاوناتم/م  العجاجرة 157 16/09/99أقدمية 16 سنةرشيد اشبير 03917Gمزدوجمجاط

216/09/97عمالة: فاسالمغرب العربيإقليم: تاوناتم/م  حجرية 157 06/09/01أقدمية 16 سنةأحمد الدقيوش 23300A)مزدوجسايس )المقاطعة

116/09/98عمالة: فاسابن بطوطةإقليم: تاوناتم/م  بوشابل 157 12/11/99أقدمية 16 سنةأحمد اجعيدر 02113

W

مزدوجزواغة )المقاطعة(

116/09/97عمالة: فاسأحمد الطيب لعلجإقليم: تاوناتم/م  الجبابرة 155 16/09/01أقدمية 16 سنةوفاء بصري 02086S)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

416/09/98عمالة: فاسعبد الرحمان بن زيدانإقليم: تاوناتم/م  عين مديونة 155 06/09/01أقدمية 16 سنةنعيمة دوناس 02085R)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

406/09/00عمالة: مكناسالمام البخاريإقليم: تاوناتم/م  عين مديونة 153 04/09/02أقدمية 16 سنةماجدة ازعيتر 03963G المشور الستينية

)البلدية(

مزدوج

616/09/94عمالة: فاسعين هارونإقليم: تاوناتم/م أولد النيف 151 27/09/04أقدمية 16 سنةعبد ا مرحوم 02079J)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

116/09/96عمالة: فاسضيعة بن عبداإقليم: تاوناتم/م  بـياضات 151 06/09/00أقدمية 16 سنةم الروزي 01957B)مزدوجسايس )المقاطعة

516/09/98عمالة: فاسالونشريسيإقليم: تاوناتم/م أولد النيف 149 02/09/02أقدمية 16 سنةمروان الخضير 02074D)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

206/09/01عمالة: مكناسابن زيدونإقليم: تاوناتم/م البراطلة 149 04/09/02أقدمية 16 سنة فاطمة الزهراء الفراش 04005C)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/02عمالة: فاسضيعة بن عبداإقليم: تاوناتم/م  القــلعة 149 16/09/02أقدمية 16 سنةالصدقي نوال 01957B)مزدوجسايس )المقاطعة

116/09/97عمالة: فاسالقادسيةإقليم: تاوناتم/م  لكدة 147 06/09/03أقدمية 16 سنةكمال عبار 26810R)مزدوجزواغة )المقاطعة

216/09/97عمالة: فاسم م  الحشالفةإقليم: تاوناتم/م  المفاتيح 145 06/09/04أقدمية 16 سنةعبد الله المديوني 01963Hمزدوجأولد الطيب
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316/09/98عمالة: فاسالمرابطين الولىإقليم: تاوناتم/م  إمام مالك 145 27/09/04أقدمية 16 سنةم العسري 01946P)مزدوجسايس )المقاطعة

116/09/98عمالة: فاس20 غشتإقليم: تاونات م/م أحمد بوكماخ 145 21/09/04أقدمية 16 سنةمنير الشمانتي الهواري 01954Y)مزدوجسايس )المقاطعة

416/09/91عمالة: فاسحمزة بن عبد المطلبإقليم: تاوناتمدرسة احمد الشريف 143 16/09/96إلتحاق بالزوجفاطمة المفيد 02098E)مزدوجزواغة )المقاطعة

704/09/02عمالة: مكناسابراهيم الرودانيإقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمان 143 05/09/03أقدمية 16 سنةوفاء الدكالي 23882H)مزدوجبوفكران )البلدية

316/09/89عمالة: فاسفخر الدين الرازيإقليم: تاوناتالمدرسة الجديدة 141 06/10/99إلتحاق بالزوجوفاء الدبيش 02111U)مزدوجزواغة )المقاطعة

116/09/99عمالة: فاسوادي المخازنإقليم: تاوناتم/م البراطلة 141 06/09/03أقدمية 16 سنةالتهامي عز الدين 02011K)مزدوججنان الورد )المقاطعة

106/09/01إقليم: تاوناتمدرسة ادريس الولإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 141 16/09/02أقدمية 16 سنةجلل   لبياض 15402R)مزدوجتيسة )البلدية

مؤسسة م الخامس لنقاد إقليم: تاوناتم/م  حجرية

الضرير

916/09/99عمالة: فاس 137 27/09/04أقدمية 16 سنةليلى مؤدن 23726N)مزدوجسايس )المقاطعة

104/09/02إقليم: الخميساتعلل البحراويإقليم: تاوناتم/م  الرصمة 137 07/09/04أقدمية 16 سنةعبد المجيد ناصيري 11234K سيدي علل البحراوي

)البلدية(

مزدوج

116/09/97عمالة: فاسام بوسعيد التلمسانيإقليم: تاوناتم/م  بوشمات 135 07/09/04إلتحاق بالزوجفتيحة رمزي 02112V)مزدوجزواغة )المقاطعة

416/09/02عمالة: فاسموحى أوحمو الزيانيإقليم: تاوناتم/م الشوقر 135 16/09/03أقدمية 16 سنةجواد المازوني 01943L)مزدوجسايس )المقاطعة

717/09/90إقليم: تاوناتمدرسة المغرب العربيإقليم: تاوناتم/م  بوعادل 133 15/09/04أقدمية 16 سنةم أوقري 15393F)مزدوجتاونات )البلدية

116/09/98إقليم: مولي يعقوبمدرسة راس الماءإقليم: تاوناتم/م الغوازي 133 05/09/07أقدمية 12 سنةلبنة اركيب 02163Aمزدوجعين الشقف

306/09/00عمالة: فاسالفقيه م الطاهريإقليم: تاوناتم/م  اولد سليمان 133 07/09/04أقدمية 16 سنةمينة عزوز 02078H)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

106/09/00عمالة: فاسحمزة بن عبد المطلبإقليم: تاوناتم/م  اولد سليمان 133 06/09/04أقدمية 16 سنةلمياء غبيل 02098E)مزدوجزواغة )المقاطعة

306/09/01عمالة: فاسالمختار السوسيإقليم: تاوناتفج النادر 133 07/09/04أقدمية 16 سنةكلتوم الكيدومي 18537Y)مزدوجسايس )المقاطعة

116/09/98إقليم: تاوناتمدرسة المغرب العربيإقليم: تاوناتمدرسة الشهداء 132 01/10/99أقدمية 16 سنةرجاء داكر 15393F)مزدوجتاونات )البلدية
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1016/09/99عمالة: فاسطه حسينإقليم: تاوناتم/م  اولد قرون 129 19/09/07أقدمية 12 سنةسميرة نجدي 19829C)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

106/09/00إقليم: مولي يعقوبمشرع كريم المركزإقليم: تاوناتم/م  أهل القاضي 129 05/09/08أقدمية 12 سنةأسعدي رشيد 02129Nمزدوجسبع رواضي

506/09/00إقليم: مولي يعقوبطلحة المركزإقليم: تاوناتم/م الغوازي 129 06/09/08أقدمية 12 سنةهشام باجو 02125Jمزدوجسبع رواضي

1104/09/02عمالة: فاسالحسن اليوسيإقليم: تاوناتم/م  عين معطوف 129 05/09/07أقدمية 12 سنةالعياشي مديش 02022X)مزدوججنان الورد )المقاطعة

805/09/03عمالة: فاسحي الشهداءإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 129 05/09/05أقدمية 12 سنةسناء خلوف 02010J)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

416/09/87إقليم: تاوناتم/م  علل بن عبد اإقليم: تاوناتم/م  بني ولــــيد 127 02/09/15الطاهري عبدالرحمن 15741Jمزدوجارغيوة

104/09/02عمالة: فاسابن بطوطةإقليم: تاوناتم/م  بوشابل 127 07/09/04أقدمية 16 سنةفاطمة الزهراء المسموحي 02113

W

مزدوجزواغة )المقاطعة(

516/09/96عمالة: فاس20 غشتإقليم: تاوناتمدرسة ادريس الول 126 06/09/00أقدمية 16 سنةخدبجة بلغمي 01954Y)مزدوجسايس )المقاطعة

105/09/03عمالة: فاسالمختار السوسيإقليم: تاوناتم/م  الجبابرة 126 07/03/06إلتحاق بالزوجنزهة بديع 18537Y)مزدوجسايس )المقاطعة

316/09/99إقليم: مولي يعقوبمشرع كريم المركزإقليم: تاوناتم/م  هوارة 125 07/09/05أقدمية 12 سنةخالد الشبلي 02129Nمزدوجسبع رواضي

416/09/99عمالة: فاسم عزيز الحبابيإقليم: تاوناتم/م  الشقوبيين 125 07/09/05أقدمية 12 سنةسمير بوخرصة 02024Z)مزدوججنان الورد )المقاطعة

116/09/99عمالة: فاسابن تيميةإقليم: تاوناتم/م  الفريشة 125 07/09/04إلتحاق بالزوجةاسماعيل البقالي 02105M)مزدوجزواغة )المقاطعة

204/09/02إقليم: مولي يعقوبطلحة المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 125 04/09/08أقدمية 12 سنةرضوان غراب 02125Jمزدوجسبع رواضي

106/09/01إقليم: تاوناتمدرسة حي الملإقليم: تاوناتم/م  التقدم 124 06/09/05إلتحاق بالزوجسناء   الكوط 15396J)مزدوجتاونات )البلدية

206/09/01عمالة: فاسجمال الدين الفغانيإقليم: تاوناتم/م  ديــدبــة 124 05/09/07إلتحاق بالزوجةعبدالله الطهري 02101H)مزدوجزواغة )المقاطعة

216/09/96عمالة: فاسام بوسعيد التلمسانيإقليم: تاوناتمدرسة احمد الشريف 123 09/09/01إلتحاق بالزوجفاطمة الحمدي 02112V)مزدوجزواغة )المقاطعة

716/09/97إقليم: مولي يعقوبمدرسة صلح الدين اليوبيإقليم: تاوناتم/م  الكعدة 123 02/09/10بدر بن الشيخ 26736Kمزدوجعين الشقف
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316/09/99إقليم: مولي يعقوبالفرفارة المركزإقليم: تاوناتم/م  مولي بوشتى 123 07/09/05أقدمية 12 سنةم لشهاب 02133Tمزدوجسبع رواضي

205/09/03عمالة: طنجة - أصيل بدرإقليم: تاوناتم/م  مشكور 122 06/09/06إلتحاق بالزوجادحيمن سميحة 19972H الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/02إقليم: مولي يعقوبمدرسة الزاويةإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 121 07/09/08أقدمية 12 سنةهشام البشارة 02169Gمزدوجعين الشقف

1005/09/03عمالة: فاسعبد ا بن الزبيرإقليم: تاوناتم/م  الشقوبيين 121 05/09/07أقدمية 12 سنةلمياء اليونسي 02076F)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

105/09/03إقليم: مولي يعقوبسبع رواضي المركزإقليم: تاوناتم/م  البريدية 121 05/09/08أقدمية 12 سنةالجامعي مريم 02117Aمزدوجسبع رواضي

307/09/04عمالة: فاس شوقيإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 121 07/09/06أقدمية 12 سنةالشطبي راضية 02028D)مزدوججنان الورد )المقاطعة

216/09/99عمالة: فاسالحسن اليوسيإقليم: تاوناتم/م  المفاتيح 119 06/09/07أقدمية 12 سنةالزاوي عبد الناصر 02022X)مزدوججنان الورد )المقاطعة

106/09/00عمالة: فاسالسلطان مولي اسماعيلإقليم: تاوناتم/م  الحركاويين 118 07/09/05إلتحاق بالزوجةعصفوري يوسف 18646S)مزدوججنان الورد )المقاطعة

316/09/98عمالة: فاسأولد الطيب المركزإقليم: تاونات م/م بوعروس 117 07/09/05إلتحاق بالزوجسليمة   ناجم 01959Dمزدوجأولد الطيب

306/09/00عمالة: فاسمعروف الروصافيإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 117 06/09/06إلتحاق بالزوجمونية علول 20474D)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

406/09/01إقليم: مولي يعقوبسبع رواضي المركزإقليم: تاوناتم/م  إمام مالك 117 06/09/06أقدمية 12 سنةالحسوني هشام 02117Aمزدوجسبع رواضي

416/09/02عمالة: فاسعبد ا كنونإقليم: تاوناتم/م  الجبابرة 117 02/09/10سعايدي نورة 02012L)مزدوججنان الورد )المقاطعة

116/09/98عمالة: سلالنجاحإقليم: تاوناتالمدرسة الجديدة 116 09/10/04أقدمية 16 سنةهشام الصافي 27289L)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

916/09/94عمالة: مكناسالمهايةإقليم: تاوناتم/م  تعاونية الكفاح 115 03/09/12قاسم افري 03905Uمزدوجمهاية

116/09/97عمالة: فاسمدرسة الفرحإقليم: تاونات م/م بوعروس 114 02/09/10إلتحاق بالزوجةأنوار المتقي 27020U)مزدوجزواغة )المقاطعة

105/09/03إقليم: تاوناتم/م  التقدمإقليم: تاوناتم/م  الفريشة 114 25/09/07إلتحاق بالزوجرجاء مخشان 15853Fمزدوجعين عائشة

216/09/98عمالة: فاسابن غازيإقليم: تاوناتم/م  البسابسة 113 05/09/08أقدمية 12 سنةالبوسغوتي محسن 02007F)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة
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106/09/01عمالة: فاسعثمان بن عفانإقليم: تاوناتم/م  بوشمات 113 06/09/08أقدمية 12 سنةزهروني يونس 02081L)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

606/09/01عمالة: فاسعبد ا بن الزبيرإقليم: تاوناتم/م  ديــدبــة 113 05/09/08أقدمية 12 سنةزعيمي سناء 02076F)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

704/09/02إقليم: مولي يعقوبمدرسة صلح الدين اليوبيإقليم: تاوناتم/م  الكعدة 113 05/09/11هدى أبو عبدا 26736Kمزدوجعين الشقف

105/09/03عمالة: فاسالمام الغزالي 1إقليم: تاوناتم/م  أهل القاضي 113 02/09/10عبد اللطيف ملياني 18503L)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

204/09/02عمالة: فاسعمر بن الخطابإقليم: تاوناتم/م  الكعدة 111 02/09/09مينة أزلماض 19539M)مزدوججنان الورد )المقاطعة

607/09/05عمالة: طنجة - أصيلالمام الشاذليإقليم: تاوناتم م احمد الحجامي 111 12/10/10عبد العالي الهبطي 26778F الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/02إقليم: تاوناتمدرسة الشهداءإقليم: تاوناتم/م ا خللفة 110 05/09/07إلتحاق بالزوجفاطمة      لوميم 18531S)مزدوجتاونات )البلدية

216/09/96إقليم: مولي يعقوبمشرع كريم المركزإقليم: تاوناتم/م  الكرانـــة 109 05/09/07أقدمية 12 سنةسعيد   البراهمي 02129Nمزدوجسبع رواضي

406/12/00عمالة: فاس شوقيإقليم: تاونات م/م بوعروس 109 04/09/12ناديةابن اسليمان 02028D)مزدوججنان الورد )المقاطعة

904/09/02عمالة: فاسالحسن اليوسيإقليم: تاونات م/م بوعروس 109 05/09/07أقدمية 12 سنةمريم  بدرة 02022X)مزدوججنان الورد )المقاطعة

305/09/02عمالة: فاسالقادسيةإقليم: تاوناتمدرسة موسى بن نصير 108 05/09/02أقدمية 16 سنةكنزة بدي 26810R)مزدوجزواغة )المقاطعة

706/09/00إقليم: مولي يعقوباولد امعلإقليم: تاوناتم/م  اولد علي 107 02/09/09مريم صدوقي 02170Hمزدوجعين الشقف

107/09/04إقليم: مولي يعقوبمدرسة خالد بن الوليدإقليم: تاوناتم/م  بـياضات 107 05/09/07إلتحاق بالزوجبوشبتي اسماء 25561Hمزدوجعين الشقف

316/09/96إقليم: مولي يعقوبسبع رواضي المركزإقليم: تاوناتم/م اولد أزم 105 03/09/13م بوكلطة 02117Aمزدوجسبع رواضي

916/09/96عمالة: فاسمعروف الروصافيإقليم: تاوناتمدرسة الداخلة 105 15/10/10إلتحاق بالزوجةعبد الله منصور 20474D)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

916/09/97عمالة: فاسعبدالكريم برشيدإقليم: تاوناتم/م  بـياضات 105 05/09/08إلتحاق بالزوجةجعفر شهر 02084P)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

607/09/05عمالة: طنجة - أصيلالمام الشاذليإقليم: تاوناتم م احمد الحجامي 105 04/09/11سهام قرعي 26778F الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج
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116/09/97عمالة: فاسأناس بن مالكإقليم: تاوناتم/م  عبد المومن الموحدي 103 02/09/15عبد اللطيف شادلي 02029E)مزدوججنان الورد )المقاطعة

306/10/02إقليم: مولي يعقوبمدرسة الزاويةإقليم: تاوناتم/م  سيدي عثمان 103 05/09/08أقدمية 12 سنةهندي عبدا 02169Gمزدوجعين الشقف

205/09/03عمالة: فاسأولد الطيب المركزإقليم: تاوناتم/م  الحركاويين 103 06/09/10إلتحاق بالزوجشرفة الوزاني الطيبي 01959Dمزدوجأولد الطيب

116/09/92إقليم: مولي يعقوباولد اهلل المركزإقليم: تاوناتم/م  عبد المومن الموحدي 102 04/09/18رشيد المسباحي 02121Eمزدوجسبع رواضي

106/09/02عمالة: فاسالمختار السوسيإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 102 02/09/10إلتحاق بالزوجنوال الخلوي 18537Y)مزدوجسايس )المقاطعة

1016/09/98عمالة: مكناساولد نصير المركزإقليم: تاوناتم/م  عمارات 101 05/09/07إلتحاق بالزوجةعادل  الضعيف 03889Bمزدوجالدخيسة

1116/09/98عمالة: فاسسيبويهإقليم: تاوناتم/م اولد عنيزة 101 05/09/08أقدمية 12 سنةالقاسمي عبداللطيف 02030F)مزدوججنان الورد )المقاطعة

306/09/00عمالة: طنجة - أصيلإبن تيميةإقليم: تاوناتم/م البراطلة 101 05/09/08أقدمية 12 سنةاوالريح انوار 15227A طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/00عمالة: فاس شوقيإقليم: تاونات م/م بوعروس 101 05/09/08أقدمية 12 سنةمزور أحمد 02028D)مزدوججنان الورد )المقاطعة

707/09/04إقليم: مولي يعقوبمدرسة الزاويةإقليم: تاوناتم/م  الكعدة الحمراء 101 12/10/11جميلة البهيج 02169Gمزدوجعين الشقف

607/09/04عمالة: فاسحي الشهداءإقليم: تاوناتم/م  اولد قرون 101 07/09/08أقدمية 12 سنةنعيمة بنغى 02010J)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

705/09/07عمالة: فاسعين هارونإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 100 05/09/07إلتحاق بالزوجرشيدة حنين 02079J)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

816/09/96عمالة: فاسالحسن اليوسيإقليم: تاوناتم/م عبدالرحيم بوعبيد 99 02/09/15عبد ا محسين 02022X)مزدوججنان الورد )المقاطعة

216/09/98إقليم: الحاجبالفواراتإقليم: تاوناتم/م  البسابسة 99 02/09/15بوطلقة هشام 04146Fمزدوجأيت حرز ا

507/09/04عمالة: طنجة - أصيلابي ذر الغفاريإقليم: تاوناتم/م ا خللفة 99 05/09/08أقدمية 12 سنةعواطف القلوبي 26910Z طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

107/09/05إقليم: مولي يعقوبمدرسة خالد بن الوليدإقليم: تاوناتم/م  اولد العسري 99 07/09/08إلتحاق بالزوجالنجيم خديجة 25561Hمزدوجعين الشقف

316/09/98إقليم: مولي يعقوبوادي النجاة المركزإقليم: تاوناتم/م  بوعادل 98 02/09/16نوال الطاهري 02173Lمزدوجعين الشقف
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404/09/02عمالة: فاسعبد الهادي بوطالبإقليم: تاوناتم/م  الشقوبيين 97 02/09/14حنان الهداجي 19540N)مزدوججنان الورد )المقاطعة

207/09/04عمالة: فاسجمال الدين الفغانيإقليم: تاوناتم/م  الرصمة 97 02/09/10إلتحاق بالزوجبوطاهري سعاد 02101H)مزدوجزواغة )المقاطعة

306/09/01عمالة: فاسأولد الطيب المركزإقليم: تاوناتم/م أولد الحاج م 96 04/09/10إلتحاق بالزوجةانوار بريمة 01959Dمزدوجأولد الطيب

716/09/02إقليم: الحاجبالفواراتإقليم: تاوناتم/م  البسابسة 94 02/09/16رجاء الغبوري 04146Fمزدوجأيت حرز ا

406/09/01عمالة: فاسالحسن اليوسيإقليم: تاونات م/م بوعروس 93 25/10/10طرشول  سعاد 02022X)مزدوججنان الورد )المقاطعة

305/09/03عمالة: فاسابن نفيسإقليم: تاوناتم/م  مر يـحلة 93 02/09/15كريمة الشعيبي 02027C)مزدوججنان الورد )المقاطعة

101/01/10إقليم: مولي يعقوباولد امعلإقليم: تاوناتم/م  الرتبة 93 01/01/10اسماء الصغيار 02170Hمزدوجعين الشقف

105/09/03إقليم: مولي يعقوبمدرسة خالد بن الوليدإقليم: تاوناتم/م  تمـدغاص 92 05/09/08إلتحاق بالزوجةابراهيم الزاهر 25561Hمزدوجعين الشقف

205/09/03إقليم: الحاجبالياقوتإقليم: تاوناتم/م  مشكور 92 02/09/10إلتحاق بالزوجحيجي نجلء 26675U)مزدوجالحاجب )البلدية

716/09/89إقليم: مولي يعقوبالفرفارة المركزإقليم: تاوناتم/م  مساسة 91 03/09/14السويسي عبد الرحيم 02133Tمزدوجسبع رواضي

707/09/04عمالة: فاسابن الروميإقليم: تاوناتم/م  بوشمات 91 05/09/11بن عطي لمياء 25062R)مزدوججنان الورد )المقاطعة

1116/09/97عمالة: فاسعبد الهادي بوطالبإقليم: تاوناتمدرسة ادريس الول 90 06/09/17لبرايكي ابتسام 19540N)مزدوججنان الورد )المقاطعة

305/09/03عمالة: فاسخالد بن الوليدإقليم: تاوناتمدرسة الداخلة 89 17/10/11إلتحاق بالزوجالبوشبتي بوشرى 02091X)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

105/09/03عمالة: فاسأولد الطيب المركزإقليم: تاوناتم/م الغوازي 88 02/09/14إلتحاق بالزوجةطارق الميخ 01959Dمزدوجأولد الطيب

المدرسة الجماعاتية اولد 

داود

107/09/04إقليم: مولي يعقوبالضويات المركزإقليم: تاونات 87 05/09/11إلتحاق بالزوجبشرى لمغاري 02123Gمزدوجسبع رواضي

607/09/05عمالة: فاس18 نونبرإقليم: تاوناتم/م  ديــدبــة 87 03/09/13امزيل توفيق 19722L)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

1007/09/04إقليم: صفروم/م أيت بوفتين-المركزإقليم: تاوناتمدرسة الداخلة 86 02/09/14أحلم بشيري 02421Fمزدوجعين الشكاك
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507/09/04إقليم: مولي يعقوبمدرسة مولي يعقوبإقليم: تاوناتم/م  مولي بوشتى 85 04/09/12سناء مرضي 02115Y)مزدوجمولي يعقوب )البلدية

516/09/02إقليم: صفروم/م أيت بوفتين-المركزإقليم: تاوناتمدرسة الداخلة 84 04/09/19لبنى عزام 02421Fمزدوجعين الشكاك

205/09/03عمالة: طنجة - أصيلالمام الشاذليإقليم: تاوناتم/م  سيدي عثمان 83 15/09/15م البراهيمي 26778F الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

107/09/04إقليم: مولي يعقوبمدرسة خالد بن الوليدإقليم: تاوناتم/م  المفاتيح 83 02/09/11إلتحاق بالزوجالمفيدي سعاد 25561Hمزدوجعين الشقف

907/09/05إقليم: الحاجبالفجرإقليم: تاوناتم/م  بوشمات 83 03/09/13السهل امينة 04182Vمزدوجلقصير

107/09/05عمالة: فاسفخر الدين الرازيإقليم: تاوناتم/م   بلبالة 83 02/09/09إلتحاق بالزوجةم جلل الطيبي 02111U)مزدوجزواغة )المقاطعة

105/09/08إقليم: تاوناتم/م  ساحل بوطاهرإقليم: تاوناتم/م  غانس 83 05/09/11الحموشي جواد 15745Nمزدوجمزراوة

407/09/04عمالة: فاسبلل ابن رباحإقليم: تاوناتم/م  اولد سليمان 82 02/09/16عبد النبي حالوي 02077G)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

116/09/98إقليم: مولي يعقوبمدرسة خالد بن الوليدإقليم: تاوناتم/م  البسابسة 81 04/09/12إلتحاق بالزوجحسنة الغوات 25561Hمزدوجعين الشقف

505/09/03إقليم: مولي يعقوبالفرفارة المركزإقليم: تاونات م/م بوعروس 81 03/09/13المالقي سناء 02133Tمزدوجسبع رواضي

205/09/07عمالة: مكناسابو العلء المعريإقليم: تاوناتم/م  بني ولــــيد 81 12/10/11إلتحاق بالزوجسلمى بنعبد الرحمان 03988J)مزدوجمكناس )البلدية

605/09/07عمالة: فاسعبد المومن الموحديإقليم: تاوناتم/م  كلز 81 02/09/14فاطمة ودغيري 02014N)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

105/09/08إقليم: تاوناتمدرسة الشريف الدريسيإقليم: تاوناتم/م  الولجة 81 02/09/10إلتحاق بالزوجإلهام  اجاو 15392E)مزدوجتاونات )البلدية

427/09/04إقليم: مولي يعقوباولد اهلل المركزإقليم: تاوناتم/م  كلبـــة 80 04/09/18هدى السالمي 02121Eمزدوجسبع رواضي

604/09/02إقليم: الحاجبعلل ابن عبد اإقليم: تاوناتم/م  عمارات 79 03/09/13عابيد فاطمة 04114

W

مزدوجاكوراي )البلدية(

107/09/05عمالة: فاسأناس بن مالكإقليم: تاوناتم/م  عبد المومن الموحدي 79 06/09/17عينوش ايمان 02029E)مزدوججنان الورد )المقاطعة

116/09/98إقليم: مولي يعقوبمشرع كريم المركزإقليم: تاوناتم/م أولد النيف 77 06/09/10إلتحاق بالزوجةبوكير عبد اللطيف 02129Nمزدوجسبع رواضي
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306/09/01عمالة: فاسعلي الجزنائيإقليم: تاوناتم/م  اولد العسري 77 02/09/14لميس رشدي 24318G)مزدوججنان الورد )المقاطعة

605/09/05إقليم: مولي يعقوبعين بوعلي المركزإقليم: تاوناتم/م عين مرشوش 77 02/09/14 تويتي م 02227Vمزدوجعين بوعلي

1005/10/06عمالة: فاسعبد ا كنونإقليم: تاوناتم/م  بوشمات 77 06/09/11هناء فتاح 02012L)مزدوججنان الورد )المقاطعة

302/09/09عمالة: فاسالطبريإقليم: تاوناتم/م  بوشمات 77 05/09/11إلتحاق بالزوجمنجيم عائشة 18647T)مزدوججنان الورد )المقاطعة

102/09/10عمالة: مكناسمعمل السمنتإقليم: تاوناتم/م  تمـدغاص 77 02/09/10إلتحاق بالزوجإيمان بوشيخي 03826H)مزدوجويسلن )البلدية

1005/09/08عمالة: فاسم عبدهإقليم: تاوناتمدرسة اولد بلغالي.كم 75 08/09/11إكرام بوخرب 02018T)مزدوججنان الورد )المقاطعة

302/09/10عمالة: مكناسالمهايةإقليم: تاوناتم/م  اثنين تبودة 75 02/09/10سفيان الشيخي 03905Uمزدوجمهاية

307/09/05عمالة: فاسالمختار السوسيإقليم: تاونات م/م بوعروس 74 02/09/16إلتحاق بالزوجامال   فراجي 18537Y)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: تاوناتم/م  غصن الزيتون

الخضراء

706/09/06إقليم: الناضور 74 02/09/16لطيفة قدوري 12288F)مزدوجالناضور )البلدية

102/09/10إقليم: تاوناتمدرسة الشهداءإقليم: تاوناتم/م  الحدادة 74 12/10/11إلتحاق بالزوجسناء البقالي 18531S)مزدوجتاونات )البلدية

404/09/02عمالة: فاسجمال الدين الفغانيإقليم: تاونات م/م أحمد بوكماخ 73 02/09/14إلتحاق بالزوجحنان   الحجوي 02101H)مزدوجزواغة )المقاطعة

901/01/06إقليم: مولي يعقوباولد العلم المركزإقليم: تاوناتم/م  كلبـــة 73 04/09/19عبد الرحيم   الغزاوي 02191Fمزدوجلعجاجرة

102/09/10عمالة: فاسأبي الحسن المرينيإقليم: تاوناتم/م  غانس 73 02/09/12أسماء الصادق 02009H)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

504/01/10إقليم: مولي يعقوبكبكب المركزإقليم: تاوناتم/م  تعاونية الكفاح 73 06/09/17نبيل بوطاهر 02236Eمزدوجعين بوعلي

505/09/07عمالة: فاسم بن عبد الكريم الخطابيإقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الول 71 06/09/17الزهراوي فاطمة 02021

W

مزدوججنان الورد )المقاطعة(

505/09/08إقليم: مولي يعقوبمدرسة مولي يعقوبإقليم: تاونات م/م بوعروس 71 02/09/14نجلء دراز 02115Y)مزدوجمولي يعقوب )البلدية

105/09/08إقليم: تاوناتمدرسة الشريف الدريسيإقليم: تاوناتم/م  غانس 71 05/09/11إلتحاق بالزوجالصبان فاطمة الزهراء 15392E)مزدوجتاونات )البلدية
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105/09/07عمالة: فاسالمدرسة البتدائية السموإقليم: تاوناتم/م  البريدية 70 05/09/11إلتحاق بالزوجةجطو مراد 27270R)مزدوجزواغة )المقاطعة

116/09/99عمالة: فاسأبو بكر الصديقإقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الول 69 02/09/14إلتحاق بالزوجةكالي رشيد 18504M)مزدوجزواغة )المقاطعة

1105/09/03عمالة: فاسم عزيز الحبابيإقليم: تاوناتم/م البراطلة 69 04/09/12فاتحة أبلغ 02024Z)مزدوججنان الورد )المقاطعة

107/09/04عمالة: فاسام بوسعيد التلمسانيإقليم: تاوناتم/م  عبد المومن الموحدي 69 02/09/16إلتحاق بالزوجحنان صدوق 02112V)مزدوجزواغة )المقاطعة

301/01/10عمالة: فاسالقدسإقليم: تاوناتم/م  بني قـرة 69 03/09/13الخفيفي إلهام 18444X)مزدوججنان الورد )المقاطعة

502/09/10إقليم: مولي يعقوبكبكب المركزإقليم: تاوناتم/م  تعاونية الكفاح 69 06/09/17عزيزة بن الشرقي 02236Eمزدوجعين بوعلي

202/09/10عمالة: فاسالقادسيةإقليم: تاوناتم/م الشوقر 69 06/09/12إلتحاق بالزوجالحناوي فاطمة الزهراء 26810R)مزدوجزواغة )المقاطعة

502/09/10عمالة: فاسم عزيز الحبابيإقليم: تاوناتم/م  الكعدة الحمراء 69 02/09/14كوني مريم 02024Z)مزدوججنان الورد )المقاطعة

202/09/10إقليم: مولي يعقوبكبكب المركزإقليم: تاوناتفج النادر 69 03/09/13المودن مجدة 02236Eمزدوجعين بوعلي

705/09/11إقليم: مولي يعقوبمدرسة مولي يعقوبإقليم: تاوناتم/م  الملعب 69 03/09/13حميد الركيبي 02115Y)مزدوجمولي يعقوب )البلدية

104/09/12إقليم: صفروم/م أيت بوفتين-المركزإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 69 04/09/12اجرضاون مريم 02421Fمزدوجعين الشكاك

107/09/05عمالة: فاسأناس بن مالكإقليم: تاوناتم/م  أهل القاضي 68 02/09/16 ديب وفاء 02029E)مزدوججنان الورد )المقاطعة

605/09/08إقليم: الحاجبالفجرإقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الول 67 04/09/17دحيوي مريم 04182Vمزدوجلقصير

205/09/07إقليم: تاوناتم/م  ساحل بوطاهرإقليم: تاوناتم/م  طارق بن زياد 65 02/09/15فاطمة الزهراء الحايل 15745Nمزدوجمزراوة

205/09/11إقليم: الحاجبايت وللإقليم: تاوناتم/م  غانس 65 02/09/14احمد سرموح 04168Eمزدوجبطيط

305/09/11إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدةإقليم: تاوناتم/م  الكعدة الحمراء 65 02/09/13جعيفر عبد الرحيم 15397K)مزدوجقرية با م )البلدية

305/09/03إقليم: صفروم/م طارق بن زياد-المركزإقليم: تاونات م/م بوعروس 64 02/09/16ياسين اطهر اسماء 02418Cمزدوجعين الشكاك
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304/09/02عمالة: فاسالحسين الفيلليإقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الول 63 06/09/17إلتحاق بالزوجةنجيب عمراني 02108R)مزدوجزواغة )المقاطعة

104/09/02إقليم: مولي يعقوبطلحة المركزإقليم: تاوناتفج النادر 63 02/09/16إلتحاق بالزوجةعزيز  بوغزرون 02125Jمزدوجسبع رواضي

625/02/09إقليم: الحاجبالفجرإقليم: تاوناتم/م  أهل القاضي 63 02/09/14ام جعفري 04182Vمزدوجلقصير

801/01/10عمالة: مكناسلغشيوة مركزيةإقليم: تاوناتم/م  بـياضات 63 06/09/17الحسني فاطمة 04047Yمزدوجعين كرمة-واد الرمان

402/09/10إقليم: مولي يعقوبمدرسة مولي يعقوبإقليم: تاوناتم/م أغرود 61 02/09/13الدويشي عبد الواحد 02115Y)مزدوجمولي يعقوب )البلدية

205/09/11عمالة: فاسالمدرسة البتدائية السموإقليم: تاوناتم/م الغوازي 61 03/09/13إلتحاق بالزوجالهام الوي 27270R)مزدوجزواغة )المقاطعة

105/09/11إقليم: تاوناتمدرسة المغرب العربيإقليم: تاوناتم/م  عين جنان 61 03/09/13إلتحاق بالزوجمريم طباش 15393F)مزدوجتاونات )البلدية

204/09/12إقليم: تاوناتمدرسة الداخلةإقليم: تاوناتم/م المختار السوسي 61 02/09/14عبد الحق مورادي 18898R)مزدوجتيسة )البلدية

101/09/09إقليم: تاوناتمدرسة الشريف الدريسيإقليم: تاوناتم/م  التقدم 60 02/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة الزيحي 15392E)مزدوجتاونات )البلدية

304/09/12عمالة: فاسخالد بن الوليدإقليم: تاوناتم/م عبد الوارث العثماني 60 04/09/12إلتحاق بالزوجافقير فاطمة 02091X)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

704/09/12عمالة: فاسسجلماسةإقليم: تاوناتم/م  كيسان 60 04/09/12إلتحاق بالزوجنورى الخرازي 02095B)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

104/09/12إقليم: تاوناتمدرسة موسى بن نصيرإقليم: تاوناتم/م  بني بوزولت 60 04/09/12إلتحاق بالزوجسعيدة مكوار 15394G)مزدوجتاونات )البلدية

مدرسة عيون الساقية إقليم: تاوناتم/م  إمام مالك

الحمراء

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
1003/09/13 60 06/09/16فاطمة الزهراء الريفي كريم 18722Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

1006/09/06عمالة: فاسعلي الجزنائيإقليم: تاوناتم/م  بـياضات 59 06/09/17البلغيتي عبد اللطيف 24318G)مزدوججنان الورد )المقاطعة

205/09/08إقليم: مولي يعقوبمدرسة خالد بن الوليدإقليم: تاوناتم/م  غصن الزيتون 59 06/09/17إلتحاق بالزوجبورقبة حنان 25561Hمزدوجعين الشقف

202/09/09عمالة: فاسعلي الجزنائيإقليم: تاوناتم/م  الكرانـــة 59 03/09/13بدر برهى 24318G)مزدوججنان الورد )المقاطعة

102/09/10إقليم: تاوناتمدرسة الشريف الدريسيإقليم: تاوناتم م القاضي عياض 59 03/09/13إلتحاق بالزوجالخنشوفي هناء 15392E)مزدوجتاونات )البلدية
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202/09/10إقليم: صفروم/م طارق بن زياد-المركزإقليم: تاوناتم/م  الفقيه القري 59 06/09/17مولي هاشم شاكر 02418Cمزدوجعين الشكاك

102/09/10إقليم: تاوناتمدرسة ابن رشدإقليم: تاوناتم/م  الكعدة 59 06/09/17عادل برخوسي 15403S)مزدوجتيسة )البلدية

405/09/11إقليم: مولي يعقوبكبكب المركزإقليم: تاوناتم/م الشوقر 59 03/09/13م العيادي 02236Eمزدوجعين بوعلي

209/12/11إقليم: مولي يعقوباولد العلم المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد قرون 59 02/09/14لمياء شيبي 02191Fمزدوجلعجاجرة

602/09/10إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدةإقليم: تاوناتم/م  مولي بوشتى 58 02/09/16حمدادي ابتسام 15397K)مزدوجقرية با م )البلدية

505/09/11إقليم: تازةعين فندل المركزإقليم: تاوناتم/م  هوارة 58 05/09/16علي اخليج 16391Rمزدوجمطماطة

المدرسة الجماعاتية اولد 

داود

116/09/97إقليم: تاوناتمدرسة الشهداءإقليم: تاونات 57 02/09/15إلتحاق بالزوجمداني وسيلة 18531S)مزدوجتاونات )البلدية

1104/09/02عمالة: فاسمولي علي الشريفإقليم: تاوناتم/م البراطلة 57 02/09/15جعفر الوجدي 02016R)مزدوججنان الورد )المقاطعة

105/09/03إقليم: مولي يعقوبمدرسة خالد بن الوليدإقليم: تاوناتمدرسة ابن رشد 57 20/09/16إلتحاق بالزوجفنان لبنى 25561Hمزدوجعين الشقف

901/01/10عمالة: فاسمولي علي الشريفإقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الول 57 02/09/15رشيد الحنين 02016R)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: المضيق - مدرسة عبد ا إبراهيمإقليم: تاوناتم/م  علل بن عبد ا

الفنيدق
420/09/04 56 04/09/18إلتحاق بالزوجةالعثماني سعيد 05620H)مزدوجمرتيل )البلدية

301/12/08عمالة: مكناسالمهايةإقليم: تاوناتالمدرسة الجديدة 56 04/09/18عبد ا هارم 03905Uمزدوجمهاية

101/01/12إقليم: تاوناتمدرسة الشريف الدريسيإقليم: تاوناتم/م  عين جنان 56 03/09/13إلتحاق بالزوجالسعيلي فاطمة 15392E)مزدوجتاونات )البلدية

404/09/12إقليم: صفروم/م راس تبودة-المركزإقليم: تاوناتم/م  الولجة 56 02/09/17العالوي سعيد 02401Jمزدوجراس تابودة

807/09/04إقليم: صفروم/م أيت بوفتين-المركزإقليم: تاوناتم/م  عبد المومن الموحدي 55 06/09/17يعيش م 02421Fمزدوجعين الشكاك

602/09/10إقليم: الحاجبالفجرإقليم: تاوناتم/م  أهل القاضي 55 02/09/15دنيا تيسيرت 04182Vمزدوجلقصير

105/09/11إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدةإقليم: تاوناتم/م  بوشابل 55 06/09/17طارق المعاشي 15397K)مزدوجقرية با م )البلدية
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605/09/08عمالة: مكناسعمرو بن العاصإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 54 03/09/13إلتحاق بالزوجةاسامة  الشطاطي 21537J)مزدوجويسلن )البلدية

404/09/12عمالة: فاسم عزيز الحبابيإقليم: تاوناتم م احمد الحجامي 54 02/09/16خديجة الشهابي 02024Z)مزدوججنان الورد )المقاطعة

904/09/02إقليم: مولي يعقوباولد العلم المركزإقليم: تاوناتم/م  الرصمة 53 02/09/14تونونتي مريم 02191Fمزدوجلعجاجرة

407/09/05عمالة: فاسعبد الهادي بوطالبإقليم: تاوناتم/م  التقدم 53 04/09/19 فؤاد عشعاش 19540N)مزدوججنان الورد )المقاطعة

615/09/05إقليم: الحاجبصلح الدين اليوبيإقليم: تاوناتم/م  مر يـحلة 53 03/09/13إلتحاق بالزوجكريمة مصلح 04110S)مزدوجاكوراي )البلدية

106/09/06عمالة: فاسعلي ابن أبي طالبإقليم: تاوناتم/م  مر يـحلة 53 02/09/16إلتحاق بالزوجةمعطى ا رضوان 25066V)مزدوجزواغة )المقاطعة

302/09/09إقليم: تاوناتم/م  سيدي م المغراويإقليم: تاوناتم/م  الكعدة الحمراء 53 02/09/14زهير جمال 15406V)مزدوجقرية با م )البلدية

701/01/10إقليم: الحاجبسيدي امباركإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 53 02/09/14أمينة فتاح 04189Cمزدوجلقصير

201/01/10عمالة: فاسم عزيز الحبابيإقليم: تاوناتم/م  غانس 53 02/09/14ميلودة احريوش 02024Z)مزدوججنان الورد )المقاطعة

402/09/10إقليم: تاوناتمدرسة موسى بن نصيرإقليم: تاوناتم/م ا خللفة 53 24/09/16إلتحاق بالزوجحياة رحوتي 15394G)مزدوجتاونات )البلدية

805/09/11إقليم: الحاجبسيدي عيسىإقليم: تاوناتم/م  عمارات 53 29/09/15العسري عبد القادر 19391Bمزدوجأيت نعمان

102/09/14إقليم: صفروم/م راس تبودة-المركزإقليم: تاوناتم/م  الكعدة 53 06/09/17امل هدهود 02401Jمزدوجراس تابودة

104/09/02إقليم: تاوناتمدرسة الداخلةإقليم: تاوناتم/م  اولد سليمان 52 04/09/18إلتحاق بالزوجةالعميم  عبد النبي 18898R)مزدوجتيسة )البلدية

905/09/08إقليم: مولي يعقوبمسدورة المركزإقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الول 52 04/09/18خديجة خربوش 02035Lمزدوجعين قنصرة

204/09/12إقليم: تاوناتمدرسة موسى بن نصيرإقليم: تاوناتم م القاضي عياض 52 02/09/14إلتحاق بالزوجالمرابطي  صفاء 15394G)مزدوجتاونات )البلدية

115/09/05إقليم: تاوناتمدرسة حي الملإقليم: تاوناتم/م سد الساهلة 51 06/09/17إلتحاق بالزوجنجاة الحجامي 15396J)مزدوجتاونات )البلدية

205/09/08إقليم: صفروم/م أيت بوفتين-المركزإقليم: تاوناتم/م  البريدية 51 03/09/13جعفر عبد المنعم 02421Fمزدوجعين الشكاك
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202/09/10إقليم: تاوناتم/م  غصن الزيتونإقليم: تاوناتم/م  ساحل بوطاهر 51 06/09/17إلتحاق بالزوجيسرى البكوري 15395H)مزدوجتاونات )البلدية

302/09/10إقليم: مولي يعقوبالجوابر المركزإقليم: تاوناتم/م  عبد المومن الموحدي 51 06/09/17وفاء حاجي 02181Vمزدوجلعجاجرة

304/09/12إقليم: مولي يعقوبعين بوعلي المركزإقليم: تاونات م/م بوعروس 51 06/09/17مزور سهام 02227Vمزدوجعين بوعلي

103/09/13إقليم: تاوناتمدرسة الغابةإقليم: تاوناتم/م  اثنين تبودة 51 03/09/13إلتحاق بالزوجمريم القرشي 15398L)مزدوجقرية با م )البلدية

101/01/10إقليم: تاوناتم/م  ساحل بوطاهرإقليم: تاوناتم/م  غانس 50 02/09/16عز الدين النعماني 15745Nمزدوجمزراوة

209/12/11إقليم: تاوناتمدرسة الشريف الدريسيإقليم: تاوناتم/م  حجرية 50 02/09/16إلتحاق بالزوجمريم المجيد 15392E)مزدوجتاونات )البلدية

303/09/13إقليم: مولي يعقوبعين قنصرة المركزإقليم: تاوناتم/م  النـقــلة 50 02/09/16أمنعي ماما 02032Hمزدوجعين قنصرة

603/09/13إقليم: صفروم/م الكوف-المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد دحو 50 02/09/16العدلوني  فاطمة 02429Pمزدوجأيت السبع لجرف

305/09/08إقليم: الحاجبالدار البيضاءإقليم: تاوناتم/م ا خللفة 49 02/09/15إلتحاق بالزوجخديجة كريم 04115X)مزدوجسبع عيون )البلدية

402/09/09عمالة: فاسفخر الدين الرازيإقليم: تاوناتم/م  بـياضات 49 06/09/17إلتحاق بالزوجالصنهاجي زينب 02111U)مزدوجزواغة )المقاطعة

201/01/10إقليم: تاوناتمدرسة موسى بن نصيرإقليم: تاوناتم م احمد الحجامي 49 02/09/15إلتحاق بالزوجالبوني سلوى 15394G)مزدوجتاونات )البلدية

103/09/12عمالة: فاسفخر الدين الرازيإقليم: تاوناتم/م  بني ولــــيد 49 02/09/15إلتحاق بالزوجسومية زغمور 02111U)مزدوجزواغة )المقاطعة

713/03/17إقليم: تازةعين فندل المركزإقليم: تاوناتم/م  أولد سلطان 48 13/03/17نورالدين تويتي 16391Rمزدوجمطماطة

207/09/04عمالة: فاسسخيناتإقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الول 48 07/09/17إلتحاق بالزوجةمعهود عبد الله 02045Xمزدوجسيدي حرازم

105/09/11إقليم: تاوناتمدرسة ادريس الولإقليم: تاوناتم/م عين مرشوش 48 02/09/16خديجة أمكريف 15402R)مزدوجتيسة )البلدية

105/09/11عمالة: طنجة - أصيل ابن حنبلإقليم: تاوناتم/م  اولد دحو 48 02/09/16م العبادي 15197T)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

601/01/12عمالة: مكناساعرب الصباحإقليم: تاوناتم/م الشوقر 48 02/09/16نادية النشيبي 03910Zمزدوجمهاية
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404/09/12إقليم: صفروم/م راس تبودة-المركزإقليم: تاوناتم/م  الولجة 48 02/09/17اليعكوبي نعمة 02401Jمزدوجراس تابودة

102/09/14إقليم: صفروم/م راس تبودة-المركزإقليم: تاوناتم/م  الكعدة 48 02/09/16شكري ياسين 02401Jمزدوجراس تابودة

713/02/17إقليم: تازةعين فندل المركزإقليم: تاوناتم/م  أولد سلطان 48 13/02/17لطيفة بوعاطيل 16391Rمزدوجمطماطة

202/09/10إقليم: تاوناتمدرسة موسى بن نصيرإقليم: تاوناتم/م  علل بن عبد ا 47 04/09/18إلتحاق بالزوجةهشام دخيسي 15394G)مزدوجتاونات )البلدية

105/09/11إقليم: تاوناتمدرسة موسى بن نصيرإقليم: تاوناتم/م  التقدم 47 06/09/17إلتحاق بالزوجربيعة الدراز 15394G)مزدوجتاونات )البلدية

503/09/13إقليم: إفرانم م توفصطلت المركزيةإقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعدي 47 06/09/17حسناء حديوي 10739Xمزدوجعين اللوح

103/09/13إقليم: صفروم/م راس تبودة-المركزإقليم: تاوناتم م القاضي عياض 47 06/09/17فاطمة الزهراء لمشرح 02401Jمزدوجراس تابودة

102/09/10إقليم: تاوناتم/م  اولد عيادإقليم: تاوناتمدرسة موسى بن نصير 46 04/09/18إلتحاق بالزوجأسماء  العسري 15902Jمزدوجأولد عياد

102/09/14إقليم: تاوناتم/م  الزريزرإقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفي 46 06/09/16سعاد   السبع 15720Lمزدوجالزريزر

606/09/00إقليم: مولي يعقوبالعجاجرة المركزإقليم: تاوناتم/م  هوارة 45 15/09/15اشهبار سامي 02176Pمزدوجلعجاجرة

إقليم: شتوكة آيت م.م بئرانزرانإقليم: تاوناتم/م  مشكور

باها
1004/09/02 45 02/09/15البوزيدي سناء 05184Jمزدوجسيدي بو السحاب

618/02/08إقليم: مولي يعقوبالشبابات المركزإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 45 02/09/15لشقر فاطمة 02208Zمزدوجأولد ميمون

302/09/10إقليم: مولي يعقوبالعجاجرة المركزإقليم: تاوناتم/م  العزيين 45 02/09/15فتيحة الضرضاري 02176Pمزدوجلعجاجرة

404/09/12عمالة: فاسعمر بن عبد العزيزإقليم: تاوناتم/م  عين معطوف 45 02/09/16إلتحاق بالزوجسهام المزاندي 01999X)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

101/01/12إقليم: تاوناتالركيبةإقليم: تاوناتم/م  الدكان 45 02/09/15بليط مصطفى 15589Uمزدوجالبيبان

سيدي احمد البرنوصي إقليم: تاوناتم/م الخيايطة

المركز

105/09/08إقليم: مولي يعقوب 44 02/09/16إلتحاق بالزوجازربان ابتسام 02233Bمزدوجعين بوعلي

101/01/10إقليم: تاوناتم/م  ساحل بوطاهرإقليم: تاوناتم/م  اولد قرون 43 02/09/15صبار م 15745Nمزدوجمزراوة
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102/09/10إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدةإقليم: تاوناتم/م العشايش 43 04/09/18إلتحاق بالزوجالفزازي  خديجة 15397K)مزدوجقرية با م )البلدية

202/09/10إقليم: مولي يعقوباولد المنصوري المركزإقليم: تاوناتم/م  عدالة 43 02/09/14أحمد نيفوف 02228

W

مزدوجعين بوعلي

405/09/11عمالة: مكناسواد الرمان  المركزإقليم: تاوناتم/م عبدالرحيم بوعبيد 43 06/09/17ربيعة التزاني 04038Nمزدوجعين جمعة

702/09/14إقليم: مولي يعقوباولد المنصوري المركزإقليم: تاونات م/م بوعروس 43 05/09/17نادية المين 02228

W

مزدوجعين بوعلي

402/09/14إقليم: مولي يعقوبسيدي امساهل المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد العسري 43 06/09/17نسرين الطاهري 02235Dمزدوجعين بوعلي

105/09/08إقليم: مولي يعقوبمدرسة الجاحظإقليم: تاوناتم/م  هوارة 42 02/09/16إلتحاق بالزوجحنان العطاري 25562Jمزدوجعين الشقف

المدرسة الجماعاتية اولد 

داود

505/09/11إقليم: مولي يعقوبعين قنصرة المركزإقليم: تاونات 42 02/09/16الخرازي كمال 02032Hمزدوجعين قنصرة

204/09/12إقليم: تاوناتمدرسة حي الملإقليم: تاوناتم/م  البسابسة 42 06/09/17إلتحاق بالزوجسناء بورلي 15396J)مزدوجتاونات )البلدية

205/09/11عمالة: مكناسموساوةإقليم: تاوناتم/م  كلبـــة 41 06/09/17يطو الحمزاوي 03855Pمزدوجمغاصيين

304/09/12عمالة: فاسم م  الحشالفةإقليم: تاوناتم/م  بوشمات 41 02/09/16إلتحاق بالزوجةأحمد العلمي 01963Hمزدوجأولد الطيب

104/09/12إقليم: تاوناتمدرسة ادريس الولإقليم: تاوناتم/م اولد جموح 41 06/09/17هيام طالي 15402R)مزدوجتيسة )البلدية

706/09/17إقليم: الحاجبايت وخلفنإقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانت 41 06/09/17م الصماق 04215Fمزدوجأيت ويخلفن

104/09/12إقليم: صفروم/م أيت بوفتين-المركزإقليم: تاوناتم/م  الولجة 40 02/09/16بويحياوي خالد 02421Fمزدوجعين الشكاك

102/09/14إقليم: تاوناتمدرسة ادريس الولإقليم: تاوناتم/م  البسابسة 40 04/09/18سناء عيساوي شعايبي 15402R)مزدوجتيسة )البلدية

707/09/05إقليم: الحاجبجحجوحإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 38 05/09/16 عبدوس سعيد 04209Zمزدوججحجوح

118/02/08إقليم: الحاجبعقبة صفيةإقليم: تاونات م/م بوعروس 38 05/09/16عبد السلم دادوش 04185Yمزدوجلقصير

218/02/08عمالة: فاساحمد الحنصاليإقليم: تاوناتم/م  سيدي عثمان 38 15/09/15إلتحاق بالزوجةم   عليوي 18502K)مزدوجالمرينيين )المقاطعة
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601/01/10إقليم: تازةباب مرزوقة المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد عبد الكريم 38 02/09/16احمد قريشل 16520Fمزدوجباب مرزوقة

309/12/11عمالة: مكناسالبهاليل المركزإقليم: تاوناتم/م ا خللفة 38 02/09/16عبد ا العدلي 04037Mمزدوجعين كرمة-واد الرمان

204/09/12إقليم: صفروم/م أيت السبع-المركزإقليم: تاوناتم/م  بوشابل 38 21/09/16عزيزة حمي 02425Kمزدوجأيت السبع لجرف

113/02/17إقليم: تاوناتم/م  بني ولــــيدإقليم: تاوناتم/م  القــلعة 38 13/02/17مصطفى السباعي 15679Sمزدوجبني وليد

103/09/13إقليم: تاوناتم/م  التقدمإقليم: تاوناتم/م  الوردزاغ 38 02/09/16م أنعيمة 15853Fمزدوجعين عائشة

705/09/16إقليم: مولي يعقوباولد حافظ المركزإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 38 05/09/16شيماء عباد 02221Nمزدوجالوادين

302/09/16إقليم: الحاجبعقبة ابن نافعإقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمان 38 02/09/16فاطمة عويش 21196Nمزدوجأيت بوبيدمان

202/09/16إقليم: مولي يعقوبسيدي امساهل المركزإقليم: تاوناتم/م  وكواسات 38 02/09/16غيثة  أزمي. حسني 02235Dمزدوجعين بوعلي

902/09/16عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: تاوناتم/م  عين زمزم 38 02/09/16حميد العلطيفي 03908Xمزدوجمهاية

302/09/16إقليم: مولي يعقوبالفشاتلة المركزإقليم: تاوناتم/م  الدكان 38 02/09/16كوثر المفيد 02219Lمزدوجالوادين

1102/09/16عمالة: مكناسايت موسى وحميإقليم: تاوناتم/م عمر بن الخطاب 38 02/09/16حنين صبرين 04069Xمزدوجعين جمعة

1002/09/16إقليم: الحاجبعقبة صفيةإقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانت 38 02/09/16مونية لكبيري 04185Yمزدوجلقصير

402/09/16عمالة: مكناسايت موسى وحميإقليم: تاوناتم/م  الدكان 38 02/09/16نعيمة لمجيدي 04069Xمزدوجعين جمعة

513/02/17إقليم: الحاجبعقبة ابن نافعإقليم: تاوناتم/م  اولد سليمان 38 13/02/17أيوب شداوي 21196Nمزدوجأيت بوبيدمان

213/02/17عمالة: مكناسشعبانات المركزإقليم: تاوناتم/م  عين الكدح 38 13/02/17حسن عمروش 04061Nمزدوجعين جمعة

813/02/17إقليم: مولي يعقوبمدرسة ابن خلدونإقليم: تاوناتم/م بني مطرف 38 مزدوجالوادين02216Hايمان الخفيفي

م م زاوية واد إفران إقليم: تاوناتم/م  عين الكدح

المركزية

113/02/17إقليم: إفران 38 13/02/17أسماء النميلي 10745Dمزدوجواد إفران
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المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: تاوناتم/م  اولد دحو

داود

313/02/17إقليم: تاونات 38 13/02/17مريم الهواري 26054Uمزدوجأولد داود

113/03/17إقليم: تاوناتم/م  باب منصورةإقليم: تاوناتم/م شهريرة البتدائية 38 13/03/17م بكوري 15568

W

مزدوجسيدي الحاج ام

327/05/17إقليم: تاوناتم/م  سيدي م المغراويإقليم: تاوناتم/م  الكعدة الحمراء 38 27/05/17حليمة الرحماني 15406V)مزدوجقرية با م )البلدية

304/09/12إقليم: مولي يعقوبمسدورة المركزإقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الول 37 04/09/19السنوسي عبد المجيد 02035Lمزدوجعين قنصرة

803/09/13إقليم: صفروم/م الكدية-المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد العسري 37 06/09/17خديجة ابنعضيم 02432Tمزدوجأيت السبع لجرف

203/09/13إقليم: الحاجبسيدي الشافيإقليم: تاوناتم/م  عين الكدح 37 06/09/17حفيظة أيت علي 04177Pمزدوجلقصير

203/09/13إقليم: مولي يعقوبمسدورة المركزإقليم: تاونات م/م بوعروس 37 06/09/17العلمي نجلء 02035Lمزدوجعين قنصرة

المدرسة الجماعاتية اولد 

داود

502/09/10إقليم: مولي يعقوبسيدي امساهل المركزإقليم: تاونات 36 02/09/16نبيل عبد الحميد 02235Dمزدوجعين بوعلي

202/09/10إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدةإقليم: تاوناتم/م  حجرية 36 06/09/15إلتحاق بالزوجبن طالب نسرين 15397K)مزدوجقرية با م )البلدية

305/09/11إقليم: مولي يعقوبالزياينة المركزإقليم: تاوناتم/م عبدالرحيم بوعبيد 36 04/09/18عبد القادر محي 02182

W

مزدوجلعجاجرة

604/09/12إقليم: مولي يعقوبالزياينة المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد احمد 36 04/09/18فاطمة الزهراء رفوع 02182

W

مزدوجلعجاجرة

302/09/14إقليم: تاوناتمدرسة حي الملإقليم: تاوناتم/م  الزريزر 36 06/09/17إلتحاق بالزوجلطيفة اطعايمي 15396J)مزدوجتاونات )البلدية

801/01/10إقليم: مولي يعقوبالعجاجرة المركزإقليم: تاوناتم/م  هوارة 35 04/09/17سليمة الجاي 02176Pمزدوجلعجاجرة

801/01/12إقليم: الحاجبضيعة الحاج حسنإقليم: تاوناتم/م  تمـدغاص 35 05/09/15عبد اللطيف الحمزي 21187Dمزدوجأيت بورزوين

402/09/14إقليم: تاوناتمدرسة موسى بن نصيرإقليم: تاوناتم/م  التقدم 35 06/09/17إلتحاق بالزوجسهام الغزيوي 15394G)مزدوجتاونات )البلدية

113/02/17إقليم: تاونات م/م أحمد بوكماخإقليم: تاوناتم/م  الكعدة 35 06/09/17عثمان الشحيمي 15822Xمزدوجرأس الواد

113/02/17إقليم: تاوناتم/م  الفقيه القريإقليم: تاوناتم/م  الدكان 35 06/09/17العلوي امال 15677Pمزدوجعين مديونة
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المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: تاوناتم/م  اولد دحو

داود

113/03/17إقليم: تاونات 35 06/09/17أمينة حنين 26054Uمزدوجأولد داود

1013/03/17إقليم: مولي يعقوبسيدي امساهل المركزإقليم: تاوناتم/م  مساسة 35 06/09/17وليوي م 02235Dمزدوجعين بوعلي

410/04/17إقليم: الحاجبالنبعاثإقليم: تاوناتم/م اولد جموح 35 06/09/17فاطمة الزهراء الحوري 04111Tمزدوججحجوح

1002/05/17إقليم: مولي يعقوبعين بومرشد المركزإقليم: تاوناتم/م  مساسة 35 06/09/17عبدالحق ابزيز 02042Uمزدوجعين قنصرة

م/م سيدي عبدالمالك إقليم: تاوناتم/م  عين جنان

الروضة-المركز

105/09/08إقليم: صفرو 34 04/09/18عادل الحمودي 02290Nمزدوجكندر سيدي خيار

504/09/12إقليم: تاوناتمدرسة موسى بن نصيرإقليم: تاوناتم م القاضي عياض 34 06/09/17إلتحاق بالزوجمشكوري حسناء 15394G)مزدوجتاونات )البلدية

202/09/14إقليم: مولي يعقوبطلحة المركزإقليم: تاوناتم/م  بـياضات 34 06/09/17إلتحاق بالزوجبن الشيخ فاطمة 02125Jمزدوجسبع رواضي

102/09/14إقليم: تاوناتم/م  غصن الزيتونإقليم: تاوناتم/م  ديــدبــة 34 06/09/17إلتحاق بالزوجقالة سكينة 15395H)مزدوجتاونات )البلدية

204/09/18عمالة: مكناساولد يوسفإقليم: تاوناتم/م عبد السلم الراضي 34 04/09/18مديحة لعديسي 03879Rمزدوجنزالة بني عمار

204/09/18عمالة: مكناساولد يوسفإقليم: تاوناتم/م  الملعب 34 04/09/18الحنتيتي يونس 03879Rمزدوجنزالة بني عمار

605/09/11إقليم: الحاجبسوق الكورإقليم: تاوناتم/م  العجاجرة 33 06/09/17عبد المجيب اغداشي 04159Vمزدوجأيت بوبيدمان

202/09/14إقليم: مولي يعقوبمسدورة المركزإقليم: تاونات م/م بوعروس 33 06/09/17وئام العلمي 02035Lمزدوجعين قنصرة

402/09/14إقليم: تاوناتم/م  التقدمإقليم: تاوناتم/م  بوعادل 33 06/09/17ايمان العسري 15853Fمزدوجعين عائشة

102/09/14إقليم: تاوناتم/م  الفقيه القريإقليم: تاوناتم/م  اولد دحو 33 06/09/17سناء  العمراني 15677Pمزدوجعين مديونة

301/01/10إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدةإقليم: تاوناتم/م  اولد احمد 32 04/09/18حنشي عمر 15397K)مزدوجقرية با م )البلدية

501/09/09إقليم: الحاجبدوار لكرمإقليم: تاوناتم/م  أهل القاضي 32 04/09/18مجيد جبة 24486Pمزدوجلقصير

103/09/13إقليم: تاوناتم/م الغوازيإقليم: تاوناتم/م  أهل القاضي 32 04/09/19مريم لشهب 15513Lمزدوجاغوازي
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102/09/16إقليم: تاوناتمدرسة ادريس الولإقليم: تاوناتم/م  البسابسة 32 04/09/18عز الدين بن الشيخ 15402R)مزدوجتيسة )البلدية

302/09/16إقليم: القنيطرةسيدي علل التازيإقليم: تاوناتم/م ا خللفة 32 06/09/18فاطمة ظافر 10872Sمزدوجسيدي علل التازي

603/09/13إقليم: الحاجبايت الربعإقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الول 31 06/09/17م بوخرسة 04165Bمزدوجبطيط

103/09/13إقليم: صفروم/م القصبة-المركزإقليم: تاوناتم/م  التقدم 31 06/09/17بوطاهر نعيمة 02360Pمزدوجامطرناغة

602/09/14إقليم: تاوناتم م القاضي عياضإقليم: تاوناتم/م ا خللفة 31 06/09/17عمرني عبد العزيز 15748Sمزدوجمزراوة

402/09/14إقليم: الحاجبايت حميإقليم: تاوناتم/م  الكعدة 31 06/09/17م البعاج 21857Gمزدوجلقصير

302/09/14إقليم: مولي يعقوباولد الكريني المركزإقليم: تاوناتم/م  الشقوبيين 31 06/09/17رشيد بلفقيه 02187Bمزدوجلعجاجرة

مدرسة أولد مكودو إقليم: تاوناتم/م  الكعدة

الجماعتية

102/09/14إقليم: صفرو 31 06/09/17عبد الرزاق شهبية 25835Fمزدوجأولد امكودو

102/09/14إقليم: تاوناتم/م  ساحل بوطاهرإقليم: تاوناتم/م  حجرية 31 04/09/18إلتحاق بالزوجةالشرع فؤاد 15745Nمزدوجمزراوة

502/09/14إقليم: صفروم/م قصيوة-المركزإقليم: تاوناتم/م أولد الحاج م 31 06/09/17عبد الحق كعبوش 02355Jمزدوجعين تمكناي

102/09/14إقليم: صفروم/م عين جراح-المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد سليمان 31 06/09/17المصطفى موغي 02434Vمزدوجأيت السبع لجرف

702/09/14إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدةإقليم: تاوناتم/م  المفاتيح 31 06/09/17سعيد مغاري يوسفي 15397K)مزدوجقرية با م )البلدية

906/09/17إقليم: مولي يعقوبعين بومرشد المركزإقليم: تاوناتم/م  عين مناخر 31 06/09/17هاشم جلول 02042Uمزدوجعين قنصرة

806/09/17إقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الولإقليم: تاونات م/م أحمد بوكماخ 31 06/09/17ابتسام الفروي 15805Dمزدوجواد الجمعة

406/09/17إقليم: مولي يعقوبالجوابر المركزإقليم: تاوناتم/م  الجبابرة 31 06/09/17حفيظة البركاني 02181Vمزدوجلعجاجرة

106/09/17إقليم: تازةاولد عبد ا موسى المركزإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 31 06/09/17حنيفة  بناني 16565Eمزدوجبني لنث

806/09/17إقليم: مولي يعقوبعين بومرشد المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد علي 31 06/09/17فاطمة الزهراء الخلفاوي 02042Uمزدوجعين قنصرة
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المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: تاوناتم/م  الدكان

داود

806/09/17إقليم: تاونات 31 06/09/17العبدللوي ابراهيم 26054Uمزدوجأولد داود

106/09/17إقليم: الحاجبايت وللإقليم: تاوناتم/م  سيدي سوسان 31 06/09/17خديجة مصيري 04168Eمزدوجبطيط

106/09/17إقليم: تازةعين بومساي المركزإقليم: تاوناتم/م  بوعرام 31 06/09/17سمية  اليازغي 16387Lمزدوجمطماطة

306/09/17إقليم: الحاجبايت حميإقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمان 31 06/09/17م جالي 21857Gمزدوجلقصير

306/09/17إقليم: صفروم/م تاغيت-المركزإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 31 06/09/17فوزي نادية 02373Dمزدوجأولد امكودو

306/09/17إقليم: مولي يعقوباولد الكريني المركزإقليم: تاوناتم/م  سيدي سوسان 31 06/09/17سناء طريبق 02187Bمزدوجلعجاجرة

306/09/17إقليم: مولي يعقوبالعجاجرة المركزإقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفي 31 06/09/17فاطمة النصيري 02176Pمزدوجلعجاجرة

1006/09/17إقليم: تاوناتم/م  بـياضاتإقليم: تاوناتم/م  عين قشير 31 06/09/17إيمان حروكة 15905Mمزدوجأولد عياد

1106/09/17عمالة: مكناسايت احساين المركزإقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفي 31 06/09/17وفاء وزاني عمري 03865Aمزدوجسيدي عبد ا الخياط

206/09/17إقليم: تاوناتم/م سد الساهلةإقليم: تاوناتم/م ا خللفة 31 06/09/17عادل الزهري 15725Sمزدوجالزريزر

506/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد احمدإقليم: تاوناتم/م الشوقر 31 06/09/17عبد الجليل الهلوي 15476

W

مزدوجبني سنوس

106/09/17إقليم: تاوناتمدرسة ادريس الولإقليم: تاوناتم/م  مساسة 31 06/09/17اسماء الصالحي 15402R)مزدوجتيسة )البلدية

106/09/17إقليم: تاوناتم/م اولد أزمإقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودة 31 06/09/17إيمان شيكر 15696Kمزدوجبوعادل

106/09/17إقليم: مولي يعقوبمدرسة ابن خلدونإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 31 06/09/17بوجوج توفيق 02216Hمزدوجالوادين

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  الزريزرإقليم: تاوناتم/م  إمام مالك 31 06/09/17يوسف افليفل 15720Lمزدوجالزريزر

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  التقدمإقليم: تاوناتم/م  اولد دحو 31 06/09/17إيمان مسطفى 15853Fمزدوجعين عائشة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد عيادإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 31 06/09/17بحباح صفاء 15902Jمزدوجأولد عياد
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106/09/17إقليم: تاوناتم/م اولد أزمإقليم: تاوناتم/م  عين معطوف 31 06/09/17الحسين اليحياوي 15696Kمزدوجبوعادل

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  التقدمإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 31 06/09/17عبد ا شرباك 15853Fمزدوجعين عائشة

506/09/17إقليم: مولي يعقوبالعجاجرة المركزإقليم: تاوناتم/م عبد السلم الراضي 31 06/09/17م بوبنة 02176Pمزدوجلعجاجرة

م/م سيدي عبدالمالك إقليم: تاوناتم/م  سيدي عثمان

الروضة-المركز

806/09/17إقليم: صفرو 31 06/09/17فر هدى 02290Nمزدوجكندر سيدي خيار

206/09/17إقليم: تاوناتم/م سد الساهلةإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 31 06/09/17عبد القادر السالمي 15725Sمزدوجالزريزر

506/09/17إقليم: الحاجبدوار لكرمإقليم: تاوناتم/م اولد أزم 31 06/09/17اشوهان حفصة 24486Pمزدوجلقصير

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  الشقوبيينإقليم: تاوناتم/م  مولي بوشتى 31 06/09/17عزيز الدوقي 15470Pمزدوجبني سنوس

106/09/17إقليم: تاوناتم م القاضي عياضإقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودة 31 06/09/17ابتسام العصمي 15748Sمزدوجمزراوة

306/09/17إقليم: الحاجبايت علي بوبكرإقليم: تاوناتم/م  اولد احمد 31 06/09/17امال لكحل 04171Hمزدوجبطيط

206/09/17إقليم: تاوناتم/م سد الساهلةإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 31 06/09/17م الرويضي 15725Sمزدوجالزريزر

106/09/17إقليم: تاوناتمدرسة ادريس الولإقليم: تاوناتم/م  مساسة 31 06/09/17سميرة القرع 15402R)مزدوجتيسة )البلدية

806/09/17إقليم: مولي يعقوبمدرسة ابن خلدونإقليم: تاوناتم/م  سيدي عثمان 31 06/09/17رباب ابو 02216Hمزدوجالوادين

806/09/17إقليم: تاوناتم/م  طارق بن زيادإقليم: تاوناتم م احمد الحجامي 31 06/09/17أسامة بريطال 15737Eمزدوجارغيوة

106/09/17عمالة: مكناسبني عمارإقليم: تاوناتم/م عبد السلم الراضي 31 06/09/17عادل الرامي 03876Mمزدوجنزالة بني عمار

106/09/17إقليم: صفروم/م الكدية-المركزإقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودة 31 06/09/17وفاء الحيبور 02432Tمزدوجأيت السبع لجرف

106/09/17إقليم: تاونات م/م أحمد بوكماخإقليم: تاوناتم/م  عدالة 31 06/09/17عبد السلم جعفري 15822Xمزدوجرأس الواد

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  الزريزرإقليم: تاوناتم/م  بني بوزولت 31 06/09/17الحسن الحساني 15720Lمزدوجالزريزر
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106/09/17إقليم: تاوناتم/م  الدكانإقليم: تاوناتم/م  النـقــلة 31 06/09/17احمد عبودي 15597Cمزدوجسيدي يحيى بني زروال

206/09/17إقليم: الحاجباليوسفيةإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 31 06/09/17زينب القيسي 04211Bمزدوججحجوح

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  الزريزرإقليم: تاوناتم/م ا خللفة 31 06/09/17أمين الفتوح 15720Lمزدوجالزريزر

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الولإقليم: تاوناتم/م  عين معطوف 31 06/09/17إدريس العكري 15805Dمزدوجواد الجمعة

606/09/17عمالة: مكناسبني عمارإقليم: تاوناتم/م  البريدية 31 06/09/17الصنهاجي خالد 03876Mمزدوجنزالة بني عمار

506/09/17إقليم: مولي يعقوبعين بومرشد المركزإقليم: تاوناتم/م البراطلة 31 06/09/17نعمى السيحي 02042Uمزدوجعين قنصرة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  مشكورإقليم: تاوناتم/م  تاونات القشور 31 06/09/17عمر   الرحالي 15734Bمزدوجاخللفة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  التقدمإقليم: تاوناتم/م  اولد دحو 31 06/09/17فاتن الطايق 15853Fمزدوجعين عائشة

306/09/17إقليم: صفروم/م عين السبيت-المركزإقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانت 31 06/09/17رضوان تواتي 02404Mمزدوجراس تابودة

106/09/17إقليم: تاوناتمدرسة ادريس الولإقليم: تاوناتم/م  عين مناخر 31 06/09/17فاطمة والي علمي 15402R)مزدوجتيسة )البلدية

606/09/17إقليم: الحاجباليوسفيةإقليم: تاوناتم/م اولد أزم 31 06/09/17أميمة ويجان 04211Bمزدوججحجوح

202/09/14إقليم: مولي يعقوبمدرسة ابن خلدونإقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهر 30 04/09/18فوزية العمراني 02216Hمزدوجالوادين

802/09/14إقليم: تاوناتمدرسة ادريس الولإقليم: تاوناتم/م البراطلة 30 04/09/18رقية     نغيمة 15402R)مزدوجتيسة )البلدية

602/09/15إقليم: تاوناتم/م  غصن الزيتونإقليم: تاوناتم/م سد الساهلة 30 06/09/17إلتحاق بالزوجلبنى البردي 15395H)مزدوجتاونات )البلدية

113/02/17إقليم: تاوناتمدرسة احمد الشريفإقليم: تاوناتم/م  الدكان 30 13/03/17إلتحاق بالزوجالتليدي فاطمة 15401P)مزدوجغفساي )البلدية

706/09/17إقليم: تاوناتم/م سد الساهلةإقليم: تاوناتم/م اولد أزم 30 04/09/18سهام الزخوني 15725Sمزدوجالزريزر

102/09/15إقليم: تاوناتمدرسة الداخلةإقليم: تاوناتم/م  تعاونية الكفاح 29 06/09/17إلتحاق بالزوجسميرة غريب 18898R)مزدوجتيسة )البلدية
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102/09/15عمالة: فاسابن تومرتإقليم: تاوناتم/م  بوشمات 29 06/09/17إلتحاق بالزوجالسعيدي فاطمة الزهراء 18443

W

مزدوججنان الورد )المقاطعة(

105/09/16عمالة: مكناسدار القايد سيدي الشيخإقليم: تاوناتم/م  بني بوزولت 29 20/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء علوي 03896Jمزدوجواد الجديدة

402/09/16إقليم: تاوناتالركيبةإقليم: تاوناتم/م  الوردزاغ 29 04/09/19رجاء المرضي 15589Uمزدوجالبيبان

613/02/17إقليم: تاوناتم/م العشايشإقليم: تاوناتم/م  الفريشة 29 13/02/17إلتحاق بالزوجةامين الكمراوي 15404T)مزدوجتاونات )البلدية

113/02/17إقليم: تاوناتم/م  عدالةإقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتى 29 04/09/19عبد الحق ادعيكل 15844

W

مزدوجعين معطوف

216/02/17عمالة: فاس شوقيإقليم: تاوناتم/م اولد أزم 29 16/02/17إلتحاق بالزوجالفتحي وداد 02028D)مزدوججنان الورد )المقاطعة

206/09/17إقليم: تاوناتمدرسة ابن رشدإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 29 04/09/19فاطمة الزهراء سرحان 15403S)مزدوجتيسة )البلدية

101/01/10عمالة: فاسالمنصور الذهبيإقليم: تاوناتم/م  الحركاويين 28 06/09/16إلتحاق بالزوجخديجة بلمعطي 18501J)مزدوجزواغة )المقاطعة

302/09/10إقليم: مولي يعقوبالحجرة الشريفة المركزإقليم: تاوناتم/م  الدبيشات 28 02/09/16محداري خلود 02196Lمزدوجسيدي داود

903/09/13إقليم: الحاجبايت ابراهيمإقليم: تاوناتمدرسة ادريس الول 28 06/09/17فاطمة الزهراء كرام 04164Aمزدوجبطيط

302/09/14إقليم: صفروم/م ازرع-المركزإقليم: تاوناتمدرسة ادريس الول 28 06/09/17م بن بري 02320

W

مزدوجأهل سيدي لحسن

102/09/14إقليم: صفرومدرسة الخنساءإقليم: تاوناتمدرسة موسى بن نصير 28 06/09/17محسين البوكريني 25591R)مزدوجرباط الخير )البلدية

802/09/14عمالة: طنجة - أصيلالمعرفةإقليم: تاوناتمدرسة ابن رشد 28 06/09/17مصطفى الحديوي 26912B الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

402/09/16عمالة: سلمدرسة البراهمة 3إقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 28 02/09/16إلتحاق بالزوجمريم اباحا 01255Nمزدوجعامر

502/09/16إقليم: الحاجبايت الربعإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 28 02/09/16أسامة المرابط 04165Bمزدوجبطيط

402/09/16إقليم: خنيفرةايت موإقليم: تاوناتم/م  وكواسات 28 02/09/16إلتحاق بالزوجزينب  لزعار 11611V)مزدوجمريرت )البلدية

102/09/16إقليم: مولي يعقوبعين بومرشد المركزإقليم: تاوناتم/م عبد الوارث العثماني 28 01/01/17سهام ميلمي 02042Uمزدوجعين قنصرة
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202/09/16إقليم: تاوناتم/م  بـياضاتإقليم: تاوناتم/م المهدي بن تومرت 28 02/09/16العمالي فوزية 15905Mمزدوجأولد عياد

102/09/16إقليم: تاوناتم/م  التقدمإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 28 02/09/16إلتحاق بالزوجسناء رواص 15853Fمزدوجعين عائشة

113/02/17عمالة: فاسابن تيميةإقليم: تاوناتم/م  ديــدبــة 28 13/02/17إلتحاق بالزوجةالمنيعي يوسف 02105M)مزدوجزواغة )المقاطعة

613/02/17إقليم: تاوناتم/م العشايشإقليم: تاوناتم/م  مشكور 28 13/02/17إلتحاق بالزوجةيوسف النطوح 15404T)مزدوجتاونات )البلدية

213/02/17عمالة: فاسم م  الحشالفةإقليم: تاوناتم/م أولد النيف 28 13/02/17إلتحاق بالزوجةمصطفى امحرار 01963Hمزدوجأولد الطيب

913/02/17إقليم: الحاجبايت وللإقليم: تاوناتم/م  عين الكدح 28 13/02/17حميد وزني 04168Eمزدوجبطيط

513/02/17إقليم: تازةسيدي مجبر المركزإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 28 13/02/17م الكدار 16507Sمزدوجباب بودير

613/02/17إقليم: صفروم/م الكوف-المركزإقليم: تاوناتم/م  باب كراوة 28 13/02/17العلمي نعمان 02429Pمزدوجأيت السبع لجرف

1213/02/17إقليم: الحاجبايت وخلفنإقليم: تاوناتم/م  الحركاويين 28 13/02/17عبد العزيز عزوز 04215Fمزدوجأيت ويخلفن

113/02/17إقليم: تازةالترايبة المركزإقليم: تاوناتم/م  عين الكدح 28 13/02/17حمزة بوحددة 16431Jمزدوجاترايبة

714/02/17إقليم: صفروم/م الكدية-المركزإقليم: تاوناتم/م  باب كراوة 28 14/02/17مجيد لعبيد 02432Tمزدوجأيت السبع لجرف

813/02/17إقليم: صفروم/م دار حقون-المركزإقليم: تاوناتم/م  عين الكدح 28 13/02/17م مزغيف 02369Zمزدوجأولد امكودو

913/02/17إقليم: الحاجبايت الربعإقليم: تاوناتم/م  حجرية 28 13/02/17حسن التايك 04165Bمزدوجبطيط

513/02/17إقليم: الحاجبايت علي بوبكرإقليم: تاوناتم/م  ديــدبــة 28 13/02/17عبد النور بوشنافة 04171Hمزدوجبطيط

113/02/17إقليم: صفروم/م عين السبيت-المركزإقليم: تاوناتم/م  عين الكدح 28 13/02/17عبد الكريم السليماني 02404Mمزدوجراس تابودة

1013/02/17عمالة: مكناسالزوالط الجديدةإقليم: تاوناتم/م  الدبيشات 28 13/02/17إلتحاق بالزوجةايوب النصاري 26927Tمزدوجالدخيسة

1013/02/17إقليم: الحاجبايت علي بوبكرإقليم: تاوناتم/م  بوعادل 28 13/02/17حميد الشايب 04171Hمزدوجبطيط
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213/02/17إقليم: الحاجبعلل ابن عبد اإقليم: تاوناتم/م اولد جموح 28 06/09/17إلتحاق بالزوجالمزكلدي زينب 04114

W

مزدوجاكوراي )البلدية(

813/02/17إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدةإقليم: تاوناتم/م  القريشيين 28 13/02/17غيثة العلوي 15397K)مزدوجقرية با م )البلدية

613/02/17إقليم: صفروم/م الكوف-المركزإقليم: تاوناتم/م  باب كراوة 28 13/02/17عبد الصمد أغزدي 02429Pمزدوجأيت السبع لجرف

413/02/17عمالة: فاساولد الطيب السفلىإقليم: تاوناتم/م  اولد احمد 28 13/02/17إلتحاق بالزوجرجاء شباش 01960Eمزدوجأولد الطيب

113/02/17عمالة: فاسابن تيميةإقليم: تاوناتم/م  ديــدبــة 28 13/02/17إلتحاق بالزوجةنور الدين الرماح 02105M)مزدوجزواغة )المقاطعة

113/02/17إقليم: صفرومدرسة ابن رشدإقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفي 28 13/02/17إلتحاق بالزوجنجوى ادريسي سغروشني 02276Y)مزدوجإيموزار كندر )البلدية

113/02/17إقليم: صفروم/م عين السبيت-المركزإقليم: تاوناتم/م  أولد سلطان 28 13/02/17م بنيحيى 02404Mمزدوجراس تابودة

213/02/17عمالة: فاسابن تيميةإقليم: تاوناتم/م  إزارة 28 13/02/17إلتحاق بالزوجمجدة بديش 02105M)مزدوجزواغة )المقاطعة

1013/02/17إقليم: تازةمطماطةإقليم: تاوناتم/م  ديــدبــة 28 13/02/17عبد المنعم ازيلي 16140Tمزدوجمطماطة

213/02/17إقليم: تاوناتم/م  غصن الزيتونإقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتى 28 13/02/17إلتحاق بالزوجةهشام كماز 15395H)مزدوجتاونات )البلدية

413/02/17إقليم: تازةابن رشدإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 28 13/02/17إلتحاق بالزوجزهور العباسي 27144Dمزدوجأولد ازباير

113/02/17إقليم: تاوناتم/م  علل بن عبد اإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 28 13/02/17سعيدة  الهواري 15741Jمزدوجارغيوة

213/02/17عمالة: فاسابن تيميةإقليم: تاوناتم/م  أهل القاضي 28 13/02/17إلتحاق بالزوجزينب الوردي 02105M)مزدوجزواغة )المقاطعة

113/02/17إقليم: تاوناتم/م  عين الكدحإقليم: تاوناتم/م  الكرانـــة 28 13/02/17عبد القادر بورمطان 15897Dمزدوجعين لكداح

213/02/17إقليم: تازةاولد عبد ا موسى المركزإقليم: تاوناتم/م  بوعرام 28 13/02/17فؤاد بونجم 16565Eمزدوجبني لنث

313/03/17إقليم: تاوناتم/م  سيدي م المغراويإقليم: تاوناتم/م  القريشيين 28 13/03/17إلتحاق بالزوجبوتينة  زيتوني 15406V)مزدوجقرية با م )البلدية

513/02/17إقليم: تازةاولد عبد ا موسى المركزإقليم: تاوناتم/م  الكرانـــة 28 13/02/17عبد الرزاق الخصاصي 16565Eمزدوجبني لنث
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714/02/17إقليم: صفروم/م الكدية-المركزإقليم: تاوناتم/م  باب كراوة 28 14/02/17عدنان رحموني 02432Tمزدوجأيت السبع لجرف

506/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد احمدإقليم: تاوناتم/م الشوقر 28 04/09/18امعلوي فاطمة الزهراء 15476

W

مزدوجبني سنوس

106/09/17إقليم: تاونات م/م أحمد بوكماخإقليم: تاوناتم/م  الكعدة 28 04/09/18غيثة المسيح 15822Xمزدوجرأس الواد

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفيإقليم: تاوناتم/م  غانس 28 06/09/18فؤاد الطايق 15606Mمزدوجسيدي المخفي

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  كلزإقليم: تاوناتم/م  اولد قرون 28 04/09/18يونس صبري 15531Fمزدوجكلز

702/09/16إقليم: الحاجبايت وخلفنإقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانت 27 04/09/19زينب حلوفي 04215Fمزدوجأيت ويخلفن

1113/02/17إقليم: الحاجباغبالو نطالبإقليم: تاوناتم/م  العجاجرة 27 13/02/17اسامة حماني 19395Fمزدوجتامشاشاط

1013/02/17إقليم: تاوناتم/م الغوازيإقليم: تاوناتالركيبة 27 13/02/17أسامة الكزازي 15513Lمزدوجاغوازي

113/02/17إقليم: تاوناتم/م  الدكانإقليم: تاوناتم/م  القليع 27 13/02/17سارة المرابط 15597Cمزدوجسيدي يحيى بني زروال

406/09/17إقليم: تاوناتم/م  الزريزرإقليم: تاوناتم/م  مشكور 27 06/09/17إلتحاق بالزوجرحمة المودني 15720Lمزدوجالزريزر

104/09/19إقليم: مولي يعقوب ازناتة المركزإقليم: تاوناتم/م  وكواسات 27 04/09/19يوسف الطويل 02198Nمزدوجسيدي داود

104/09/19إقليم: مولي يعقوب ازناتة المركزإقليم: تاوناتم/م  وكواسات 27 04/09/19عزيزة أخصاص 02198Nمزدوجسيدي داود

102/09/15إقليم: مولي يعقوبمدرسة 20 غشتإقليم: تاوناتم/م  كلبـــة 26 06/09/17إلتحاق بالزوجرجاء العلم 02158Vمزدوجعين الشقف

206/09/17إقليم: الحاجبايت وخلفنإقليم: تاوناتمدرسة اولد بلغالي.كم 26 04/09/18الحسين أحماد 04215Fمزدوجأيت ويخلفن

المدرسة الجماعاتية اولد 

داود

102/09/14إقليم: تاوناتم/م  التقدمإقليم: تاونات 25 04/09/19أحمد ازويتة 15853Fمزدوجعين عائشة

502/09/15إقليم: صفروم/م عين السبيت-المركزإقليم: تاوناتم/م  بـياضات 25 06/09/17المهدي بكوش 02404Mمزدوجراس تابودة

902/09/15إقليم: صفروم/م عين السبيت-المركزإقليم: تاوناتم/م  بـياضات 25 06/09/17لحسن بوكرين 02404Mمزدوجراس تابودة
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302/09/15عمالة: فاسسجلماسةإقليم: تاوناتم/م  سيدي م المغراوي 25 06/09/17إلتحاق بالزوجالجابري كوثر 02095B)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

102/09/15إقليم: تاوناتمدرسة احمد الشريفإقليم: تاوناتم/م  الدكان 25 04/09/19إلتحاق بالزوجنعيمة الكوار 15401P)مزدوجغفساي )البلدية

116/02/17إقليم: صفرومدرسة إغزران الجماعاتيةإقليم: تاوناتم/م  الشقوبيين 25 06/09/17ملود الدكيش 26541Yمزدوجاغزران

213/02/17إقليم: تازةالشهداء المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد دحو 25 06/09/17ميمون قوبع 16154Hمزدوجأجدير

413/02/17إقليم: تازةباب الرملة المركزإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 25 06/09/17م البنوني 16575Rمزدوجأولد الشريف

113/02/17عمالة: فاسالمعتمد بن عبادإقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفي 25 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم الشايب 24500E)مزدوجزواغة )المقاطعة

1113/02/17إقليم: صفروم/م العدرج-المركزإقليم: تاوناتم/م  الكعدة 25 06/09/17الورداني أسماء 02376Gمزدوجعدرج

110/04/17إقليم: تازةلملعب المركزإقليم: تاوناتم/م  عين مناخر 25 06/09/17عبد الرفيع دراجو 16613Gمزدوجغياتة الغربية

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  كلزإقليم: تاوناتم/م  اولد قرون 25 04/09/19سكينة غوال 15531Fمزدوجكلز

106/09/17إقليم: تاوناتم/م البراطلةإقليم: تاوناتم/م  اولد العسري 25 04/09/19مزونة يوسف 15815Pمزدوجرأس الواد

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  كلزإقليم: تاوناتم/م  بني ام 25 04/09/19نجدي سعاد 15531Fمزدوجكلز

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  عين مناخرإقليم: تاوناتم/م  بوعرام 25 04/09/19محسن القرع 15910Tمزدوجمساسة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  بني بوزولتإقليم: تاوناتم/م  كلز 25 04/09/19الحجامي احمد 15533Hمزدوجكلز

306/09/17إقليم: تاوناتم/م  التقدمإقليم: تاوناتم/م  مشكور 25 04/09/19مجيدة الزريولي 15853Fمزدوجعين عائشة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  عين معطوفإقليم: تاوناتم/م  لكدة 25 04/09/19العربي الغدان 15843Vمزدوجعين معطوف

306/09/17إقليم: تاوناتم/م  الحدادةإقليم: تاوناتم م احمد الحجامي 25 04/09/19نور الهدى بوشردود 15723Pمزدوجالزريزر

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  لكدةإقليم: تاونات م/م أحمد بوكماخ 25 04/09/19بوشتى الخرازي 15849Bمزدوجعين معطوف
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306/09/17إقليم: تازةباب الرملة المركزإقليم: تاوناتم/م  بوعرام 25 04/09/19م العمراني 16575Rمزدوجأولد الشريف

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الولإقليم: تاوناتم/م  بوشمات 25 04/09/19الحريشة ام 15805Dمزدوجواد الجمعة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد العسريإقليم: تاوناتم/م البراطلة 25 04/09/19مصطفى ناجي 15816Rمزدوجرأس الواد

106/09/17إقليم: تاوناتمدرسة الداخلةإقليم: تاوناتم/م  مساسة 25 06/09/19الزرياطي خديجة 18898R)مزدوجتيسة )البلدية

106/09/17إقليم: تاوناتالركيبةإقليم: تاوناتم/م  أسمل 25 04/09/19الزرق يسرى 15589Uمزدوجالبيبان

105/09/11إقليم: مولي يعقوباولد حافظ المركزإقليم: تاوناتم/م  الحركاويين 24 04/09/18سليوي لحسن 02221Nمزدوجالوادين

103/09/13إقليم: مولي يعقوباولد حافظ المركزإقليم: تاوناتم/م  الحركاويين 24 04/09/18حمال    مريم 02221Nمزدوجالوادين

102/09/15إقليم: تاوناتم/م  الحدادةإقليم: تاوناتم/م ا خللفة 24 06/09/18معاد الدحيمن 15723Pمزدوجالزريزر

307/09/16إقليم: إفرانم م بودرع المركزيةإقليم: تاوناتم/م  بني بوزولت 24 04/09/18م يكو 10726Hمزدوجتيمحضيت

806/09/17إقليم: تاوناتم/م  التقدمإقليم: تاوناتم/م  حجرية 24 06/09/17إلتحاق بالزوجهناء الصيد 15853Fمزدوجعين عائشة

106/09/17إقليم: تاوناتمدرسة احمد الشريفإقليم: تاوناتم/م  الدكان 24 06/09/17إلتحاق بالزوجالحجوجي أسية 15401P)مزدوجغفساي )البلدية

104/09/17إقليم: تاوناتمدرسة احمد الشريفإقليم: تاوناتالركيبة 24 04/09/17إلتحاق بالزوجمليكة الغماري 15401P)مزدوجغفساي )البلدية

806/09/17إقليم: صفروم/م سيدي خيار-المركزإقليم: تاوناتم/م اولد جموح 24 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد العزيز تقي 02287Kمزدوجكندر سيدي خيار

المدرسة الجماعاتية 16 إقليم: تاوناتم/م  الفريشة

نونبر

404/09/18إقليم: مولي يعقوب 24 04/09/18حبيبة  اقبيقب 26284Uمزدوجأولد ميمون

104/09/18إقليم: تاوناتمدرسة الداخلةإقليم: تاوناتم/م  مساسة 24 04/09/18اميمة منصور 18898R)مزدوجتيسة )البلدية

904/09/18إقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعديإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 24 04/09/18يوسف تللي 15497Uمزدوجامكانسة

1204/09/18إقليم: مولي يعقوبالشبابات المركزإقليم: تاوناتم/م  عدالة 24 04/09/18سمية زمردح 02208Zمزدوجأولد ميمون
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1004/09/18إقليم: مولي يعقوببني يخلف المركزإقليم: تاوناتم/م بني مطرف 24 04/09/18خديجة مساعد 02205

W

مزدوجأولد ميمون

204/09/18إقليم: مولي يعقوباولد عبو المركزإقليم: تاوناتم/م  هوارة 24 04/09/18غواص فدوى 02139Zمزدوجميكس

م م زاوية واد إفران إقليم: تاوناتم/م  عين لقرع

المركزية

104/09/18إقليم: إفران 24 04/09/18حفيض إيمان 10745Dمزدوجواد إفران

704/09/18إقليم: مولي يعقوباولد بوزيان المركزإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 24 04/09/18فاطمة الزهراء هايب 02211Cمزدوجأولد ميمون

504/09/18إقليم: مولي يعقوبالدردارة المركزإقليم: تاوناتم/م حسان بن تابت 24 04/09/18خديجة الفراوي 02222Pمزدوجالوادين

704/09/18إقليم: مولي يعقوبالشبابات المركزإقليم: تاوناتم/م بني مطرف 24 04/09/18نادية بناني 02208Zمزدوجأولد ميمون

904/09/18إقليم: مولي يعقوببنطلحة المركزإقليم: تاوناتم/م  وكواسات 24 04/09/18نجوى .لكحل 02144Eمزدوجسبت لوداية

804/09/18إقليم: مولي يعقوبالشبابات المركزإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 24 04/09/18إيمان  رحموني 02208Zمزدوجأولد ميمون

104/09/18إقليم: صفروم/م زاوية بوكرين-المركزإقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمان 24 04/09/18كوثر قندوسي 02354Hمزدوجعين تمكناي

304/09/18إقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركزإقليم: تاوناتم/م الخيايطة 24 04/09/18بوشرة ادفايلي 02407Rمزدوجبئر طم طم

1004/09/18إقليم: مولي يعقوبالدردارة المركزإقليم: تاوناتم/م  العجاجرة 24 04/09/18يسرى أزداد 02222Pمزدوجالوادين

804/09/18إقليم: مولي يعقوببني يخلف المركزإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 24 04/09/18سكينة الفزازي 02205

W

مزدوجأولد ميمون

1004/09/18إقليم: مولي يعقوباولد عبو المركزإقليم: تاوناتم /م الخلط 24 04/09/18احميدوش سهام 02139Zمزدوجميكس

604/09/18إقليم: مولي يعقوباولد عبو المركزإقليم: تاوناتم /م الخلط 24 04/09/18الزيكوري سمية 02139Zمزدوجميكس

704/09/18إقليم: مولي يعقوبالزياينة المركزإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 24 04/09/18نادية السيواني 02182

W

مزدوجلعجاجرة

604/09/18إقليم: مولي يعقوبسبت الوداية المركزإقليم: تاوناتم/م  العنصر 24 04/09/18حادة أوعسو 02143Dمزدوجسبت لوداية

804/09/18إقليم: مولي يعقوبمكس المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 24 04/09/18الرفاعي فاطمة الزهراء 02135Vمزدوجميكس
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704/09/18إقليم: مولي يعقوبثمرة المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 24 04/09/18مريم اليزيدي 02148Jمزدوجسبت لوداية

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: تاوناتم/م  باب الزريبة

داود

1004/09/18إقليم: تاونات 24 04/09/18ناجي لمياء 26054Uمزدوجأولد داود

404/09/18إقليم: تاوناتم/م  بـياضاتإقليم: تاوناتم/م  أولد صالح 24 04/09/18وصال سرار 15905Mمزدوجأولد عياد

704/09/18إقليم: صفرومدرسة علل بن عبد اإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 24 04/09/18رشيدة الحروف 18425B)مزدوجرباط الخير )البلدية

904/09/18إقليم: مولي يعقوباولد يشو المركزإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 24 04/09/18شيماء صابر 02224Sمزدوجالوادين

804/09/18إقليم: مولي يعقوباولد يشو المركزإقليم: تاوناتم/م  البابة 24 04/09/18حورية الصغيير 02224Sمزدوجالوادين

304/09/18إقليم: مولي يعقوباولد الكريني المركزإقليم: تاوناتم/م المختار السوسي 24 04/09/18حنان بوزار 02187Bمزدوجلعجاجرة

1204/09/18إقليم: مولي يعقوب ازناتة المركزإقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودة 24 04/09/18كريمة راشدي 02198Nمزدوجسيدي داود

م م زاوية واد إفران إقليم: تاوناتم/م أغرود

المركزية

904/09/18إقليم: إفران 24 04/09/18رجاء الفغالي 10745Dمزدوجواد إفران

804/09/18إقليم: تاوناتم/م  عين جنانإقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفي 24 04/09/18نوال العزوزي 15699Nمزدوجبوعادل

1104/09/18إقليم: الحاجبموليليإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 24 04/09/18خديجة اليوبي 04217Hمزدوجأيت ويخلفن

1204/09/18إقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركزإقليم: تاوناتم/م المختار السوسي 24 04/09/18فاطمة الزهراء القادري 02384Rمزدوجدار الحمراء

1204/09/18إقليم: صفروم/م العدرج-المركزإقليم: تاوناتم/م المختار السوسي 24 04/09/18نورا أواعجيك 02376Gمزدوجعدرج

104/09/18إقليم: تاوناتالركيبةإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 24 04/09/18عمر أبطي 15589Uمزدوجالبيبان

504/09/18إقليم: الحاجبايت وخلفنإقليم: تاوناتم/م  عمارات 24 04/09/18عبد العزيز الحيطي 04215Fمزدوجأيت ويخلفن

304/09/18إقليم: مولي يعقوباولد يشو المركزإقليم: تاوناتم/م الشوقر 24 04/09/18العطاري فرح 02224Sمزدوجالوادين

1204/09/18إقليم: مولي يعقوباولد يشو المركزإقليم: تاوناتم/م  العنصر 24 04/09/18لمياء هلم 02224Sمزدوجالوادين
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204/09/18إقليم: تاوناتم م القاضي عياضإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 24 04/09/18فاتن العناقي 15748Sمزدوجمزراوة

204/09/18إقليم: مولي يعقوبثمرة المركزإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 24 04/09/18منصري صفاء 02148Jمزدوجسبت لوداية

1004/09/18إقليم: مولي يعقوبالحجرة الشريفة المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد عيسى 24 04/09/18ايمان التريد 24307Vمزدوجسيدي داود

604/09/18إقليم: مولي يعقوباولد الكريني المركزإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 24 04/09/18مقران اسماء 02187Bمزدوجلعجاجرة

304/09/18إقليم: مولي يعقوباولد عبو المركزإقليم: تاوناتم/م المختار السوسي 24 04/09/18سكينة البويسفي 02139Zمزدوجميكس

604/09/18إقليم: مولي يعقوبالفشاتلة المركزإقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمان 24 04/09/18فاطمة الزهراء الكاملي 02219Lمزدوجالوادين

104/09/18إقليم: صفرومدرسة علل بن عبد اإقليم: تاوناتم/م  القليع 24 04/09/18سفير فتيحة 18425B)مزدوجرباط الخير )البلدية

904/09/18إقليم: مولي يعقوبالقدادرة المركزإقليم: تاوناتم/م  أولد صالح 24 04/09/18الرامي رشيدة 02200Rمزدوجسيدي داود

504/09/18إقليم: مولي يعقوبثمرة المركزإقليم: تاوناتم/م  عين الكدح 24 04/09/18فاطمة الزهراء الجناتي 02148Jمزدوجسبت لوداية

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  بني ولــــيدإقليم: تاوناتم/م  تمـدغاص 24 04/09/18م التروفي 15679Sمزدوجبني وليد

104/09/18إقليم: تاونات م/م بوعروسإقليم: تاوناتم/م عين مرشوش 24 04/09/18رجاء جبار 15885Rمزدوجبوعروس

604/09/18إقليم: مولي يعقوبمكس المركزإقليم: تاوناتم/م العزيب 24 04/09/18سميرة المقدم 02135Vمزدوجميكس

204/09/18إقليم: مولي يعقوباولد حسين المركزإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 24 04/09/18سمية مساوي 02137Xمزدوجميكس

804/09/18إقليم: مولي يعقوبالفشاتلة المركزإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 24 04/09/18نادية المنصوري 02219Lمزدوجالوادين

804/09/18إقليم: مولي يعقوبالفشاتلة المركزإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 24 04/09/18أم كلتوم الزمي العدلي 02219Lمزدوجالوادين

104/09/18إقليم: صفروم/م النهضة-المركزإقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانت 24 04/09/18صارة البهالي 02399Gمزدوجاغزران

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  بوعادلإقليم: تاوناتم/م عبد السلم الراضي 24 04/09/18يوسف بلدي 15693Gمزدوجبوعادل
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304/09/18إقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركزإقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالب 24 04/09/18عبد الله الفناسي 02407Rمزدوجبئر طم طم

904/09/18إقليم: مولي يعقوبسيدي مسعودإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 24 04/09/18هند مسعودي 02207Yمزدوجأولد ميمون

504/09/18إقليم: تاوناتم/م  عين مديونةإقليم: تاوناتم/م  سيدي سوسان 24 04/09/18حليمة المرابح 15666Cمزدوجعين مديونة

904/09/18إقليم: مولي يعقوبسيدي مسعودإقليم: تاوناتم/م بني مطرف 24 04/09/18زينب المداني 02207Yمزدوجأولد ميمون

404/09/18إقليم: مولي يعقوبالزياينة المركزإقليم: تاوناتم/م  هوارة 24 04/09/18اعليوي عبد الحق 02182

W

مزدوجلعجاجرة

206/09/17عمالة: فاسم عابد الجابريإقليم: تاوناتم/م  الكعدة الحمراء 23 06/09/17إلتحاق بالزوجأمينة اليعقوبي 02110T)مزدوجزواغة )المقاطعة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  الدكانإقليم: تاوناتم/م  القليع 23 06/09/17إلتحاق بالزوجةخضرون م 15597Cمزدوجسيدي يحيى بني زروال

406/09/17عمالة: فاسم عابد الجابريإقليم: تاوناتم/م الشوقر 23 06/09/17إلتحاق بالزوجةهشام المانع 02110T)مزدوجزواغة )المقاطعة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  كيسانإقليم: تاوناتم/م   بلبالة 23 04/09/19نوال كردل 15626Jمزدوجكيسان

606/09/17إقليم: مولي يعقوباللبابدة المركزإقليم: تاوناتم/م  إمام مالك 23 06/09/17إلتحاق بالزوجخديجة  العناقي 02162Zمزدوجعين الشقف

106/09/17عمالة: فاسابن تومرتإقليم: تاوناتم/م  تاونات القشور 22 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد العالي الشارف 18443

W

مزدوججنان الورد )المقاطعة(

804/09/12إقليم: تاوناتمدرسة الداخلةإقليم: تاوناتم/م  الكعدة 22 04/09/18انوار البوسعادي 18898R)مزدوجتيسة )البلدية

402/09/16إقليم: صفرومدرسة الخنساءإقليم: تاوناتم/م  اولد العسري 22 11/09/18سناء عبدوس 25591R)مزدوجرباط الخير )البلدية

101/01/17إقليم: مولي يعقوبمدرسة 20 غشتإقليم: تاوناتم/م  الشقوبيين 22 04/09/18إلتحاق بالزوجسارة بولنوار 02158Vمزدوجعين الشقف

102/09/16إقليم: تاوناتم/م  بني ولــــيدإقليم: تاوناتم/م  سيدي سوسان 22 04/09/18فاطمة العدلوني 15679Sمزدوجبني وليد

102/09/16إقليم: تاوناتم/م  عبد المومن الموحديإقليم: تاوناتم/م عين مرشوش 22 04/09/18صوفيا قاسي 15809Hمزدوجواد الجمعة

1102/09/16عمالة: فاسأبي الحسن المرينيإقليم: تاوناتفج النادر 22 04/09/18إلتحاق بالزوجصباح ميدان 02009H)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة
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306/09/17عمالة: فاسم عبدهإقليم: تاوناتفج النادر 22 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة حمراوي 02018T)مزدوججنان الورد )المقاطعة

106/09/17إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدةإقليم: تاوناتم/م  أهل القاضي 22 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة حنين 15397K)مزدوجقرية با م )البلدية

206/09/17عمالة: مكناسواد الرمان  المركزإقليم: تاوناتم/م  عين مناخر 22 06/09/17إلتحاق بالزوجتورية فاسكي 04038Nمزدوجعين جمعة

306/09/17عمالة: فاسالوئامإقليم: تاوناتم/م  أهل القاضي 22 06/09/17إلتحاق بالزوجاحسان اكرويل 18500H)مزدوجزواغة )المقاطعة

1106/09/17عمالة: فاسوادي المخازنإقليم: تاوناتم/م  باب كراوة 22 06/09/17إلتحاق بالزوجسليمة كعموصي 02011K)مزدوججنان الورد )المقاطعة

706/09/17إقليم: مولي يعقوبمدرسة اولد امإقليم: تاونات م/م أحمد بوكماخ 22 06/09/17إلتحاق بالزوجزكية الكوزي 02171Jمزدوجعين الشقف

506/09/17عمالة: فاسغصن الزيتونإقليم: تاونات م/م أحمد بوكماخ 22 06/09/17إلتحاق بالزوجنزهة ديدي 25915T)مزدوجزواغة )المقاطعة

106/09/17إقليم: تاوناتمدرسة المسيرةإقليم: تاوناتم/م  الدكان 22 06/09/17إلتحاق بالزوجالعكري هناء 15400N)مزدوجغفساي )البلدية

1003/09/13إقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركزإقليم: تاوناتم/م عبدالرحيم بوعبيد 21 03/09/17دكني مراد 02407Rمزدوجبئر طم طم

203/09/14إقليم: صفروم/م القصبة-المركزإقليم: تاوناتم/م  عين مديونة 21 06/09/17ياسر شملل 02360Pمزدوجامطرناغة

1002/09/14إقليم: تاوناتمدرسة الداخلةإقليم: تاوناتم/م  المفاتيح 21 06/09/17لحسن المين 18898R)مزدوجتيسة )البلدية

302/09/14إقليم: تاوناتم/م  بـياضاتإقليم: تاوناتم/م  غانس 21 06/09/17مولي ادريس البدري 15905Mمزدوجأولد عياد

202/09/14إقليم: إفرانم م عين الحنوش المركزيةإقليم: تاوناتم/م  اولد سليمان 21 06/09/17صلح الدين قاسمي علوي 10688Sمزدوجتيزكيت

302/09/14إقليم: تاوناتم/م  بـياضاتإقليم: تاوناتم/م  الوردزاغ 21 06/09/17زكرياء صابر 15905Mمزدوجأولد عياد

706/09/17إقليم: تاونات م/م بوعروسإقليم: تاوناتم/م عين مرشوش 21 06/09/17سلوى اوليقين 15885Rمزدوجبوعروس

306/09/17إقليم: صفروم/م تاغيت-المركزإقليم: تاوناتم/م  باب كراوة 21 06/09/17خلوق نوح 02373Dمزدوجأولد امكودو

106/09/17إقليم: مولي يعقوبمدرسة 20 غشتإقليم: تاوناتم/م  الحركاويين 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةعز العرب الكناش 02158Vمزدوجعين الشقف
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106/09/17إقليم: صفروم/م عين الركادة-المركزإقليم: تاوناتم/م  بني بوزولت 21 06/09/17ايوب لحرير 02436Xمزدوجأيت السبع لجرف

306/09/17إقليم: تاوناتم/م  عين مديونةإقليم: تاوناتم/م  بني بوزولت 21 06/09/17م العمراني 15666Cمزدوجعين مديونة

506/09/17إقليم: صفروم/م الكدية-المركزإقليم: تاوناتم/م عين مرشوش 21 06/09/17م القصيري 02432Tمزدوجأيت السبع لجرف

306/09/17إقليم: تاوناتم/م  عبد المومن الموحديإقليم: تاوناتم/م  بوعرام 21 06/09/17محسن  جناتي 15809Hمزدوجواد الجمعة

1006/09/17عمالة: فاسالخوارزميإقليم: تاوناتم/م  الجبابرة 21 06/09/17إلتحاق بالزوجزينب لحسيني 20473C)مزدوجزواغة )المقاطعة

1106/09/17إقليم: مولي يعقوب ازناتة المركزإقليم: تاوناتم/م  الرصمة 21 06/09/17طارق صالح 02198Nمزدوجسيدي داود

606/09/17إقليم: تازةكاوان المركزإقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالب 21 06/09/17عبد الهادي امحرف 16601Uمزدوجبوحلو

406/09/17عمالة: فاسم عبدهإقليم: تاوناتم/م البراطلة 21 06/09/17إلتحاق بالزوجسحر النميس 02018T)مزدوججنان الورد )المقاطعة

106/09/17إقليم: تاوناتم م احمد الحجاميإقليم: تاوناتم/م  بني بوزولت 21 06/09/17نهى البوزيدي الدريسي 15616Yمزدوجتمزكانة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  كعب بن زهيرإقليم: تاوناتم/م المهدي بن تومرت 21 06/09/17الفريشة فاطمة 15408X)مزدوجطهر السوق )البلدية

406/09/17إقليم: تاوناتم/م  إمام مالكإقليم: تاوناتم/م  الدكان 21 06/09/17الدريسي البوزيدي مراد 15702Sمزدوجبوهودة

106/09/17إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدةإقليم: تاوناتم/م  السمونيين 21 06/09/17إلتحاق بالزوجهجر بنيس 15397K)مزدوجقرية با م )البلدية

306/09/17إقليم: تاوناتم/م  عبد المومن الموحديإقليم: تاوناتم/م  بوعرام 21 06/09/17أسامة الزجاري 15809Hمزدوجواد الجمعة

406/09/17إقليم: تاوناتم/م  بـياضاتإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 21 06/09/17حنان بوقرانع 15905Mمزدوجأولد عياد

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  عين جنانإقليم: تاوناتم/م  أوزاي 21 06/09/17م العمراني 15699Nمزدوجبوعادل

1106/09/17إقليم: مولي يعقوبالشبانات المركزإقليم: تاوناتم/م  بني قـرة 21 06/09/17نعيمة زعفور 02153Pمزدوجسبت لوداية

606/09/17إقليم: تاوناتم/م  حجريةإقليم: تاوناتم/م  أسمل 21 06/09/17 الصغيوار ايوب 15879Jمزدوجأولد داود
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106/09/17إقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الولإقليم: تاوناتم/م  عين معطوف 21 06/09/17ربيعة الكيطة 15805Dمزدوجواد الجمعة

206/09/17إقليم: تاوناتم/م أولد النيفإقليم: تاوناتم/م  لكدة 21 06/09/17نجاة صابري 15858Lمزدوجعين عائشة

1106/09/17إقليم: مولي يعقوب ازناتة المركزإقليم: تاوناتم/م  بني قـرة 21 06/09/17سكينة الوردي 02198Nمزدوجسيدي داود

706/09/17إقليم: تاوناتم/م  التقدمإقليم: تاوناتم م احمد الحجامي 21 06/09/17إلتحاق بالزوجحسناء دحماني 15853Fمزدوجعين عائشة

506/09/17إقليم: تاوناتم/م  بني بوزولتإقليم: تاوناتم/م  البابة 21 06/09/17حسن سج 15533Hمزدوجكلز

506/09/17إقليم: تاوناتم/م ا خللفةإقليم: تاوناتم/م  عين معطوف 21 06/09/17ياسين البكوري 15728Vمزدوجاخللفة

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  بـياضاتإقليم: تاوناتم/م عين مرشوش 21 06/09/17فاطمة الشرعي 15905Mمزدوجأولد عياد

406/09/17إقليم: تاوناتم/م  الحدادةإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 21 06/09/17باجو م 15723Pمزدوجالزريزر

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  العزيينإقليم: تاوناتم/م  بوعادل 21 06/09/17إلتحاق بالزوجحفيظة جمال 15563Rمزدوجاورتزاغ

106/09/17إقليم: تاوناتم/م الغوازيإقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهر 21 06/09/17محسن الخالدي 15513Lمزدوجاغوازي

106/09/17عمالة: فاسوادي المخازنإقليم: تاوناتم/م  لكدة 21 06/09/17إلتحاق بالزوجأسماء سيوري 02011K)مزدوججنان الورد )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: تاوناتم/م  بني بربر

داود

606/09/17إقليم: تاونات 21 06/09/17عصام لفقيهات 26054Uمزدوجأولد داود

1206/09/17إقليم: مولي يعقوب ازناتة المركزإقليم: تاوناتم/م  تزران 21 06/09/17عمر قريبو 02198Nمزدوجسيدي داود

906/09/17إقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركزإقليم: تاوناتم/م  الزريزر 21 06/09/17إلتحاق بالزوجنسيمة بوعسرية 02407Rمزدوجبئر طم طم

606/09/17إقليم: مولي يعقوببنطلحة المركزإقليم: تاوناتم/م  كيسان 21 06/09/17لمياء بشيري 02144Eمزدوجسبت لوداية

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  الدكانإقليم: تاوناتم/م  زواوة السفـلى 21 06/09/17إلتحاق بالزوجيسرى بوشفرة 15597Cمزدوجسيدي يحيى بني زروال

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  التقدمإقليم: تاوناتم/م  عين مديونة 21 06/09/17إلتحاق بالزوجأمينة الفيللي 15853Fمزدوجعين عائشة
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106/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد احمدإقليم: تاوناتم/م اولد عنيزة 21 06/09/17ايوب الصيامة 15476

W

مزدوجبني سنوس

706/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتىإقليم: تاوناتم/م  البريدية 21 06/09/17 الضاوي أسامة 15855Hمزدوجعين عائشة

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: تاوناتم/م  بني قـرة

داود

106/09/17إقليم: تاونات 21 06/09/17رجاء الخمليشي 26054Uمزدوجأولد داود

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  بني بوزولتإقليم: تاوناتم/م  البابة 21 06/09/17مراد اعبابو 15533Hمزدوجكلز

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  كعب بن زهيرإقليم: تاوناتم/م زهير بن ابي سلمى 21 06/09/17كمال الفضيل 15408X)مزدوجطهر السوق )البلدية

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعديإقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالب 21 04/09/19لبيض هجر 15497Uمزدوجامكانسة

906/09/17إقليم: تاوناتم/م  عبد المومن الموحديإقليم: تاوناتم/م  مساسة 21 06/09/17فاطمة الزهراء علوي بلغيتي 15809Hمزدوجواد الجمعة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  حجريةإقليم: تاوناتم/م  اولد علي 21 06/09/17يوسف العمراني 15879Jمزدوجأولد داود

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  عين مديونةإقليم: تاوناتم/م زهير بن ابي سلمى 21 06/09/17فاطمة الزهراء كويطع 15666Cمزدوجعين مديونة

606/09/17إقليم: تاوناتم/م  الفريشةإقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودة 21 06/09/17هاجر العلمي الحليمي 15622Eمزدوجتمزكانة

206/09/17إقليم: تاوناتم/م ا خللفةإقليم: تاوناتم/م  لكدة 21 06/09/17لبنة بودبزة 15728Vمزدوجاخللفة

606/09/17إقليم: صفروم/م 20 غشت-المركزإقليم: تاوناتم/م  بوشابل 21 06/09/17إلتحاق بالزوجليلى غراب 02417Bمزدوجعين الشكاك

106/09/17إقليم: تاوناتم/م ا خللفةإقليم: تاوناتم/م  عين معطوف 21 06/09/17سعيد الزخوني 15728Vمزدوجاخللفة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد عليإقليم: تاوناتم/م  وكواسات 21 06/09/17 بوشتى بورص 15881Lمزدوجبوعروس

106/09/17إقليم: تاونات م/م بوعروسإقليم: تاوناتم/م عين مرشوش 21 06/09/17فاطمة احجيرة 15885Rمزدوجبوعروس

806/09/17إقليم: مولي يعقوباولد يشو المركزإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 21 06/09/17وسباع كريم 02224Sمزدوجالوادين

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  بوعادلإقليم: تاوناتم/م  أسمل 21 06/09/17حسام حماموس 15693Gمزدوجبوعادل
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906/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد احمدإقليم: تاوناتم/م  لكدة 21 06/09/17فاطمة الزهراء فائز 15476

W

مزدوجبني سنوس

406/09/17إقليم: تاوناتم/م عبدالرحيم بوعبيدإقليم: تاوناتم/م  مساسة 21 06/09/17نادية الفرسية 15797Vمزدوجالبسابسا

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  بني ولــــيدإقليم: تاوناتم/م  فاطمة الفهرية 21 06/09/17الغلمي عماد 15679Sمزدوجبني وليد

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: تاوناتم/م  عدالة

داود

206/09/17إقليم: تاونات 21 06/09/17الغالي حمودي 26054Uمزدوجأولد داود

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  بوكنالةإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 21 06/09/17ملود محيرش 15674Lمزدوجعين مديونة

106/09/17إقليم: تاوناتم م احمد الحجاميإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 21 06/09/17مريم البوللي 15616Yمزدوجتمزكانة

106/09/17إقليم: تاوناتالركيبةإقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانت 21 09/09/17إلتحاق بالزوجةعادل الصماق 15589Uمزدوجالبيبان

606/09/17إقليم: تاوناتم/م  إمام مالكإقليم: تاوناتم/م  البابة 21 06/09/17انس العمراني 15702Sمزدوجبوهودة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م ا خللفةإقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودة 21 06/09/17أحلم العمري 15728Vمزدوجاخللفة

806/09/17عمالة: فاسم بن عبد الكريم الخطابيإقليم: تاوناتم/م  لكدة 21 06/09/17إلتحاق بالزوجلبنى المزيوني 02021

W

مزدوججنان الورد )المقاطعة(

306/09/17إقليم: تاوناتالمدرسة الجماعاتية الودكةإقليم: تاوناتم/م  كيسان 21 06/09/17إلتحاق بالزوجايمان الصيدي 26055Vمزدوجودكة

306/09/17إقليم: مولي يعقوبمدرسة راس الماءإقليم: تاوناتم/م أولد الحاج م 21 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم الفحل 02163Aمزدوجعين الشقف

506/09/17إقليم: تاوناتالركيبةإقليم: تاوناتم/م  البابة 21 06/09/17احمد اعماروش 15589Uمزدوجالبيبان

406/09/17إقليم: تاوناتم/م  مشكورإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 21 06/09/17عبد العزيز المومني 15734Bمزدوجاخللفة

406/09/17إقليم: تاوناتم/م عبدالرحيم بوعبيدإقليم: تاوناتم/م  مساسة 21 06/09/17هند ابن دهاج 15797Vمزدوجالبسابسا

306/09/17إقليم: تاوناتم/م البراطلةإقليم: تاوناتم/م  مساسة 21 06/09/17نجية عفير 15815Pمزدوجرأس الواد

106/09/17إقليم: تاوناتم/م ا خللفةإقليم: تاوناتم/م  تاونات القشور 21 06/09/17عبد المنعم الحميري 15728Vمزدوجاخللفة
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106/09/17إقليم: تاوناتم/م  مشكورإقليم: تاوناتم/م ا خللفة 21 04/09/19أحمد المزايتي 15734Bمزدوجاخللفة

306/09/17إقليم: مولي يعقوبالشبانات المركزإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 21 06/09/17عزيز الوادي 02153Pمزدوجسبت لوداية

406/09/17إقليم: تاوناتم/م عبدالرحيم بوعبيدإقليم: تاوناتم/م  عين مناخر 21 06/09/17جواد المحمودي 15797Vمزدوجالبسابسا

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  بوشماتإقليم: تاوناتم/م الشوقر 21 06/09/17م المي 15835Lمزدوجسيدي ام بن لحسن

506/09/17عمالة: فاسالوئامإقليم: تاوناتم/م  الدكان 21 16/09/17إلتحاق بالزوجةأحمد العلوي 18500H)مزدوجزواغة )المقاطعة

806/09/17إقليم: تاوناتم/م  عين مديونةإقليم: تاوناتم/م  مولي بوشتى 21 06/09/17يونس الكدي 15666Cمزدوجعين مديونة

706/09/17إقليم: تاوناتم/م ا خللفةإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 21 06/09/17عبد الحفيظ المسبلي 15728Vمزدوجاخللفة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  عين مديونةإقليم: تاوناتم/م شهريرة البتدائية 21 06/09/17فاطمة الزهراء الصدراتي 15666Cمزدوجعين مديونة

606/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد دحوإقليم: تاوناتم/م  البابة 21 06/09/17فخر الدين الرويجل 15864Tمزدوجعين عائشة

106/09/17إقليم: تاوناتم م القاضي عياضإقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمان 21 06/09/17إلتحاق بالزوجأمينة الشليح 15748Sمزدوجمزراوة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  بني  سلمانإقليم: تاوناتم/م  أسمل 21 06/09/17م عبو 15669Fمزدوجعين مديونة

704/09/18إقليم: مولي يعقوباولد يشو المركزإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 21 04/09/19سعاد بوجيدة 02224Sمزدوجالوادين

704/09/18إقليم: مولي يعقوببنطلحة المركزإقليم: تاوناتم/م  بوشمات 21 04/09/19ناهيض سكينة 02144Eمزدوجسبت لوداية

1204/09/18إقليم: مولي يعقوب ازناتة المركزإقليم: تاوناتم/م بني مطرف 21 04/09/19حورية الغربي 02198Nمزدوجسيدي داود

104/09/18إقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودةإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 21 04/09/19احمد أمطيش 15719Kمزدوجبوهودة

904/09/18إقليم: مولي يعقوبثمرة المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد علي 21 04/09/19زينب متوكل 02148Jمزدوجسبت لوداية

1004/09/18إقليم: مولي يعقوبثمرة المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد علي 21 04/09/19جميلة الصباحي 02148Jمزدوجسبت لوداية
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104/09/18إقليم: تاوناتم/م  بوعرامإقليم: تاوناتم/م  ديــدبــة 21 04/09/19سعيد السعيدي 15920Dمزدوجاوطا بوعبان

304/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد احمدإقليم: تاوناتم /م الخلط 21 13/09/19م رشيد 15476

W

مزدوجبني سنوس

604/09/18إقليم: مولي يعقوببنطلحة المركزإقليم: تاوناتم/م  العنصر 21 04/09/19ابتسام البورقادي 02144Eمزدوجسبت لوداية

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  لكدةإقليم: تاوناتم/م  عين معطوف 21 04/09/19زكية   الخراز 15849Bمزدوجعين معطوف

804/09/18إقليم: مولي يعقوببياضة المركزإقليم: تاوناتم /م الخلط 21 04/09/19أيوب المعقول 02146Gمزدوجسبت لوداية

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  عماراتإقليم: تاوناتم/م  الجبابرة 21 04/09/19أكرم عطيمة 15505Cمزدوجامكانسة

1004/09/18إقليم: بولمانكيكو المركزإقليم: تاوناتم/م  الجبابرة 21 04/09/19البرق نورالدين 07875Jمزدوجكيكو

مدرسة الدار الحمراء إقليم: تاوناتم/م  اولد علي

الجماعاتية

1204/09/18إقليم: صفرو 21 04/09/19إكرام الطرش 26079

W

مزدوجدار الحمراء

505/09/03عمالة: فاسالمنصور الذهبيإقليم: تاوناتمدرسة ادريس الول 20 06/09/17إلتحاق بالزوجالغدوري مينة 18501J)مزدوجزواغة )المقاطعة

402/09/14عمالة: فاسأبو بكر الصديقإقليم: تاوناتم/م  بـياضات 20 16/10/18إلتحاق بالزوجةامراني ابراهيم 18504M)مزدوجزواغة )المقاطعة

806/09/17إقليم: مولي يعقوباولد بوزيان المركزإقليم: تاوناتم/م اولد أزم 20 24/09/19كوثر الصحراوي 02211Cمزدوجأولد ميمون

504/09/18إقليم: تاوناتم/م  تعاونية الكفاحإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 20 04/09/19سامية الدريوش 15861Pمزدوجعين عائشة

404/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد سليمانإقليم: تاوناتم/م  اولد عيسى 20 04/09/19جلل الكيطى 15454Xمزدوجلولجة

306/09/16إقليم: مولي يعقوبالحجرة الشريفة المركزإقليم: تاوناتم/م  القريشيين 19 04/09/19سناء فاهمي 02196Lمزدوجسيدي داود

1013/02/17إقليم: إفرانم م عين الحنوش المركزيةإقليم: تاوناتم/م  كلبـــة 19 04/09/19خالد الزوري 10688Sمزدوجتيزكيت

813/02/17عمالة: فاسأناس بن مالكإقليم: تاوناتم/م  اولد عياد 19 04/09/19إلتحاق بالزوجةالمهدي البحري 02029E)مزدوججنان الورد )المقاطعة

113/02/17إقليم: تازةبورد المركزإقليم: تاوناتم/م حسان بن تابت 19 04/09/19عبد الغني بودشار 16143

W

مزدوجبورد
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1013/02/17إقليم: إفرانم م عين الحنوش المركزيةإقليم: تاوناتم/م  كلبـــة 19 04/09/19اشرف شلدة 10688Sمزدوجتيزكيت

414/02/17إقليم: صفروم/م أيت أوبركان-المركزإقليم: تاوناتم/م  الصيابـرة 19 04/09/19زينب الخراجي 02414Yمزدوجبئر طم طم

113/02/17إقليم: تاوناتم/م  عين زمزمإقليم: تاوناتم/م  الوردزاغ 19 04/09/19م أمزيان الحسني 15545

W

مزدوجكلز

106/09/17إقليم: تاوناتم/م سد الساهلةإقليم: تاوناتم/م  مشكور 19 04/09/18إلتحاق بالزوجنهاد المجيد 15725Sمزدوجالزريزر

102/09/14عمالة: طنجة - أصيلعبد الهادي بوطالبإقليم: تاوناتم/م  عين مديونة 18 04/09/18اليحياوي رضوان 15295Z)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

1102/09/14عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: تاوناتمدرسة ادريس الول 18 06/09/17إلتحاق بالزوجسمية الخالدي 03908Xمزدوجمهاية

806/09/17إقليم: تاوناتم/م  بـياضاتإقليم: تاوناتم/م  البابة 18 06/09/18سليم النفيسي 15905Mمزدوجأولد عياد

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  الدبيشاتإقليم: تاوناتم/م  تاونات القشور 18 05/09/18اسية قبال 15519Tمزدوجاغوازي

306/09/17إقليم: تازةبئر انزران المركزإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 18 04/09/18حفيض بركان 16549Mمزدوجمكناسة الشرقية

206/09/17إقليم: تاوناتم/م ا خللفةإقليم: تاوناتم/م  تاونات القشور 18 05/09/18نهاد بودبزة 15728Vمزدوجاخللفة

106/09/17إقليم: تاونات م/م بوعروسإقليم: تاوناتم/م الخيايطة 18 04/09/18كريمة خباش 15885Rمزدوجبوعروس

506/09/17إقليم: تاوناتم/م اولد عنيزةإقليم: تاوناتم/م  مولي بوشتى 18 04/09/18ايمان بشللو 15421Lمزدوجبوشابل

406/09/17إقليم: مولي يعقوببني يخلف المركزإقليم: تاوناتم/م  غانس 18 06/09/18سعد المجيد 02205

W

مزدوجأولد ميمون

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  المكملإقليم: تاوناتالمدرسة الجماعاتية الودكة 18 04/09/19إلتحاق بالزوجةم طاوطاو 15578Gمزدوجالرتبة

106/09/17عمالة: فاسالمام الغزالي 1إقليم: تاوناتم/م  تاونات القشور 18 05/09/18إلتحاق بالزوجأسية الدياني 18503L)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

406/09/17إقليم: تاوناتم/م  مشكورإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 18 04/09/18كريم المرتزق 15734Bمزدوجاخللفة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  حجريةإقليم: تاوناتم/م  اولد علي 18 04/09/18العمراني م 15879Jمزدوجأولد داود
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106/09/17إقليم: تاوناتم/م  بـياضاتإقليم: تاوناتم/م الخيايطة 18 04/09/18عادل كورب 15905Mمزدوجأولد عياد

706/09/17إقليم: تاوناتم م احمد الحجاميإقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودة 18 04/09/18رشيدة البياضي 15616Yمزدوجتمزكانة

506/09/17إقليم: تاوناتم/م  عين مديونةإقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودة 18 04/09/18م بوزيتون 15666Cمزدوجعين مديونة

206/09/17إقليم: تاوناتم/م أولد النيفإقليم: تاوناتم/م اولد جموح 18 04/09/18ليلى خريبو 15858Lمزدوجعين عائشة

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  إمام مالكإقليم: تاوناتم/م  الميزاب 18 04/09/18النجار نزهة 15702Sمزدوجبوهودة

704/09/18عمالة: مكناسالقدارة المركزإقليم: تاوناتم/م  عمارات 17 04/09/18إلتحاق بالزوجةنبيل لحبلت 03898Lمزدوجواد الجديدة

102/09/14إقليم: تاوناتم/م  حجريةإقليم: تاوناتم/م  كلز 17 04/09/19عبد الواحد عدلني 15879Jمزدوجأولد داود

206/09/17عمالة: فاسالمنصور الذهبيإقليم: تاوناتم/م عبدالرحيم بوعبيد 17 04/09/19إلتحاق بالزوجاسماء زاهيد 18501J)مزدوجزواغة )المقاطعة

119/10/17إقليم: تاوناتم/م  اولد احمدإقليم: تاوناتم/م  الرصمة 17 04/09/19إلتحاق بالزوجلبنة الريفي 15476

W

مزدوجبني سنوس

204/09/18إقليم: مولي يعقوبعين بوعلي المركزإقليم: تاوناتم/م عين مرشوش 17 04/09/18إلتحاق بالزوجسميرة العلمي 02227Vمزدوجعين بوعلي

1004/09/19إقليم: مولي يعقوبالدردارة المركزإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 17 04/09/19حكوش سناء 02222Pمزدوجالوادين

704/09/19إقليم: مولي يعقوبالدردارة المركزإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 17 04/09/19سكينة البشاري 02222Pمزدوجالوادين

404/09/19إقليم: تاوناتم/م  بـياضاتإقليم: تاوناتم/م  تمـدغاص 17 04/09/19كوثر أزمي  حسني 15905Mمزدوجأولد عياد

230/08/19إقليم: تاوناتم/م  اولد قرونإقليم: تاوناتم/م  بني بوزولت 17 04/09/19بوشرى لموادي 15540Rمزدوجكلز

104/09/19إقليم: تازةتيبربارين المركزإقليم: تاوناتم/م  كيسان 17 04/09/19المودن هدى 16354Aمزدوجأيت سغروشن

204/09/19إقليم: صفروم/م وادي البشنة-المركزإقليم: تاوناتم/م  أوزاي 17 04/09/19جهاد  بن مولة 02384Rمزدوجدار الحمراء

م م أيت حمو الحجاج إقليم: تاوناتم/م أولد الحاج م

المركزية

1104/09/19إقليم: إفران 17 04/09/19حدوش فوزية 10695Zمزدوجضاية عوا
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104/09/19إقليم: تاوناتم/م  بني قـرةإقليم: تاوناتم/م  عدالة 17 04/09/19رشيد العناقي 15695Jمزدوجبوعادل

304/09/19إقليم: مولي يعقوبسبت الوداية المركزإقليم: تاوناتم/م  باب الزريبة 17 04/09/19يربيب رباب 02143Dمزدوجسبت لوداية

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  تاونات القشورإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 17 04/09/19فدوى بوطارفة 15730Xمزدوجاخللفة

1204/09/19إقليم: مولي يعقوب ازناتة المركزإقليم: تاوناتم/م  عدالة 17 04/09/19فاطمة الصافي 02198Nمزدوجسيدي داود

1004/09/19إقليم: مولي يعقوبلكرم المركزإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 17 04/09/19حليمة تجني 02217Jمزدوجالوادين

1304/09/19إقليم: صفروم/م أيت شعيب-المركزإقليم: تاوناتم/م اولد عنيزة 17 04/09/19كوثرأمني 02313Nمزدوجتازوطة

604/09/19إقليم: مولي يعقوبلكرم المركزإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 17 04/09/19الراضي العلوي ايمان 02217Jمزدوجالوادين

104/09/19إقليم: تاوناتم/م ا خللفةإقليم: تاوناتم/م  اولد حساين 17 04/09/19الدريسي البوزيدي عبد الرحيم 15728Vمزدوجاخللفة

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوانإقليم: تاوناتم/م الشوقر 17 04/09/19صبيحة شاستي 15501Yمزدوجامكانسة

104/09/19إقليم: صفروم/م الكدية-المركزإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 17 04/09/19كريمة الكنوني 02432Tمزدوجأيت السبع لجرف

204/09/19إقليم: تاوناتم/م  حجريةإقليم: تاوناتم/م  عين زمزم 17 04/09/19سكينة مستعيد 15879Jمزدوجأولد داود

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  الوردزاغإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 17 04/09/19فارح خديجة 15549Aمزدوجاورتزاغ

504/09/19إقليم: مولي يعقوبالقدادرة المركزإقليم: تاوناتم/م  وكواسات 17 04/09/19خديجة بوصوف 02200Rمزدوجسيدي داود

1204/09/19إقليم: مولي يعقوبالشبانات المركزإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 17 04/09/19سارة العثماني 02153Pمزدوجسبت لوداية

804/09/19إقليم: مولي يعقوباولد بوزيان المركزإقليم: تاوناتم/م  إمام مالك 17 04/09/19مصطفى الرويجل 02211Cمزدوجأولد ميمون

704/09/19إقليم: مولي يعقوبالدردارة المركزإقليم: تاوناتم/م  العنصر 17 04/09/19دونيا بنسليمان 02222Pمزدوجالوادين

904/09/19إقليم: تاوناتم/م  بـياضاتإقليم: تاوناتم/م  ديــدبــة 17 12/09/19القليول ادريس 15905Mمزدوجأولد عياد
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404/09/19إقليم: صفروم/م أيت حميدان-المركزإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 17 04/09/19نزهة العكري 02411Vمزدوجبئر طم طم

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  الفريشةإقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفي 17 04/09/19فاطمة البدن 15622Eمزدوجتمزكانة

مدرسة الدار الحمراء إقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم

الجماعاتية

604/09/19إقليم: صفرو 17 04/09/19منال ملك 26079

W

مزدوجدار الحمراء

104/09/19إقليم: صفروم/م قصيوة-المركزإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 17 04/09/19نصيرة أغريب 02355Jمزدوجعين تمكناي

105/09/08عمالة: فاسسلمان الفارسيإقليم: تاوناتم/م  كلبـــة 16 04/09/18إلتحاق بالزوجةالصادقي رضوان 02096C)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م عبدالرحيم بوعبيدإقليم: تاوناتم/م  اولد العسري 16 13/09/19إلتحاق بالزوجأميمة اليزروري 15797Vمزدوجالبسابسا

504/09/18إقليم: مولي يعقوباولد العلم المركزإقليم: تاوناتم/م  العنصر 16 04/09/18إلتحاق بالزوجةم المتوفق 02191Fمزدوجلعجاجرة

304/09/18عمالة: فاسالسلطان مولي اسماعيلإقليم: تاوناتم/م  سيدي عثمان 16 04/09/18إلتحاق بالزوجكوثر اليوبي 18646S)مزدوججنان الورد )المقاطعة

804/09/18إقليم: تاوناتم/م  ساحل بوطاهرإقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفي 16 04/09/18إلتحاق بالزوجسميرة الربيزة 15745Nمزدوجمزراوة

104/09/18عمالة: فاس18 نونبرإقليم: تاوناتم/م عين مرشوش 16 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء المشاشتي 19722L)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

804/09/18عمالة: فاسعثمان بن عفانإقليم: تاوناتم/م  اولد عبد الكريم 16 04/09/18إلتحاق بالزوجمينة اشعب 02081L)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

404/09/19إقليم: تاوناتم/م ا خللفةإقليم: تاوناتم/م  اولد حساين 16 04/09/19الدريسي البوزيدي هشام 15728Vمزدوجاخللفة

102/09/14إقليم: مولي يعقوبمدرسة النجاحإقليم: تاوناتم/م  اولد سليمان 15 04/09/19إلتحاق بالزوجةرضى بوكرين 25979Mمزدوجعين قنصرة

101/01/17عمالة: فاسعبد الهادي بوطالبإقليم: تاوناتم/م  المفاتيح 15 04/09/18إلتحاق بالزوجةابريول عماد 19540N)مزدوججنان الورد )المقاطعة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد احمدإقليم: تاوناتم/م اولد عنيزة 15 04/09/19رضى  صفاحي 15476

W

مزدوجبني سنوس

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الولإقليم: تاوناتم/م  المفاتيح 15 04/09/19بنسليمان عبد الفتاح 15805Dمزدوجواد الجمعة

306/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد سليمانإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 15 04/09/19طارق الفلولي 15454Xمزدوجلولجة
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206/09/17إقليم: تاوناتم/م ا خللفةإقليم: تاوناتم/م  بني ام 15 04/09/19ياسين العكشيوي 15728Vمزدوجاخللفة

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  بني  سلمانإقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودة 15 04/09/19عزيز الشنتوفي 15669Fمزدوجعين مديونة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتىإقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودة 15 04/09/19الكعيوش لمياء 15855Hمزدوجعين عائشة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  بوعادلإقليم: تاوناتم/م  الفريشة 15 04/09/19عصام السامري 15693Gمزدوجبوعادل

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  بوشماتإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 15 04/09/19الحواصلي حميد 15835Lمزدوجسيدي ام بن لحسن

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  عين مناخرإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 15 04/09/19خديجة الفراصني 15910Tمزدوجمساسة

406/09/17إقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتىإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 15 04/09/19المروني م أمين 15855Hمزدوجعين عائشة

506/09/17إقليم: تاوناتم/م  عين جنانإقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفي 15 04/09/19م حلمون 15699Nمزدوجبوعادل

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  إمام مالكإقليم: تاوناتم/م  الفريشة 15 04/09/19توفيق الحمداني 15702Sمزدوجبوهودة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمانإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 15 04/09/19كمال الهيلول 15772Tمزدوجبني ونجل تافراوت

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  أسملإقليم: تاوناتم/م  الفريشة 15 04/09/19شكري  الفضيلي 15709Zمزدوجبوهودة

106/09/17إقليم: مولي يعقوبمدرسة الجاحظإقليم: تاوناتم/م  بني  سلمان 15 04/09/19إلتحاق بالزوجةمحجوب مالح 25562Jمزدوجعين الشقف

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  بني بوزولتإقليم: تاوناتم/م  اولد حساين 15 04/09/19سناء العزابي 15533Hمزدوجكلز

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  الدكانإقليم: تاوناتم/م  أولد صالح 15 04/09/19سعيد الحيطي 15597Cمزدوجسيدي يحيى بني زروال

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  بوشماتإقليم: تاوناتم/م  البسابسة 15 04/09/19محسن الراشدي 15835Lمزدوجسيدي ام بن لحسن

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  بوشماتإقليم: تاوناتم/م  ديــدبــة 15 04/09/19م العمراني 15835Lمزدوجسيدي ام بن لحسن

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  عدالةإقليم: تاوناتم/م  عين معطوف 15 04/09/19أحمد بن احدش 15844

W

مزدوجعين معطوف
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106/09/17إقليم: تاوناتم/م  تاونات القشورإقليم: تاوناتم/م  أسمل 15 04/09/19ازهور قلوبي 15730Xمزدوجاخللفة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  بني بربرإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 15 04/09/19إلتحاق بالزوجةرشيد العبيزة 15717Hمزدوجبوهودة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  عين مناخرإقليم: تاوناتم/م  اولد العسري 15 05/09/19الهواري عبدالنبي 15910Tمزدوجمساسة

506/09/17إقليم: تاوناتم/م  بوعادلإقليم: تاوناتم/م  اولد دحو 15 04/09/19عبد العالي حبيبي 15693Gمزدوجبوعادل

506/09/17إقليم: تاوناتم/م  عماراتإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 15 04/09/19رشيد هندي 15505Cمزدوجامكانسة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  الفريشةإقليم: تاوناتم/م  بني ام 15 04/09/19مسعود العمراتي 15622Eمزدوجتمزكانة

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  مشكورإقليم: تاوناتم/م  تاونات القشور 15 04/09/19م العبادي 15734Bمزدوجاخللفة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعديإقليم: تاوناتم/م عبد الوارث العثماني 15 04/09/19سفيان الحسني 15497Uمزدوجامكانسة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  القريشيينإقليم: تاوناتم/م  الرصمة 15 04/09/19مصطفى رحيوي 15435Bمزدوجسيدي العابد

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  كعب بن زهيرإقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالب 15 مزدوجطهر السوق )البلدية(15408Xعبد المجيد غديدو

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  البسابسةإقليم: تاوناتم/م  بوشمات 15 04/09/19نجاة  سيفي 15801Zمزدوجالبسابسا

1006/09/17إقليم: تاوناتم/م  عين مناخرإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 15 04/09/19إلتحاق بالزوجمريم لكدالي 15910Tمزدوجمساسة

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفيإقليم: تاوناتم/م  تاونات القشور 15 04/09/19م الجبلي 15606Mمزدوجسيدي المخفي

105/10/17إقليم: تاوناتم/م  لكدةإقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفي 15 04/09/19هلل اليوسفي 15849Bمزدوجعين معطوف

106/09/17إقليم: تاوناتم/م  الدكانإقليم: تاوناتم/م  القليع 15 04/09/19أسماء الصرغيني 15597Cمزدوجسيدي يحيى بني زروال

104/09/18عمالة: فاسم القريإقليم: تاوناتم/م  ديــدبــة 15 04/09/18إلتحاق بالزوجبباية جهان 01993R)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

304/09/18عمالة: فاسالمدرسة البتدائية السموإقليم: تاوناتم/م  بوشابل 15 04/09/18إلتحاق بالزوجبوكبياش حليمة 27270R)مزدوجزواغة )المقاطعة
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104/09/18إقليم: تاوناتم/م  التقدمإقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعدي 15 04/09/18إلتحاق بالزوجابتسام اليوبي الراشدي 15853Fمزدوجعين عائشة

404/09/18عمالة: فاسموسى بن نصيرإقليم: تاوناتم/م  الحركاويين 15 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء ورد 01991N)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

مدرسة تيزي مولي الحسن إقليم: تاوناتم/م المختار السوسي

البتدائية

404/09/18إقليم: إفران 15 04/09/18إلتحاق بالزوجايمان لغريب 10670X)مزدوجازرو )البلدية

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  الوردزاغإقليم: تاوناتم/م بني مطرف 15 04/09/18إلتحاق بالزوجلمسكد حنان 15549Aمزدوجاورتزاغ

304/09/18عمالة: فاسطه حسينإقليم: تاوناتم/م  مساسة 15 04/09/18إلتحاق بالزوجهدى العمراني 19829C)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

104/09/02عمالة: فاسابن تيميةإقليم: تاوناتم/م  مولي بوشتى 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةالعبدي عادل 02105M)مزدوجزواغة )المقاطعة

1002/09/15إقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الولإقليم: تاوناتم/م  المفاتيح 14 04/09/18عبد العزيز العروصي 15805Dمزدوجواد الجمعة

102/09/15إقليم: تاوناتم/م  الدكانإقليم: تاوناتم/م  المكمل 14 04/09/18رضوان لطفي 15597Cمزدوجسيدي يحيى بني زروال

302/09/16عمالة: فاسعبد ا بن الزبيرإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 14 04/09/18إلتحاق بالزوجعبير العلوي البلغيثي 02076F)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

101/01/17إقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعديإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 14 04/09/18جمال بنشمشي 15497Uمزدوجامكانسة

101/01/17عمالة: فاسالخوارزميإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةنور الدين دوقنة 20473C)مزدوجزواغة )المقاطعة

307/09/16إقليم: تاوناتم/م  مشكورإقليم: تاوناتم/م  تاونات القشور 14 04/09/18م الشرعي 15734Bمزدوجاخللفة

101/01/17إقليم: تاوناتم/م  بـياضاتإقليم: تاوناتم/م  أولد سلطان 14 04/09/18عزيز الصقلي 15905Mمزدوجأولد عياد

304/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوانإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 14 04/09/18ياسين دريوش 15501Yمزدوجامكانسة

104/09/18إقليم: مولي يعقوب ازناتة المركزإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 14 04/09/18زكية صربوتي 02198Nمزدوجسيدي داود

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  تعاونية الكفاحإقليم: تاوناتم/م عبد الوارث العثماني 14 04/09/18يونس الحيرش 15861Pمزدوجعين عائشة

904/09/18إقليم: تاوناتم/م  القريشيينإقليم: تاوناتم/م اولد عنيزة 14 04/09/18زكرياء بويزدغ 15435Bمزدوجسيدي العابد
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204/09/18إقليم: تاوناتم/م  عماراتإقليم: تاوناتم/م  البابة 14 04/09/18عبد الجليل لغوطي 15505Cمزدوجامكانسة

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد عيسىإقليم: تاوناتم/م  تمـدغاص 14 04/09/18بوتكلمست جهان 15876Fمزدوجأولد داود

204/09/18إقليم: تاوناتم/م أولد النيفإقليم: تاوناتم/م  لكدة 14 04/09/18إكرام مكوار 15858Lمزدوجعين عائشة

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوانإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 14 04/09/18عماد حمدوني 15501Yمزدوجامكانسة

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  حجريةإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 14 04/09/18عصام الدخيسي 15879Jمزدوجأولد داود

604/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد دحوإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 14 04/09/18نوال الكازي 15864Tمزدوجعين عائشة

604/09/18إقليم: صفروم/م عين الركادة-المركزإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 14 04/09/18مليكة أحنوش 02436Xمزدوجأيت السبع لجرف

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  بـياضاتإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 14 04/09/18سعيد بركوش 15905Mمزدوجأولد عياد

104/09/18إقليم: الحاجببودربالةإقليم: تاوناتم/م  العنصر 14 04/09/18إلتحاق بالزوجسلوى عزوزي 04155Rمزدوجأيت بوبيدمان

104/09/18إقليم: تاوناتم/م أولد النيفإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 14 04/09/18فريد ابن فارس 15858Lمزدوجعين عائشة

604/09/18إقليم: تاوناتم/م اولد جموحإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 14 04/09/18م بنهري 15872Bمزدوجأولد داود

204/09/18عمالة: فاسالمنصور الذهبيإقليم: تاوناتم/م  مساسة 14 04/09/18إلتحاق بالزوجابتسام هرموش 18501J)مزدوجزواغة )المقاطعة

804/09/18إقليم: تاوناتم/م  الحركاويينإقليم: تاوناتم/م  تمـدغاص 14 04/09/18سارة قنان 15448Rمزدوجلولجة

504/09/18إقليم: تاوناتم/م  مشكورإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 14 04/09/18منال الدريسي البوزيدي 15734Bمزدوجاخللفة

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  عماراتإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 14 04/09/18بدر الدين الدرقاوي 15505Cمزدوجامكانسة

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  اثنين تبودةإقليم: تاوناتم/م  البابة 14 04/09/18جمال الشريطي 15639Yمزدوجتابودة

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  عماراتإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 14 04/09/18معاد النايلي 15505Cمزدوجامكانسة

382



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 2020

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: تاوناتم/م  بني ولــــيدإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 14 04/09/18مونية النجاري 15679Sمزدوجبني وليد

204/09/18إقليم: مولي يعقوباولد امعلإقليم: تاوناتم/م الشوقر 14 04/09/18إلتحاق بالزوجايمان زايدي 02170Hمزدوجعين الشقف

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهرإقليم: تاوناتم/م  النـقــلة 14 04/09/18ام بومللة 15455Yمزدوجلولجة

104/09/18إقليم: صفروم/ إشمللن-المركزإقليم: تاوناتم/م زهير بن ابي سلمى 14 04/09/18حميد تادلي 02390Xمزدوجاغزران

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  عبد المالك السعديإقليم: تاوناتم/م  العجاجرة 14 04/09/18مريم بنطاهر 15497Uمزدوجامكانسة

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  الرتبةإقليم: تاوناتم/م عمر بن الخطاب 14 04/09/18الوردي اناس 15573Bمزدوجالرتبة

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  ديــدبــةإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 14 04/09/18سعيدة الركراكي 15892Yمزدوجعين لكداح

404/09/18إقليم: تاوناتم/م  الحركاويينإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 14 04/09/18منير المرشيد 15448Rمزدوجلولجة

104/09/18إقليم: مولي يعقوبثمرة المركزإقليم: تاوناتم/م  البابة 14 04/09/18أسامة الكرجي 02148Jمزدوجسبت لوداية

104/09/18إقليم: تاوناتم/م اولد أزمإقليم: تاوناتم/م  الملعب 14 04/09/18يسين بربارة 15696Kمزدوجبوعادل

704/09/18إقليم: تاونات م/م بوعروسإقليم: تاوناتم/م عين مرشوش 14 04/09/18سهام لغماري 15885Rمزدوجبوعروس

404/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد عليإقليم: تاوناتم/م  البابة 14 04/09/18رضوان حماني 15881Lمزدوجبوعروس

104/09/18إقليم: تاوناتفج النادرإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 14 04/09/18نوال المالكي 15414Dمزدوجبوشابل

304/09/18إقليم: تاونات م/م أحمد بوكماخإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 14 04/09/18أيوب لصفر 15822Xمزدوجرأس الواد

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  بـياضاتإقليم: تاوناتم/م أغرود 14 04/09/18حسن الخوخي 15905Mمزدوجأولد عياد

104/09/18إقليم: مولي يعقوببياضة المركزإقليم: تاوناتم/م المهدي بن تومرت 14 04/09/18ماجدة الزاهر 02146Gمزدوجسبت لوداية

504/09/18إقليم: تاوناتم/م  عماراتإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 14 04/09/18سمية الخالقي 15505Cمزدوجامكانسة
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504/09/18إقليم: صفروم/م أيت السبع-المركزإقليم: تاوناتم/م  الجبابرة 14 04/09/18إلتحاق بالزوجيسرى اليوبي 02425Kمزدوجأيت السبع لجرف

304/09/18عمالة: فاسكعب بن زهيرإقليم: تاوناتم/م  الكعدة 14 04/09/18إلتحاق بالزوجغيثة بنيس 26568C)مزدوجزواغة )المقاطعة

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد سليمانإقليم: تاوناتم/م  لكدة 14 04/09/18خالد البركة 15454Xمزدوجلولجة

1104/09/18عمالة: فاسابن غازيإقليم: تاوناتم/م  باب الزريبة 14 04/09/18إلتحاق بالزوجبنصديق سلمى 02007F)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

304/09/18إقليم: تاوناتم/م  أهل القاضيإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 14 04/09/18ليلى بالمالك 15522

W

مزدوجاغوازي

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  بني قـرةإقليم: تاوناتم/م  مولي بوشتى 14 04/09/18فاطمة الزهراء أقراري 15695Jمزدوجبوعادل

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفيإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 14 04/09/18حلمون لوبنة 15606Mمزدوجسيدي المخفي

1104/09/18إقليم: مولي يعقوب ازناتة المركزإقليم: تاوناتم/م  العجاجرة 14 04/09/18هدى البقالي 02198Nمزدوجسيدي داود

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  عين معطوفإقليم: تاوناتم/م العزيب 14 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الكداحي 15843Vمزدوجعين معطوف

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  الفريشةإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 14 04/09/18رضوان العمري 15622Eمزدوجتمزكانة

304/09/18إقليم: صفروم/م عين الركادة-المركزإقليم: تاوناتم/م عبد الوارث العثماني 14 04/09/18م مسدور 02436Xمزدوجأيت السبع لجرف

104/09/18إقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودةإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 14 04/09/18اسية لخلوفي 15719Kمزدوجبوهودة

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  عماراتإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 14 04/09/18إشراق الحمودي 15505Cمزدوجامكانسة

204/09/18إقليم: تاوناتم/م الغوازيإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 14 04/09/18حليم الحيمر 15513Lمزدوجاغوازي

1104/09/18عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: تاوناتم/م  اثنين تبودة 14 04/09/18إلتحاق بالزوجاكرام بنديدة 03908Xمزدوجمهاية

204/09/18إقليم: صفروم/م النهضة-المركزإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 14 04/09/18يونس لعروصي 02399Gمزدوجاغزران

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد عيادإقليم: تاوناتم/م اولد جموح 14 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم الزمي الحسني 15902Jمزدوجأولد عياد
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104/09/18إقليم: تاوناتم/م  تعاونية الكفاحإقليم: تاوناتم/م أغرود 14 04/09/18عزيزة سليماني 15861Pمزدوجعين عائشة

1204/09/18إقليم: مولي يعقوبالقدادرة المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد علي 14 04/09/18هناء الزاية 02200Rمزدوجسيدي داود

204/09/18عمالة: فاسالمعتمد بن عبادإقليم: تاوناتم/م عين مرشوش 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةمنير العياشي 24500E)مزدوجزواغة )المقاطعة

704/09/18إقليم: تاوناتم/م  بني قـرةإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 14 04/09/18عبد الرفيع الوحداوي 15695Jمزدوجبوعادل

1104/09/18إقليم: مولي يعقوب ازناتة المركزإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 14 04/09/18رشيد العكري 02198Nمزدوجسيدي داود

904/09/18إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 14 04/09/18عزيزأعنان 15827Cمزدوجسيدي ام بن لحسن

404/09/18إقليم: تاوناتم/م  المفاتيحإقليم: تاوناتم/م  البابة 14 04/09/18مصطفى زاهر 15813Mمزدوجواد الجمعة

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  مر يـحلةإقليم: تاوناتم/م  سيدي علي بن داود 14 04/09/18دويري أحمد 15831Gمزدوجسيدي ام بن لحسن

404/09/18إقليم: تاوناتم/م  أهل القاضيإقليم: تاوناتم/م  البابة 14 04/09/18عبد الكريم محروز 15522

W

مزدوجاغوازي

304/09/18إقليم: تاوناتم/م  عبد المومن الموحديإقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمان 14 04/09/18اسماء العلمي 15809Hمزدوجواد الجمعة

604/09/18إقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الولإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 14 04/09/18سكينة السنوسي الشركي 15805Dمزدوجواد الجمعة

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  الدكانإقليم: تاوناتم/م  الميزاب 14 04/09/18البوسعادي أسماء 15597Cمزدوجسيدي يحيى بني زروال

504/09/18إقليم: مولي يعقوبالقدادرة المركزإقليم: تاوناتم/م أغرود 14 04/09/18عبد الجليل مغوار 02200Rمزدوجسيدي داود

904/09/18إقليم: تاوناتم/م ا خللفةإقليم: تاوناتم/م حسان بن تابت 14 04/09/18يوسف الغزواني 15728Vمزدوجاخللفة

304/09/18إقليم: تاوناتم/م  بوعادلإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 14 04/09/18سعد الهيلوش 15693Gمزدوجبوعادل

504/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد دحوإقليم: تاوناتم/م عبد الوارث العثماني 14 04/09/18فاطمة الزهراء العابد 15864Tمزدوجعين عائشة

804/09/18إقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبانإقليم: تاوناتم/م  اولد علي 14 04/09/18حكيمة شهاب 15919Cمزدوجاوطا بوعبان
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104/09/18إقليم: صفروم/ إشمللن-المركزإقليم: تاوناتم/م  العنصر 14 04/09/18يوسف حردوش 02390Xمزدوجاغزران

304/09/18إقليم: تاوناتم/م  البسابسةإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 14 04/09/18سعيد بوزهر 15801Zمزدوجالبسابسا

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  عين لقرعإقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانت 14 04/09/18رضوان العتيقي الكنوني 15867

W

مزدوجعين عائشة

804/09/18إقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الولإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 14 04/09/18الوردي حنان 15805Dمزدوجواد الجمعة

404/09/18عمالة: فاسابن رشدإقليم: تاوناتم/م  الكرانـــة 14 04/09/18إلتحاق بالزوجسكينة الخليفي 02003B)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  عماراتإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 14 04/09/18سامية شريطة 15505Cمزدوجامكانسة

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  عين معطوفإقليم: تاوناتم/م  زكوورة 14 04/09/18رزقي  سيوري 15843Vمزدوجعين معطوف

304/09/18إقليم: تاوناتم/م  البسابسةإقليم: تاوناتم/م حسان بن تابت 14 04/09/18هشام حجاج 15801Zمزدوجالبسابسا

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  المفاتيحإقليم: تاوناتم/م أغرود 14 04/09/18زينب فارسي 15813Mمزدوجواد الجمعة

404/09/18إقليم: تاوناتم/م  بـياضاتإقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانت 14 04/09/18أسامة الشرادي 15905Mمزدوجأولد عياد

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  بـياضاتإقليم: تاوناتم/م عبد الوارث العثماني 14 04/09/18عبد الصمد مرابطي 15905Mمزدوجأولد عياد

104/09/18إقليم: تاوناتم/م أولد الحاج مإقليم: تاوناتم/م  تمـدغاص 14 04/09/18اشرف الرويجل 15411Aمزدوجبوشابل

104/09/18إقليم: تاوناتم/م عين مرشوشإقليم: تاوناتم/م  عين الكدح 14 04/09/18إلتحاق بالزوجمجيدة ادحيمن 15889Vمزدوجبوعروس

104/09/18إقليم: تاونات م/م بوعروسإقليم: تاوناتم/م  تمـدغاص 14 04/09/18زينب المحجور 15885Rمزدوجبوعروس

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد دحوإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 14 04/09/18عبد المالك النكر 15864Tمزدوجعين عائشة

104/09/18إقليم: تاوناتم/م الخيايطةإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 14 04/09/18م حناك 15886Sمزدوجبوعروس

104/09/18إقليم: تاوناتفج النادرإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 14 04/09/18أخواض شادية 15414Dمزدوجبوشابل
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404/09/18إقليم: تاوناتم/م  عين الكدحإقليم: تاوناتم/م عبد الوارث العثماني 14 04/09/18وديع شقيرة 15897Dمزدوجعين لكداح

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد سليمانإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 14 04/09/18سلوى امهاب 15454Xمزدوجلولجة

304/09/18إقليم: تاوناتم/م  حجريةإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 14 04/09/18نجيب لحمياني 15879Jمزدوجأولد داود

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  عماراتإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 14 04/09/18سلمى جبري 15505Cمزدوجامكانسة

804/09/18إقليم: تاوناتم/م  بـياضاتإقليم: تاوناتم/م شهريرة البتدائية 14 04/09/18حفيان مصطفى 15905Mمزدوجأولد عياد

304/09/18إقليم: تاوناتم/م  عماراتإقليم: تاوناتم/م  أوزاي 14 04/09/18زكرياء برغازي 15505Cمزدوجامكانسة

704/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتىإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 14 04/09/18عبد الكريم الغاري 15855Hمزدوجعين عائشة

204/09/18إقليم: مولي يعقوبثمرة المركزإقليم: تاوناتم/م  كيسان 14 04/09/18كطباوي نعيمة 02148Jمزدوجسبت لوداية

604/09/18إقليم: تاوناتم/م  أهل القاضيإقليم: تاوناتم/م الشوقر 14 04/09/18سارة العطار 15522

W

مزدوجاغوازي

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد سليمانإقليم: تاوناتم/م  فاطمة الفهرية 14 04/09/18رجاء الركراكي 15454Xمزدوجلولجة

304/09/18إقليم: تازةالركبة المركزإقليم: تاوناتم/م  النـقــلة 14 04/09/18علي العزوزي 16594Lمزدوجأولد ازباير

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  عين معطوفإقليم: تاوناتم/م عبد السلم الراضي 14 04/09/18المختار مديش 15843Vمزدوجعين معطوف

604/09/18إقليم: تاوناتم/م  المفاتيحإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 14 04/09/18م محبوب 15813Mمزدوجواد الجمعة

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  سد إدريس الولإقليم: تاوناتم/م  تزران 14 04/09/18ايمان المهتدي 15805Dمزدوجواد الجمعة

204/09/18إقليم: مولي يعقوبالقدادرة المركزإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 14 04/09/18زكريا غيواني 02200Rمزدوجسيدي داود

204/09/18إقليم: مولي يعقوبالشبانات المركزإقليم: تاوناتم/م زهير بن ابي سلمى 14 04/09/18عبد الرحيم بوزارا 02153Pمزدوجسبت لوداية

104/09/18إقليم: بولمانايت الميس كيكوإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 14 04/09/18حكيمة سمو 18438Rمزدوجكيكو
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204/09/18إقليم: تاوناتم/م  البسابسةإقليم: تاوناتم/م  النـقــلة 14 04/09/18أسامة أوفريد 15801Zمزدوجالبسابسا

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  عين مديونةإقليم: تاوناتم/م العزيب 14 04/09/18إلتحاق بالزوجوفاء العمراني الزريفي 15666Cمزدوجعين مديونة

604/09/18إقليم: تاوناتم/م  البسابسةإقليم: تاوناتم/م  تمـدغاص 13 04/06/19ابراهيم امشيش 15801Zمزدوجالبسابسا

604/09/18إقليم: تاوناتم/م اولد جموحإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 13 04/09/18حفصة العمارتي 15872Bمزدوجأولد داود

302/09/16عمالة: طنجة - أصيلأكووارتإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 12 04/09/19م الحرار 15288Sمزدوجالعوامة

304/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد العسريإقليم: تاوناتم/م  عمارات 12 04/09/19عبد المالك العوماري 15816Rمزدوجرأس الواد

204/09/18إقليم: تاوناتم/م ابن الهيتمإقليم: تاوناتم/م  زواوة السفـلى 12 04/09/19الجموسي عبد ا 15782Dمزدوجفناسة باب الحيط

102/09/16إقليم: صفروم/م النهضة-المركزإقليم: تاوناتم/م  اولد العسري 11 04/09/19هشام امللة 02399Gمزدوجاغزران

506/09/17إقليم: مولي يعقوبالفرفارة المركزإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 11 04/09/19إلتحاق بالزوجةايوب اهريوش 02133Tمزدوجسبع رواضي

604/09/18إقليم: تاوناتم/م  العجاجرةإقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهر 11 04/09/19حمزة الجملي 15509Gمزدوجامكانسة

504/09/18إقليم: تاوناتم/م  مساسةإقليم: تاوناتم/م  عين مناخر 11 04/09/19جلل بونوار 15914Xمزدوجمساسة

304/09/18إقليم: تاوناتم/م  الفريشةإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 11 04/09/19نورالدين الدريوش 15622Eمزدوجتمزكانة

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  عين مناخرإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 11 04/09/19محسن اشطيبة 15910Tمزدوجمساسة

404/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد دحوإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 11 04/09/19عبد الرحيم المبارك 15864Tمزدوجعين عائشة

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  باب كراوةإقليم: تاوناتم/م  عين مناخر 11 04/09/19أوسامة الجناتي ادريسي 15840Sمزدوجسيدي ام بن لحسن

904/09/18إقليم: تاونات م/م أحمد بوكماخإقليم: تاوناتم/م  مساسة 11 04/09/19إيمان القرع 15822Xمزدوجرأس الواد

104/09/18إقليم: تاونات م/م بوعروسإقليم: تاوناتم/م عين مرشوش 11 04/09/19سكينة أوكدو 15885Rمزدوجبوعروس
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المدرسة الجماعاتية اولد 

داود

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  التقدمإقليم: تاونات 11 04/09/19إلتحاق بالزوجيوسرى دكارة 15853Fمزدوجعين عائشة

204/09/18إقليم: مولي يعقوبمشرع كريم المركزإقليم: تاوناتم/م  الصيابـرة 11 04/09/19إلتحاق بالزوجدنيا يسف 02129Nمزدوجسبع رواضي

504/09/18إقليم: تاوناتم/م  إمام مالكإقليم: تاوناتم/م  الملعب 11 04/09/19زهور اسليمان 15702Sمزدوجبوهودة

304/09/18إقليم: تاوناتم/م  ديــدبــةإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 11 04/09/19لحسن استيتو 15892Yمزدوجعين لكداح

504/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد دحوإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 11 13/09/19عبد الحاكم اسنوسي 15864Tمزدوجعين عائشة

104/09/18إقليم: تاونات م/م بوعروسإقليم: تاوناتم/م  القريشيين 11 04/09/19عيادش يوسف 15885Rمزدوجبوعروس

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  البابةإقليم: تاوناتم/م  بوشمات 11 04/09/19يونس أسويس 15648Hمزدوجتابودة

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  عين الكدحإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 11 04/09/19عفاف هربيل 15897Dمزدوجعين لكداح

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد المهـديإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 11 04/09/19صبري اكرام 15824Zمزدوجرأس الواد

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  الميزابإقليم: تاوناتم/م  البريدية 11 04/09/19الغلم ماجدة 15632Rمزدوجكيسان

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  البابةإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 11 04/09/19م الغريب 15648Hمزدوجتابودة

304/09/18إقليم: تاوناتم/م البراطلةإقليم: تاوناتم/م  مساسة 11 04/09/19فروق رضوان 15815Pمزدوجرأس الواد

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد سليمانإقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهر 11 13/09/19الحاكم رشيد 15454Xمزدوجلولجة

404/09/18إقليم: تاوناتم/م  عين مناخرإقليم: تاوناتم/م  مساسة 11 04/09/19عبد الحي البورقادي الحسني 15910Tمزدوجمساسة

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  تاونات القشورإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 11 04/09/19إلتحاق بالزوجغزلن فرجلي 15730Xمزدوجاخللفة

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  الدكانإقليم: تاوناتم/م  البابة 11 04/09/19عبد الخالق   الوردي 15597Cمزدوجسيدي يحيى بني زروال

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  العجاجرةإقليم: تاوناتم /م الخلط 11 04/09/19عزيز التجاني 15509Gمزدوجامكانسة
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204/09/18إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمان 11 04/09/19الجربوع عبد العزيز 15827Cمزدوجسيدي ام بن لحسن

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  البريديةإقليم: تاوناتم/م  الصيابـرة 11 04/09/19الصافي رشيد 15488Jمزدوجمولي بوشتى

1004/09/18إقليم: تاوناتم/م  فاطمة الفهريةإقليم: تاوناتم/م المهدي بن تومرت 11 04/09/19عيماد لشقر 15790Mمزدوجفناسة باب الحيط

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  الفريشةإقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفي 11 04/09/19عماد برواكة 15622Eمزدوجتمزكانة

1004/09/18إقليم: تاوناتم/م  إمام مالكإقليم: تاوناتم/م  أسمل 11 04/09/19م إدريسي البوزيدي 15702Sمزدوجبوهودة

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد عيادإقليم: تاوناتم/م عين مرشوش 11 04/09/19إلتحاق بالزوجةم تمري 15902Jمزدوجأولد عياد

904/09/18إقليم: تاوناتم/م  الولجةإقليم: تاوناتم/م  اولد عيسى 11 04/09/19رضى الريحاني 15447Pمزدوجلولجة

404/09/18إقليم: تاوناتم/م  عبد المومن الموحديإقليم: تاوناتم/م  اولد عيسى 11 04/09/19م معطلوي 15809Hمزدوجواد الجمعة

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  بني قـرةإقليم: تاوناتم/م  تمـدغاص 11 04/09/19عز الدين مطار 15695Jمزدوجبوعادل

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  عين معطوفإقليم: تاوناتم/م  عدالة 11 04/09/19عمر البوكيلي 15843Vمزدوجعين معطوف

204/09/18إقليم: إفرانم م عين الحنوش المركزيةإقليم: تاوناتم/م  العجاجرة 11 04/09/19ايوب الحياني 10688Sمزدوجتيزكيت

104/09/18إقليم: تاوناتم/م اولد أزمإقليم: تاوناتم/م  القــلعة 11 04/09/19منير القرمودي 15696Kمزدوجبوعادل

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  البسابسةإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 11 04/09/19نجيم سفيان 15801Zمزدوجالبسابسا

104/09/18عمالة: مكناسالزوالط الجديدةإقليم: تاوناتم/م  عمارات 11 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء العماري 26927Tمزدوجالدخيسة

104/09/18إقليم: مولي يعقوبالشبابات المركزإقليم: تاوناتم/م  عين مناخر 11 04/09/19إلتحاق بالزوجةرشيد وليوي 02208Zمزدوجأولد ميمون

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  عبد المومن الموحديإقليم: تاوناتم/م عين مرشوش 11 04/09/19إلتحاق بالزوجةعمر المحجوبي 15809Hمزدوجواد الجمعة

904/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد عليإقليم: تاوناتم/م  عين قشير 11 04/09/19خالد رحمون 15881Lمزدوجبوعروس
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104/09/18إقليم: تاوناتم/م  مساسةإقليم: تاوناتم/م  كيسان 11 04/09/19لشهب زينب 15914Xمزدوجمساسة

104/09/18عمالة: فاسالمدرسة البتدائية السموإقليم: تاوناتم/م  اولد عيسى 11 04/09/19إلتحاق بالزوجاكرام الحجاجي 27270R)مزدوجزواغة )المقاطعة

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد حساينإقليم: تاوناتم/م  أيشتوم 11 04/09/19عادل رفيع 15706

W

مزدوجبوهودة

704/09/18إقليم: صفرومدرسة إغزران الجماعاتيةإقليم: تاوناتم/م  عمارات 11 04/09/19م صلح 26541Yمزدوجاغزران

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد سليمانإقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهر 11 13/09/19عبد الله المغاري 15454Xمزدوجلولجة

304/09/18إقليم: تاوناتم/م بني عبد اإقليم: تاوناتم/م  القــلعة 11 04/09/19رشيد العمراني 15644Dمزدوجتابودة

304/09/18إقليم: تاوناتم/م  تعاونية الكفاحإقليم: تاوناتم/م اولد جموح 11 04/09/19جمال الشنتوفي 15861Pمزدوجعين عائشة

304/09/18إقليم: تاوناتم/م  عين معطوفإقليم: تاوناتم/م  عين لقرع 11 04/09/19كريمة الزوين 15843Vمزدوجعين معطوف

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  باب منصورةإقليم: تاوناتم/م  البابة 11 04/09/19كمال عصفوري 15568

W

مزدوجسيدي الحاج ام

104/09/18إقليم: تاوناتم/م  سيدي عبد الرحمانإقليم: تاوناتم/م  الملعب 11 04/09/19م الزاوي 15772Tمزدوجبني ونجل تافراوت

304/09/18إقليم: تاوناتم/م  ديــدبــةإقليم: تاوناتم/م  اولد المهـدي 11 04/09/19م الكناش 15892Yمزدوجعين لكداح

304/09/18إقليم: تاوناتم/م  البسابسةإقليم: تاوناتم/م  اولد عيسى 11 04/09/19أحمد هادي 15801Zمزدوجالبسابسا

404/09/18إقليم: تاوناتم/م  اولد بوشتىإقليم: تاوناتم/م  عدالة 11 04/09/19رشيد  المكوار 15855Hمزدوجعين عائشة

704/09/18إقليم: تاوناتم/م  إمام مالكإقليم: تاوناتم/م  بني بربر 11 04/09/19سمية السميحي 15702Sمزدوجبوهودة

704/09/18إقليم: تاوناتم/م بني مطرفإقليم: تاوناتم/م  عين معطوف 11 04/09/19توفيق المريزق 15442Jمزدوجسيدي العابد

304/09/18إقليم: تاوناتم/م اولد أزمإقليم: تاوناتم/م  تاونات القشور 11 04/09/19العناقي فردوس 15696Kمزدوجبوعادل

604/09/18إقليم: الحاجبصلح الدين اليوبيإقليم: تاوناتم/م الشوقر 10 04/09/19إلتحاق بالزوجوفاء اشبوح 04110S)مزدوجاكوراي )البلدية
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804/09/18إقليم: الحاجبعلل ابن عبد اإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 10 04/09/19إلتحاق بالزوجةيونس موسى فارس 04114

W

مزدوجاكوراي )البلدية(

104/09/19عمالة: فاسعبد ا كنونإقليم: تاوناتم/م  الحركاويين 10 إلتحاق بالزوجوفاء زاهر 02012L)مزدوججنان الورد )المقاطعة

604/09/19عمالة: فاس شوقيإقليم: تاوناتفج النادر 10 04/09/19إلتحاق بالزوجبشرى  الفيللي 02028D)مزدوججنان الورد )المقاطعة

804/09/18إقليم: تاوناتم/م  الحركاويينإقليم: تاوناتم/م  اولد علي 9 04/09/19م حبكي 15448Rمزدوجلولجة

204/09/18إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدةإقليم: تاوناتم/م  الرصمة 9 04/09/19إلتحاق بالزوجأميمة فاخوري 15397K)مزدوجقرية با م )البلدية

204/09/18إقليم: تاوناتم/م  بوعرامإقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوان 9 04/09/19الياس الحمايدي 15920Dمزدوجاوطا بوعبان

904/09/19عمالة: مكناسالزوالط الجديدةإقليم: تاوناتم/م  عمارات 9 04/09/19إلتحاق بالزوجسناء المجدوب 26927Tمزدوجالدخيسة

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  ساحل بوطاهرإقليم: تاوناتم/م  عين قشير 9 04/09/19إلتحاق بالزوجوفاء العمراوي 15745Nمزدوجمزراوة

504/09/19عمالة: فاسعبد ا كنونإقليم: تاوناتم/م  باب الزريبة 9 04/09/19إلتحاق بالزوجلغليمي رجاء 02012L)مزدوججنان الورد )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية اولد 

داود

103/09/13إقليم: تاوناتمدرسة الداخلةإقليم: تاونات 8 04/09/19إلتحاق بالزوجةشربوب  لحسن 18898R)مزدوجتيسة )البلدية

904/09/19عمالة: مكناسالمهايةإقليم: تاوناتم/م  اولد عبد الكريم 8 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء العاجي 03905Uمزدوجمهاية

104/09/19عمالة: فاسأبو بكر الصديقإقليم: تاوناتم/م  اولد علي 8 04/09/19إلتحاق بالزوجحفصة حفضي 18504M)مزدوجزواغة )المقاطعة

الشهيد عبد العزيز بن إقليم: تاوناتم/م  بوشابل

ادريس

404/09/19عمالة: فاس 8 04/09/19إلتحاق بالزوجربيعة الروكي 02094A)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

104/09/19عمالة: مكناسالمهايةإقليم: تاوناتالمدرسة الجماعاتية الودكة 8 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الحسيني 03905Uمزدوجمهاية

404/09/19إقليم: بولمانسيدي بوطيبإقليم: تاوناتم/م  بوعرام 8 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الرف 07979Xمزدوجسيدي بوطيب

404/09/19إقليم: مولي يعقوبطلحة المركزإقليم: تاوناتم/م  هوارة 8 04/09/19إلتحاق بالزوجأسية لعكيدي 02125Jمزدوجسبع رواضي

604/09/19إقليم: مولي يعقوبالفرفارة المركزإقليم: تاوناتم/م عين مرشوش 8 04/09/19إلتحاق بالزوجسعاد قاسمي علوي 02133Tمزدوجسبع رواضي
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104/09/19عمالة: فاسغصن الزيتونإقليم: تاوناتم/م  المفاتيح 8 04/09/19إلتحاق بالزوجلواتي سلمى 25915T)مزدوجزواغة )المقاطعة

104/09/19إقليم: مولي يعقوبسبت الوداية المركزإقليم: تاوناتم/م  البريدية 8 04/09/19إلتحاق بالزوجأبروري إيمان 02143Dمزدوجسبت لوداية

204/09/19عمالة: مكناسعين كرمةإقليم: تاوناتم/م  العنصر 8 04/09/19إلتحاق بالزوجالواطي كريمة 04043Uمزدوجعين كرمة-واد الرمان

104/09/19إقليم: تاوناتم/م البراطلةإقليم: تاوناتم/م  مساسة 8 04/09/19إلتحاق بالزوجنصيرة الطويل 15815Pمزدوجرأس الواد

1104/09/19عمالة: فاسمولي علي الشريفإقليم: تاوناتم/م أولد الحاج م 8 04/09/19إلتحاق بالزوجةعبد اللطيف ركيك 02016R)مزدوججنان الورد )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - علل الفاسيإقليم: تاوناتم/م  كلبـــة

تمارة
205/09/07 7 04/09/19إلتحاق بالزوجةبوطوالة عبد اللطيف 01321K)مزدوجتمارة )البلدية

1002/09/16إقليم: تاوناتم/م  اولد سليمانإقليم: تاوناتم/م  عين مديونة 7 04/09/19اسماعيل جناتي الدريسي 15454Xمزدوجلولجة

104/09/19إقليم: مولي يعقوبمدرسة ابن خلدونإقليم: تاوناتفج النادر 7 04/09/19إلتحاق بالزوجسارة بن المهدي 02216Hمزدوجالوادين

504/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد دحوإقليم: تاوناتم/م الوحدة 7 04/09/19أيوب بوراس 15864Tمزدوجعين عائشة

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانتإقليم: تاوناتم/م الوحدة 7 04/09/19عز الدين الشدادي 15652Mمزدوجتافرانت

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  الشقوبيينإقليم: تاوناتم/م الوحدة 7 04/09/19عبد ا الصوفي 15470Pمزدوجبني سنوس

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  السمونيينإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 7 04/09/19يونس باطي 15419Jمزدوجبوشابل

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  الشقوبيينإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 7 04/09/19ياسير بوكلطة 15470Pمزدوجبني سنوس

404/09/19إقليم: تاوناتم م القاضي عياضإقليم: تاوناتم/م  غانس 7 04/09/19إلتحاق بالزوجحفصة حماموشي 15748Sمزدوجمزراوة

404/09/19إقليم: إفرانم م عين الحنوش المركزيةإقليم: تاوناتم/م  سيدي سوسان 7 04/09/19عبد الرحيم حيدة 10688Sمزدوجتيزكيت

804/09/19إقليم: تاوناتم/م  أهل القاضيإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 7 04/09/19شيماء أولد فوطينة 15522

W

مزدوجاغوازي

604/09/19إقليم: تاوناتم/م  البسابسةإقليم: تاوناتم/م  النـقــلة 7 04/09/19عبد الكريم هيدور 15801Zمزدوجالبسابسا
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104/09/19إقليم: تاوناتم/م  البسابسةإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 04/09/19حسنة أحلمين 15801Zمزدوجالبسابسا

304/09/19إقليم: تاوناتم/م  عين لقرعإقليم: تاوناتم/م  الملعب 7 04/09/19كوثر شرقي 15867

W

مزدوجعين عائشة

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  بوشماتإقليم: تاوناتم/م العزيب 7 04/09/19ايمان العمراني 15835Lمزدوجسيدي ام بن لحسن

704/09/19إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: تاوناتم/م شهريرة البتدائية 7 04/09/19إيمان خليل 15827Cمزدوجسيدي ام بن لحسن

404/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوانإقليم: تاوناتم/م  اثنين تبودة 7 04/09/19ايمان الدكالي 15501Yمزدوجامكانسة

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  إزارةإقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانت 7 04/09/19خولة بوطاهر 15557Jمزدوجاورتزاغ

504/09/19إقليم: تاوناتم/م  بوشماتإقليم: تاوناتم/م  النـقــلة 7 04/09/19أنس القنوفي 15835Lمزدوجسيدي ام بن لحسن

204/09/19إقليم: تاونات م/م بوعروسإقليم: تاوناتم/م  سيدي علي بن داود 7 04/09/19مونية عتوي 15885Rمزدوجبوعروس

804/09/19إقليم: تاوناتم/م  العزيينإقليم: تاوناتم/م شهريرة البتدائية 7 04/09/19حسناء المسعودي 15563Rمزدوجاورتزاغ

404/09/19إقليم: تاوناتم/م  القــلعةإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 7 04/09/19أشرف عبوبي 15681Uمزدوجبني وليد

204/09/19إقليم: تاوناتم/م  الحركاويينإقليم: تاوناتم/م  الرتبة 7 04/09/19صفاء اليدري 15448Rمزدوجلولجة

404/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد عليإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 04/09/19عطيطو فوزي 15881Lمزدوجبوعروس

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  البسابسةإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 04/09/19متوفق عبد الحق 15801Zمزدوجالبسابسا

204/09/19إقليم: مولي يعقوبمدرسة راس الماءإقليم: تاوناتم/م بني مطرف 7 04/09/19إلتحاق بالزوجالقهواني اسماء 02163Aمزدوجعين الشقف

504/09/19إقليم: تاوناتم/م  القــلعةإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 7 04/09/19السعيدي عبد الله 15681Uمزدوجبني وليد

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  الشقوبيينإقليم: تاوناتم/م أولد الحاج م 7 04/09/19أمال الصوفي 15470Pمزدوجبني سنوس

304/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد سليمانإقليم: تاوناتم/م  البابة 7 04/09/19م بن رمضان 15454Xمزدوجلولجة
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604/09/19إقليم: تاوناتم/م  تاونات القشورإقليم: تاوناتم/م  سيدي علي بن داود 7 04/09/19سناء المرجي 15730Xمزدوجاخللفة

604/09/19عمالة: فاسمعركة الدشيرةإقليم: تاوناتم/م  أزور 7 04/09/19إلتحاق بالزوجشيماء بوعزيا 01996U)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

504/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد المهـديإقليم: تاوناتم/م  النصر  تفرانت 7 04/09/19نادية الحداد 15824Zمزدوجرأس الواد

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  باب منصورةإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 7 04/09/19توفيق الباسط 15568

W

مزدوجسيدي الحاج ام

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  غانسإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 04/09/19المحب بدر 15551Cمزدوجاورتزاغ

304/09/19إقليم: تاوناتم/م  الرصمةإقليم: تاوناتم/م  أوزاي 7 04/09/19حنان  صارم 15527Bمزدوجاغوازي

304/09/19إقليم: تاوناتم/م عين مرشوشإقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالب 7 04/09/19سارة الظريف 15889Vمزدوجبوعروس

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  سيدي سوسانإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 7 04/09/19ابراهيم ألوري 15685Yمزدوجبني وليد

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفيإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 7 04/09/19احريوش فوزي 15606Mمزدوجسيدي المخفي

204/09/19إقليم: تاوناتم/م  الولجةإقليم: تاوناتم/م  فاطمة الفهرية 7 04/09/19نجاة الشرادي 15447Pمزدوجلولجة

604/09/19إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 7 04/09/19زكرياء بنطلحة 15827Cمزدوجسيدي ام بن لحسن

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد عيسىإقليم: تاوناتم/م شهريرة البتدائية 7 04/09/19ناير كمال 15876Fمزدوجأولد داود

1104/09/19عمالة: فاسم بن عبد الكريم الخطابيإقليم: تاوناتم/م  السمونيين 7 04/09/19إلتحاق بالزوجأفنان الشاهدي 02021

W

مزدوججنان الورد )المقاطعة(

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد عيسىإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 04/09/19كريمة الفرسية 15876Fمزدوجأولد داود

404/09/19إقليم: تاوناتم/م  عين معطوفإقليم: تاوناتم/م  الرتبة 7 04/09/19سكينة شهبون 15843Vمزدوجعين معطوف

304/09/19إقليم: تاوناتم/م  كلبـــةإقليم: تاوناتم/م  تمـدغاص 7 04/09/19مرية شيبوب 15502Zمزدوجامكانسة

904/09/19إقليم: تاوناتم/م  العجاجرةإقليم: تاوناتم/م  العنصر 7 04/09/19يسرا العبار 15509Gمزدوجامكانسة
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104/09/19إقليم: تاوناتم/م  البطيميةإقليم: تاوناتم/م الوحدة 7 04/09/19الخمار رضوان 15429Vمزدوجاجبابرة

804/09/19إقليم: تاوناتم/م  المفاتيحإقليم: تاوناتم/م  النـقــلة 7 04/09/19رشيد الساقي 15813Mمزدوجواد الجمعة

904/09/19إقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفيإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 04/09/19م السجاع 15606Mمزدوجسيدي المخفي

304/09/19إقليم: تاوناتم/م  البريديةإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 7 04/09/19ايوب عكي 15488Jمزدوجمولي بوشتى

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  زواوة السفـلىإقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالب 7 04/09/19ناصر حميد 15787Jمزدوجفناسة باب الحيط

604/09/19إقليم: تاوناتم/م  تاونات القشورإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 04/09/19المهدي خالدي 15730Xمزدوجاخللفة

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  كلبـــةإقليم: تاوناتم/م  عين زمزم 7 04/09/19وسيمة بوهلل 15502Zمزدوجامكانسة

404/09/19إقليم: تاوناتم/م  المفاتيحإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 04/09/19العطاري هشام 15813Mمزدوجواد الجمعة

104/09/19إقليم: تاوناتمدرسة الداخلةإقليم: تاوناتم/م  عين مناخر 7 04/09/19إلتحاق بالزوجكوثر دويري 18898R)مزدوجتيسة )البلدية

104/09/19إقليم: تاوناتم/م اولد عنيزةإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 7 04/09/19صفاء بومدين 15421Lمزدوجبوشابل

404/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد عليإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 04/09/19ياسين بنعمري 15881Lمزدوجبوعروس

604/09/19إقليم: تاوناتم/م  عين مناخرإقليم: تاوناتم/م  اولد عبد الكريم 7 04/09/19الحلو خديجة 15910Tمزدوجمساسة

404/09/19إقليم: تاوناتم/م  مر يـحلةإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 04/09/19الحقوني فائزة 15831Gمزدوجسيدي ام بن لحسن

504/09/19إقليم: تاوناتم/م  عدالةإقليم: تاوناتم/م زهير بن ابي سلمى 7 04/09/19عزيز قرمام 15844

W

مزدوجعين معطوف

304/09/19إقليم: تاوناتم/م  المفاتيحإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 7 04/09/19أنس الكملي 15813Mمزدوجواد الجمعة

304/09/19إقليم: تاوناتم/م عين مرشوشإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 7 04/09/19سناء الجاي 15889Vمزدوجبوعروس

704/09/19إقليم: تاوناتم/م  السمونيينإقليم: تاوناتم/م زهير بن ابي سلمى 7 04/09/19لحسن خلو 15419Jمزدوجبوشابل
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204/09/19إقليم: تاوناتم/م  بوشابلإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 7 04/09/19أسامة مكزاري 15410Zمزدوجبوشابل

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسمإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 04/09/19بوجمعة الغماري 15619Bمزدوجتمزكانة

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  البسابسةإقليم: تاوناتم/م عمر بن الخطاب 7 04/09/19عز الدين احميداني 15801Zمزدوجالبسابسا

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  باب كراوةإقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالب 7 04/09/19سعيد السبحي 15840Sمزدوجسيدي ام بن لحسن

504/09/19إقليم: مولي يعقوبعبد الكريم الخطابي المركزإقليم: تاوناتم/م  عبد المومن الموحدي 7 04/09/19إلتحاق بالزوجعروش كورا شيماء 02038Pمزدوجعين قنصرة

104/09/19إقليم: تاوناتم/م عين مرشوشإقليم: تاوناتم/م العزيب 7 04/09/19سكينة بللي 15889Vمزدوجبوعروس

104/09/19إقليم: تاوناتم/م اولد أزمإقليم: تاوناتم/م  فاطمة الفهرية 7 04/09/19فاطمة الطيبي 15696Kمزدوجبوعادل

104/09/19إقليم: تاونات م/م بوعروسإقليم: تاوناتم/م علي بن ابي طالب 7 04/09/19المهدي بنعيسي 15885Rمزدوجبوعروس

404/09/19إقليم: تاوناتم/م  عين لقرعإقليم: تاوناتم/م الوحدة 7 04/09/19عبد الرحيم حليم 15867

W

مزدوجعين عائشة

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  البسابسةإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 04/09/19فاطمة الزهراء العمراني 15801Zمزدوجالبسابسا

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  باب الزريبةإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 04/09/19اضادي م 15560Mمزدوجاورتزاغ

204/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوانإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 04/09/19لشهب هشام 15501Yمزدوجامكانسة

104/09/19إقليم: تاوناتمدرسة ادريس الولإقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبان 7 04/09/19إلتحاق بالزوجهاجر اللو 15402R)مزدوجتيسة )البلدية

204/09/19إقليم: تاوناتم/م  العجاجرةإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 7 04/09/19نجية الخمسي 15509Gمزدوجامكانسة

404/09/19إقليم: تاوناتم/م  عين معطوفإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 04/09/19العنقي م 15843Vمزدوجعين معطوف

204/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد حساينإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 7 04/09/19كلطي بدر الدين 15706

W

مزدوجبوهودة

204/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد سليمانإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 04/09/19زهير برطويس 15454Xمزدوجلولجة

397



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

304/09/19إقليم: تاوناتم/م  عين لقرعإقليم: تاوناتم/م  الملعب 7 04/09/19يسرى الدريسي البوزيدي 15867

W

مزدوجعين عائشة

304/09/19إقليم: تاوناتم/م  عين الكدحإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 04/09/19م القاسمي 15897Dمزدوجعين لكداح

304/09/19إقليم: تاوناتم/م  أزورإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 04/09/19حليلوة أسماء 15485Fمزدوجمولي بوشتى

204/09/19إقليم: تاوناتم/م  الدبيشاتإقليم: تاوناتم/م عمر بن الخطاب 7 04/09/19هناء  بنحميمو 15519Tمزدوجاغوازي

304/09/19إقليم: تاوناتم/م  العزيينإقليم: تاوناتم/م  النـقــلة 7 04/09/19بلقاسم المفضلي 15563Rمزدوجاورتزاغ

204/09/19إقليم: تاوناتم/م  سيدي الـمـخفيإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 04/09/19عز الدين المرابط 15606Mمزدوجسيدي المخفي

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد عليإقليم: تاوناتم/م الوحدة 7 04/09/19حسن احديود 15881Lمزدوجبوعروس

604/09/19إقليم: تاوناتم/م  عين لقرعإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 04/09/19خالد زلوغة 15867

W

مزدوجعين عائشة

م م أيت حمو الحجاج إقليم: تاوناتم/م  أيشتوم

المركزية

1004/09/19إقليم: إفران 7 04/09/19العينينى سمية 10695Zمزدوجضاية عوا

504/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد عليإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 04/09/19ازريدة ا براهيم 15881Lمزدوجبوعروس

404/09/19إقليم: تاوناتم/م  تاونات القشورإقليم: تاوناتم/م السنـتـيـة 7 04/09/19العشاتي عزيزة 15730Xمزدوجاخللفة

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  ديــدبــةإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 04/09/19حمزة الشركي 15892Yمزدوجعين لكداح

404/09/19إقليم: تاوناتم/م  العجاجرةإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 7 04/09/19إكرام الحمومي 15509Gمزدوجامكانسة

304/09/19إقليم: تاوناتم/م  زواوة السفـلىإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 04/09/19معشب ابراهيم 15787Jمزدوجفناسة باب الحيط

304/09/19إقليم: تاوناتم/م  عين الكدحإقليم: تاوناتم/م عبد السلم الراضي 7 04/09/19نجوى الحمايدي 15897Dمزدوجعين لكداح

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  غانسإقليم: تاوناتم/م  تزران 7 04/09/19زينب بنصباحو 15551Cمزدوجاورتزاغ

م م زاوية واد إفران إقليم: تاوناتم/م  الدكان

المركزية

304/09/19إقليم: إفران 7 04/09/19فاطمة توفيق 10745Dمزدوجواد إفران
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204/09/19إقليم: تاوناتم/م  مولي بوشتىإقليم: تاوناتم/م زهير بن ابي سلمى 7 04/09/19م الوردي 15481Bمزدوجمولي بوشتى

504/09/19إقليم: تاوناتم/م  المفاتيحإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 7 04/09/19امل زين العابدين 15813Mمزدوجواد الجمعة

204/09/19إقليم: تاوناتم/م  لكدةإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 7 04/09/19القرع توفيق 15849Bمزدوجعين معطوف

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد بن الطاهرإقليم: تاوناتم/م الوحدة 7 04/09/19المصطفى الباجي 15455Yمزدوجلولجة

604/09/19إقليم: تاوناتم/م اولد أزمإقليم: تاوناتم/م الوحدة 7 04/09/19عبد الكريم مجوطي 15696Kمزدوجبوعادل

604/09/19إقليم: تاونات م/م بوعروسإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 04/09/19المكودي ربيعة 15885Rمزدوجبوعروس

104/09/19إقليم: تاوناتم/م عين مرشوشإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 7 04/09/19عبد السلم فراقشى 15889Vمزدوجبوعروس

804/09/19إقليم: صفروم/م تازوطة-المركزإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 04/09/19هشام حقي 02307Gمزدوجتازوطة

304/09/19إقليم: تاوناتم/م  عين معطوفإقليم: تاوناتم/م  الملعب 7 04/09/19عبير الخنشولي 15843Vمزدوجعين معطوف

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  الكرانـــةإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 7 04/09/19يوسف اليشيوي 15894Aمزدوجعين لكداح

404/09/19إقليم: صفروم/م تازوطة-المركزإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 04/09/19الزهري عبد الصمد 02307Gمزدوجتازوطة

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  باب كراوةإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 04/09/19يزيد فاهم 15840Sمزدوجسيدي ام بن لحسن

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  مر يـحلةإقليم: تاوناتم/م  البابة 7 04/09/19أسماء البهلولي 15831Gمزدوجسيدي ام بن لحسن

304/09/19إقليم: تاوناتم/م  القــلعةإقليم: تاوناتم/م زهير بن ابي سلمى 7 04/09/19م العزوزي 15681Uمزدوجبني وليد

304/09/19إقليم: تاوناتم/م عين مرشوشإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 7 04/09/19وئام المنعي 15889Vمزدوجبوعروس

504/09/19إقليم: تاونات م/م بوعروسإقليم: تاوناتم/م  المكمل 7 04/09/19نور الدين الوداري 15885Rمزدوجبوعروس

404/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد عليإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 04/09/19ياسين سرموح 15881Lمزدوجبوعروس
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304/09/19إقليم: تاوناتم/م  الرصمةإقليم: تاوناتم/م  أوزاي 7 04/09/19كلثوم المفقه 15527Bمزدوجاغوازي

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: تاوناتم/م عمر بن الخطاب 7 04/09/19م الزرنوفي 15827Cمزدوجسيدي ام بن لحسن

204/09/19إقليم: تاوناتم/م  الولجةإقليم: تاوناتم/م  فاطمة الفهرية 7 04/09/19وفاء الدحماني 15447Pمزدوجلولجة

704/09/19إقليم: تاوناتم/م  الرصمةإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 04/09/19م توفيق 15527Bمزدوجاغوازي

204/09/19إقليم: تاوناتم/م  بوشابلإقليم: تاوناتم/م  أوزاي 7 04/09/19فدوى بعي 15410Zمزدوجبوشابل

804/09/19إقليم: تاونات م/م أحمد بوكماخإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 7 04/09/19مريم بوكرن 15822Xمزدوجرأس الواد

504/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد العسريإقليم: تاوناتم/م  أوزاي 7 04/09/19آسية بوعوينة 15816Rمزدوجرأس الواد

704/09/19إقليم: تاوناتم/م  تاونات القشورإقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودة 7 04/09/19مونة الشاوي 15730Xمزدوجاخللفة

104/09/19إقليم: تاوناتم/م قلعة بوهودةإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 7 04/09/19صبار حمزة 15719Kمزدوجبوهودة

704/09/19إقليم: تاوناتم/م  الشقوبيينإقليم: تاوناتم/م  المكمل 7 04/09/19نبيل اسرغين 15470Pمزدوجبني سنوس

404/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوانإقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسم 7 04/09/19أمينة مجغيرو 15501Yمزدوجامكانسة

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  ديــدبــةإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 04/09/19ألوزة رضوان 15892Yمزدوجعين لكداح

604/09/19إقليم: تاوناتم/م  القــلعةإقليم: تاوناتم/م  سيدي علي بن داود 7 04/09/19أشرف المشرفي 15681Uمزدوجبني وليد

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  سيدي سوسانإقليم: تاوناتم/م  تمـدغاص 7 04/09/19سارة الميسوري 15685Yمزدوجبني وليد

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  البطيميةإقليم: تاوناتم/م ابن الهيتم 7 04/09/19عبد العالي بالغرب 15429Vمزدوجاجبابرة

104/09/19إقليم: تاوناتم/م اولد جموحإقليم: تاوناتم/م زهير بن ابي سلمى 7 04/09/19مصطفى العمومري 15872Bمزدوجأولد داود

904/09/19إقليم: تاوناتم/م  العجاجرةإقليم: تاوناتم/م عمر بن الخطاب 7 04/09/19 أمين الحيمر 15509Gمزدوجامكانسة
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304/09/19إقليم: تاوناتم/م  عين الكدحإقليم: تاوناتم/م  أسمل 7 04/09/19سهام بوعودة 15897Dمزدوجعين لكداح

204/09/19إقليم: تاوناتم/م  تاونات القشورإقليم: تاوناتم/م  البابة 7 04/09/19فيصل أبو العلء 15730Xمزدوجاخللفة

404/09/19إقليم: تاوناتم/م  كلبـــةإقليم: تاوناتم/م  العنصر 7 04/09/19رقية المبروكي 15502Zمزدوجامكانسة

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  أوزايإقليم: تاوناتم/م  سيدي علي بن داود 7 04/09/19يونس تميلت 15754Yمزدوجتمضيت

304/09/19إقليم: تاوناتم/م  الكعدةإقليم: تاوناتم/م  البابة 7 04/09/19عبد ا كرياني 15827Cمزدوجسيدي ام بن لحسن

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبانإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 7 04/09/19عبد الرحيم بوجداين 15919Cمزدوجاوطا بوعبان

204/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد حساينإقليم: تاوناتم/م  فاطمة الفهرية 7 04/09/19نجوى الدراز 15706

W

مزدوجبوهودة

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  السمونيينإقليم: تاوناتم/م الزغاريين 7 04/09/19م بن طامة 15419Jمزدوجبوشابل

604/09/19إقليم: تاوناتم/م  أهل القاضيإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 7 04/09/19مجيد الغرنيطي 15522

W

مزدوجاغوازي

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوانإقليم: تاوناتم/م الوحدة 7 04/09/19علء لخليفي 15501Yمزدوجامكانسة

204/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوانإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 04/09/19لشقر معاد 15501Yمزدوجامكانسة

104/09/19عمالة: فاسأناس بن مالكإقليم: تاوناتفج النادر 7 04/09/19إلتحاق بالزوجنقشاوي فاطمة 02029E)مزدوججنان الورد )المقاطعة

504/09/19إقليم: تاوناتم/م البراطلةإقليم: تاوناتم/م  أوزاي 7 04/09/19فاطمة الزهراء  المنكاد 15815Pمزدوجرأس الواد

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  بني قـرةإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 04/09/19بوعلق م 15695Jمزدوجبوعادل

204/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوانإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 7 04/09/19سهيل رفيق 15501Yمزدوجامكانسة

204/09/19إقليم: تاوناتم/م  قلعة بني قاسمإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 04/09/19بنشرقي عمر 15619Bمزدوجتمزكانة

304/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد دحوإقليم: تاوناتم/م  كيسان 7 04/09/19كريم عبد الغني 15864Tمزدوجعين عائشة
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104/09/19إقليم: تاوناتم/م اولد بلكعابإقليم: تاوناتم/م  عين بياضة 7 04/09/19م حجوجي 15425Rمزدوجاجبابرة

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  إزارةإقليم: تاوناتم/م  زكوورة 7 04/09/19طامو اضادي 15557Jمزدوجاورتزاغ

304/09/19إقليم: تاوناتم/م  أهل القاضيإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 04/09/19إلتحاق بالزوجسكينة مصدق 15522

W

مزدوجاغوازي

604/09/19إقليم: تاوناتم/م  عين قشيرإقليم: تاوناتم/م الوحدة 7 04/09/19أحمد خربش 15554Fمزدوجاورتزاغ

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  اوطا بوعبانإقليم: تاوناتم/م  باب منصورة 7 04/09/19االشطيبي لطيفة 15919Cمزدوجاوطا بوعبان

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  الملعبإقليم: تاوناتم/م المهدي بن تومرت 7 04/09/19كريم الحجاوي 15776Xمزدوجبني ونجل تافراوت

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  الصيابـرةإقليم: تاوناتم/م الوحدة 7 04/09/19عبد الحميد الكليتي 15466Kمزدوجمولي عبد الكريم

504/09/19إقليم: تاوناتم/م عين مرشوشإقليم: تاوناتم/م المهدي بن تومرت 7 04/09/19المهدي الحداد 15889Vمزدوجبوعروس

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  كلبـــةإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 7 04/09/19أميمة دهاب 15502Zمزدوجامكانسة

404/09/19إقليم: تازةبني وجان المركزإقليم: تاوناتم/م  بوعرام 7 04/09/19إلتحاق بالزوجأحلم الرهوني 16516Bمزدوجباب مرزوقة

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  بني قـرةإقليم: تاوناتم/م زهير بن ابي سلمى 7 04/09/19عبد الحنين البكاري 15695Jمزدوجبوعادل

104/09/19إقليم: مولي يعقوباولد يشو المركزإقليم: تاوناتم/م  البطيمية 7 04/09/19إلتحاق بالزوجةرفيق الغمري 02224Sمزدوجالوادين

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  الكعدة الحمراءإقليم: تاوناتم/م  تاينزة 7 04/09/19نجاح ياسر 15460Dمزدوجمولي عبد الكريم

504/09/19إقليم: تاوناتم/م البراطلةإقليم: تاوناتم/م  عين زمزم 7 04/09/19سكينة المنكاد 15815Pمزدوجرأس الواد

404/09/19إقليم: تاوناتم/م  سيدي سوسانإقليم: تاوناتم/م بني عبد ا 7 04/09/19المعروفي ماجدة 15685Yمزدوجبني وليد

204/09/19إقليم: تاوناتم/م  الصيابـرةإقليم: تاوناتم/م  تزران 7 04/09/19رجاء شفاع 15466Kمزدوجمولي عبد الكريم

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  اولد بولهوانإقليم: تاوناتم/م اولد بلكعاب 7 04/09/19مريم رموش 15501Yمزدوجامكانسة
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304/09/19إقليم: تاوناتالمدرسة الجديدةإقليم: تاوناتم/م اولد عنيزة 6 04/09/19إلتحاق بالزوجمرية بالحبيد 15397K)مزدوجقرية با م )البلدية

702/09/15عمالة: طنجة - أصيلالمحيطإقليم: تاوناتمدرسة الغابة 30 02/09/15سعيد علي 25433U طنجة المدينة

)المقاطعة(

المازيغية

102/09/14عمالة: مكناسالليمونإقليم: تاوناتمدرسة حي المل 18 06/09/17يوسف اورير 03819A)المازيغيةمكناس )البلدية

مدرسة م بن أبي بكر إقليم: تاوناتمدرسة احمد الشريف

اليازغي

1104/09/18إقليم: صفرو 12 04/09/18بروحو حنان 02282E)المازيغيةالمنزل )البلدية

704/09/19إقليم: مولي يعقوبتعاونية السلم المركزإقليم: تاوناتمدرسة احمد الشريف 6 04/09/19عزيز حركاتي 02130Pالمازيغيةسبع رواضي

217/09/84إقليم: العرائشمدرسة ابن حزمإقليم: تازةعين فندل المركز 239 24/09/87أقدمية 16 سنةسعيد القندوسي 05711G)مزدوجالعرائش )البلدية

117/09/84إقليم: تازةعبد ا كنونإقليم: تازةبئر انزران المركز 229 16/09/91أقدمية 16 سنةالمراني طارق 16116S)مزدوجتازة )البلدية

116/09/87إقليم: تازةالمسعوديةإقليم: تازةالترايبة المركز 227 16/09/90أقدمية 16 سنةحميد بوسلهام 16112M)مزدوجتازة )البلدية

116/09/88إقليم: القنيطرةأحمد الحنصاليإقليم: تازةالمهدي بن تومرت المركز 225 17/09/90أقدمية 16 سنةمسعكب مينة 27120C)مزدوجالقنيطرة )البلدية

117/09/84إقليم: تازةالزفزوفإقليم: تازةبني افتح المركز 223 16/09/90أقدمية 16 سنةأحمد  الطالبي 16100Z)مزدوجتازة )البلدية

116/09/85إقليم: تازةمولي يوسفإقليم: تازةبئر انزران المركز 215 23/09/94أقدمية 16 سنة عبد القادر فضصي 16113N)مزدوجتازة )البلدية

116/09/93عمالة: مكناسابن زهرإقليم: تازةإيار أحدود المركز 213 16/09/93أقدمية 16 سنةالبخداوي خالد 03838

W

سيدي سليمان مول 

الكيفان

مزدوج

221/09/92إقليم: تازةالزفزوفإقليم: تازةواد ابروم المركز 209 21/09/92أقدمية 16 سنةم يسف 16100Z)مزدوجتازة )البلدية

117/09/90إقليم: تازةدوار الجديدإقليم: تازةاولد عبد ا موسى المركز 207 16/09/93أقدمية 16 سنةبحوح عبد اللطيف 16102B)مزدوجتازة )البلدية

116/09/91إقليم: تازةالمحطة - وادي أمليل -إقليم: تازةمريلو المركز 205 16/09/91أقدمية 16 سنةخالد شهير 16138R)مزدوجواد امليل )البلدية

116/09/91إقليم: تازةالنرجسإقليم: تازةبني محسن المركز 203 16/09/94أقدمية 16 سنةفاطمة بنهبة 16119V)مزدوجتازة )البلدية

116/09/88إقليم: تازةالزفزوفإقليم: تازةبني علي المركز 201 16/09/96أقدمية 16 سنةعبد الرحمان الكرسيفي 16100Z)مزدوجتازة )البلدية
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116/09/92إقليم: تازةدوار الجديدإقليم: تازةالسبت القديم المركز 199 16/09/92أقدمية 16 سنةادريس الشارفي 16102B)مزدوجتازة )البلدية

216/12/91إقليم: تازةالمحطة - تازة -إقليم: تازةكاوان المركز 199 16/09/95أقدمية 16 سنةنزيه جميلة 16110K)مزدوجتازة )البلدية

116/09/94إقليم: تازةالملحةإقليم: تازةالسبت القديم المركز 197 16/09/94أقدمية 16 سنةشامة كاشة 16118U)مزدوجتازة )البلدية

316/09/92إقليم: تازةفاطمة الفهريةإقليم: تازةكاوان المركز 197 16/09/95أقدمية 16 سنةابطي عبد المالك 20175D)مزدوجتازة )البلدية

221/09/83إقليم: تازةالتطبيقيةإقليم: تازةسيدي عبد ا المركز 197 16/09/94أقدمية 16 سنةزهور علوش 16095U)مزدوجتازة )البلدية

117/09/90إقليم: تازةوادي الذهبإقليم: تازةواد لحمر المركز 191 16/09/95أقدمية 16 سنةبولغازي م 16134L)مزدوجتاهلة )البلدية

216/09/93إقليم: تازةالمسعوديةإقليم: تازةالترايبة المركز 191 16/09/96أقدمية 16 سنةبن حدو م 16112M)مزدوجتازة )البلدية

116/09/93إقليم: تازةبن طفيلإقليم: تازةباب السبت المركز 191 07/10/96أقدمية 16 سنةعبد ا الغلوش 16120

W

مزدوجتازة )البلدية(

116/09/91إقليم: تازةوادي الذهبإقليم: تازةبوفكران المركز 187 16/09/94أقدمية 16 سنةفاطمة بوزيار 16134L)مزدوجتاهلة )البلدية

116/09/94إقليم: تازةالمسعوديةإقليم: تازةباب الرملة المركز 185 16/09/96أقدمية 16 سنةاللحياني   م 16112M)مزدوجتازة )البلدية

116/09/95إقليم: تازةالخوارزميإقليم: تازةباب الرملة المركز 184 16/09/95إلتحاق بالزوجفرطاص زينب 26560U)مزدوجتازة )البلدية

316/09/92إقليم: تازةالمسبحإقليم: تازةبني لنت المركز 183 16/09/97أقدمية 16 سنةسعودي حميد 16111L)مزدوجتازة )البلدية

116/09/93إقليم: تازةبن طفيلإقليم: تازةالحد القديم المركز 183 16/09/97أقدمية 16 سنةشيخي عبدالسلم 16120

W

مزدوجتازة )البلدية(

216/09/94إقليم: تازةدوار الجديدإقليم: تازةالتوفيق المركز 181 15/09/98أقدمية 16 سنةالمللي ادريس 16102B)مزدوجتازة )البلدية

116/09/96إقليم: تازةبن طفيلإقليم: تازةباب السبت المركز 181 16/09/97أقدمية 16 سنةعموري سعاد 16120

W

مزدوجتازة )البلدية(

116/09/94إقليم: تازةالمعرضإقليم: تازةبئر انزران المركز 179 16/09/97أقدمية 16 سنة الصديق مي 16114P)مزدوجتازة )البلدية

216/09/95إقليم: تازةالسوقإقليم: تازةالعمال المركز 179 16/09/97أقدمية 16 سنةالنمري كريم 16101A)مزدوجتازة )البلدية
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116/09/95إقليم: تازةبن طفيلإقليم: تازةالعمال المركز 179 16/09/97أقدمية 16 سنةحبلل ميلود 16120

W

مزدوجتازة )البلدية(

116/09/93إقليم: تازةبن طفيلإقليم: تازةبني لنت المركز 179 16/09/98أقدمية 16 سنةزعبول عبدالقادر 16120

W

مزدوجتازة )البلدية(

116/09/96إقليم: تازةدوار الجديدإقليم: تازةالركبة المركز 179 16/09/97أقدمية 16 سنةعبد النابي مصطفى 16102B)مزدوجتازة )البلدية

116/09/96إقليم: تازةالخوارزميإقليم: تازةسيدي أحمد زروق المركز 179 16/09/97أقدمية 16 سنةادريس الهتاري 26560U)مزدوجتازة )البلدية

116/09/91إقليم: تازةالمختار السوسيإقليم: تازةجبلة المركز 178 17/09/98إلتحاق بالزوجةأحمد بوعسرية 16108H)مزدوجتازة )البلدية

116/09/94إقليم: تازةدوار الجديدإقليم: تازةباب السبت المركز 177 16/09/98أقدمية 16 سنةالدريوش م 16102B)مزدوجتازة )البلدية

116/09/93إقليم: تازةبن طفيلإقليم: تازةالجوزات المركز 177 16/09/98أقدمية 16 سنةالكزني بوجمعة 16120

W

مزدوجتازة )البلدية(

116/09/96إقليم: تازةدوار عيادإقليم: تازةالجمليلة المركز 177 16/09/98أقدمية 16 سنةعواطف عزوزي 16117T)مزدوجتازة )البلدية

216/09/96إقليم: تازةواد المخازنإقليم: تازةبساتين اللوز المركز 177 16/09/96إلتحاق بالزوجادريني كريمة 21825X)مزدوجتازة )البلدية

116/09/96إقليم: تازةالمسعوديةإقليم: تازةسيدي أحمد زروق المركز 176 16/09/96إلتحاق بالزوجفاطمة المدغري 16112M)مزدوجتازة )البلدية

316/09/94إقليم: تازةالرزإقليم: تازةبني خلد المركز 175 16/09/96أقدمية 16 سنةغمام عبد المجيد 16099Y)مزدوجتازة )البلدية

116/09/97إقليم: تازةالملحةإقليم: تازةكاوان المركز 175 16/09/98أقدمية 16 سنةابعزيز ترية 16118U)مزدوجتازة )البلدية

216/09/96إقليم: تازةالمنظر الجميلإقليم: تازةباب سوق الشجرة المركز 173 16/09/98أقدمية 16 سنةشلغمي م 16131H)مزدوجتاهلة )البلدية

216/09/95إقليم: تازةحي المسيرةإقليم: تازةباب الرملة المركز 171 16/09/99أقدمية 16 سنةم خرباش 16103C)مزدوجتازة )البلدية

316/09/97إقليم: تازةعبد ا كنونإقليم: تازةالخروبة المركز 171 16/09/99أقدمية 16 سنةم حمداش 16116S)مزدوجتازة )البلدية

116/09/97إقليم: تازةالمعرضإقليم: تازةكلدمان المركز 171 07/10/99أقدمية 16 سنة فاطمة الفللي 16114P)مزدوجتازة )البلدية

216/09/97إقليم: تازةبني مرينإقليم: تازةباب الرملة المركز 171 16/09/99أقدمية 16 سنةسورية رزوكي 16107G)مزدوجتازة )البلدية
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116/09/94إقليم: تازةالشقة المركزإقليم: تازةباب الرملة المركز 169 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد الرحيم المتوكل 16529Rمزدوجباب مرزوقة

402/11/93عمالة: فاسالدكارات المختلطةإقليم: تازةالتعاونية المركز 169 16/09/99أقدمية 16 سنةلطيفة النجاري 01927U)مزدوجأكدال )المقاطعة

116/09/96إقليم: تازةالمعرضإقليم: تازةباب بودير المركز 169 16/09/99أقدمية 16 سنةبوكرن نور الدين 16114P)مزدوجتازة )البلدية

116/09/96إقليم: تازةعمر بن عبد العزيزإقليم: تازةسيدي بوسالم المركز 169 16/09/99أقدمية 16 سنةالعمري م 18523H)مزدوجتازة )البلدية

416/09/97إقليم: تازةعباس لمساعديإقليم: تازةباب الرملة المركز 169 16/09/99أقدمية 16 سنةالسامري ادريس 16105E)مزدوجتازة )البلدية

116/09/94إقليم: تازةالمام البخاريإقليم: تازةبوفكران المركز 167 16/09/99أقدمية 16 سنةم مجدوب 18526L)مزدوجتاهلة )البلدية

116/09/95إقليم: تازةدوار الجديدإقليم: تازةباب السبت المركز 167 13/09/00أقدمية 16 سنةالصنهاجي عبد القادر 16102B)مزدوجتازة )البلدية

116/09/95إقليم: تازةحي المسيرةإقليم: تازةباب الرملة المركز 167 16/09/00أقدمية 16 سنةسويسي عبدالحق 16103C)مزدوجتازة )البلدية

216/09/95إقليم: تازةدوار عيادإقليم: تازةاولد عبد ا موسى المركز 167 06/09/00أقدمية 16 سنةالمكي حسن 16117T)مزدوجتازة )البلدية

116/09/95إقليم: تازةالمختار السوسيإقليم: تازةواد ابروم المركز 167 06/09/01أقدمية 16 سنةحميد الخمسي 16108H)مزدوجتازة )البلدية

217/09/84إقليم: تازةعمر بن عبد العزيزإقليم: تازةبني وجان المركز 167 09/09/00أقدمية 16 سنةعبد اللطيف الرامي 18523H)مزدوجتازة )البلدية

216/09/96إقليم: تازةالزفزوفإقليم: تازةبني فراسن المركز 167 15/09/99أقدمية 16 سنةالحسن اهويشر 16100Z)مزدوجتازة )البلدية

216/09/97إقليم: تازةواد المخازنإقليم: تازةعين سعيد المركز 167 16/09/99أقدمية 16 سنةالجعواني مصطفى 21825X)مزدوجتازة )البلدية

416/09/94إقليم: تازةخالد بن الوليدإقليم: تازةإيار أحدود المركز 165 14/09/01أقدمية 16 سنةالفارسي سعيد 16097

W

مزدوجتازة )البلدية(

216/09/94إقليم: تازةعبد ا كنونإقليم: تازةالتوفيق المركز 165 04/09/02أقدمية 16 سنةازروال عبداللطيف 16116S)مزدوجتازة )البلدية

416/09/95إقليم: تازةبني مرينإقليم: تازةالعمال المركز 165 06/09/00أقدمية 16 سنةحاجي فؤاد 16107G)مزدوجتازة )البلدية

216/09/85إقليم: تازةالمختار السوسيإقليم: تازةبني كرامةالمركز 165 13/09/02أقدمية 16 سنةالعساوي م 16108H)مزدوجتازة )البلدية
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316/09/96إقليم: تازةالمختار السوسيإقليم: تازةالحد القديم المركز 165 06/09/00أقدمية 16 سنةغليل حميد 16108H)مزدوجتازة )البلدية

216/09/96إقليم: تازةالزفزوفإقليم: تازةالعنصر المركز 165 12/10/98إلتحاق بالزوجةبركاط  سليمان 16100Z)مزدوجتازة )البلدية

116/09/97إقليم: تازةالمام البخاريإقليم: تازةواد لحمر المركز 165 16/09/00أقدمية 16 سنةغنام م 18526L)مزدوجتاهلة )البلدية

416/09/97إقليم: تازةحي المسيرةإقليم: تازةبني لنت المركز 165 06/09/00أقدمية 16 سنةالوردي صباح 16103C)مزدوجتازة )البلدية

316/09/95إقليم: تازةالمعسكرإقليم: تازةالعمال المركز 163 16/09/01أقدمية 16 سنةيوسف لغنيمي 16093S)مزدوجتازة )البلدية

116/09/95إقليم: تازةالمسبحإقليم: تازةالكعدة الحمراء المركز 163 06/09/01أقدمية 16 سنةغزواني احمد 16111L)مزدوجتازة )البلدية

116/09/93عمالة: مكناسالليمونإقليم: تازةعين بومساي المركز 163 05/09/03أقدمية 16 سنةبوكبش عبد ا 03819A)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/96إقليم: تازةالمختار السوسيإقليم: تازةبوحلو المركز 163 16/09/01أقدمية 16 سنةالكرمة كريم 16108H)مزدوجتازة )البلدية

116/09/96إقليم: تازةالمختار السوسيإقليم: تازةالكعدة الحمراء المركز 163 06/09/01أقدمية 16 سنةمصطفى لمريني 16108H)مزدوجتازة )البلدية

116/09/97إقليم: تازةالمعسكرإقليم: تازةباب الرملة المركز 163 06/09/00أقدمية 16 سنةكيفوني يحيى 16093S)مزدوجتازة )البلدية

908/10/85إقليم: تازةعمر بن عبد العزيزإقليم: تازةالمحطة - وادي أمليل - 162 16/09/97أقدمية 16 سنةعبد القادر العيادي 18523H)مزدوجتازة )البلدية

416/09/93إقليم: تازةحي المسيرةإقليم: تازةبوقلل المركز 161 04/09/00أقدمية 16 سنةم بوفلوس 16103C)مزدوجتازة )البلدية

216/09/96إقليم: تازةفاطمة الفهريةإقليم: تازةبني لنت المركز 161 04/09/02أقدمية 16 سنةزركاني فيصل 20175D)مزدوجتازة )البلدية

216/09/96إقليم: تازةالدارسةإقليم: تازةالحد القديم المركز 161 06/09/00أقدمية 16 سنةم الشيط 16115R)مزدوجتازة )البلدية

116/09/97إقليم: تازةالمنظر الجميلإقليم: تازةبوفكران المركز 161 16/09/01أقدمية 16 سنةلحسن قشبـار 16131H)مزدوجتاهلة )البلدية

116/09/97إقليم: تازةتاهلة الجديدةإقليم: تازةبوفكران المركز 161 16/09/01أقدمية 16 سنةادريس زروق 16130G)مزدوجتاهلة )البلدية

216/09/98إقليم: تازةدوار عيادإقليم: تازةباب الرملة المركز 161 16/09/00أقدمية 16 سنةخاليد غزالي 16117T)مزدوجتازة )البلدية
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616/09/98إقليم: تازةخالد بن الوليدإقليم: تازةسيدي أحمد زروق المركز 161 05/09/01أقدمية 16 سنةم الضباب 16097

W

مزدوجتازة )البلدية(

116/09/98إقليم: تازةخالد بن الوليدإقليم: تازةالعمال المركز 161 16/09/00أقدمية 16 سنةغزواني رضوان 16097

W

مزدوجتازة )البلدية(

116/09/98إقليم: تازةالسوقإقليم: تازةالتعاونية المركز 161 06/09/01أقدمية 16 سنةابتسام الحمومي 16101A)مزدوجتازة )البلدية

316/09/98إقليم: تازةفاطمة الفهريةإقليم: تازةالركبة المركز 161 16/09/00أقدمية 16 سنةالسبيسي نور الدين 20175D)مزدوجتازة )البلدية

1016/09/96إقليم: تازةالصفصافإقليم: تازةباب السبت المركز 159 04/09/02أقدمية 16 سنةمنتصير عكي 16109J)مزدوجتازة )البلدية

1016/09/99إقليم: تازةعمر بن عبد العزيزإقليم: تازةبني لنت المركز 159 06/09/01أقدمية 16 سنةفيللي نعيمة 18523H)مزدوجتازة )البلدية

316/09/97إقليم: تازةعمر بن عبد العزيزإقليم: تازةالميزاب المركز 158 06/09/00إلتحاق بالزوجعتيقة الرياني 18523H)مزدوجتازة )البلدية

316/09/96إقليم: تازةخالد بن الوليدإقليم: تازةمريلو المركز 157 16/09/99أقدمية 16 سنةصديق داني 16097

W

مزدوجتازة )البلدية(

616/09/99إقليم: تازةالصفصافإقليم: تازةسيدي أحمد زروق المركز 157 16/09/01أقدمية 16 سنةحميد السكوح 16109J)مزدوجتازة )البلدية

316/09/99إقليم: تازةبني مرينإقليم: تازةبني ام المركز 157 16/09/99أقدمية 16 سنةقرطيبو هنية 16107G)مزدوجتازة )البلدية

106/09/00عمالة: فاسالوحدةإقليم: تازةظهر اللوز المركز 157 06/09/01أقدمية 16 سنةخالد ديوان 23596X)مزدوجسايس )المقاطعة

1016/09/97إقليم: تازةالنورإقليم: تازةتغزراتين المركز 155 06/09/01أقدمية 16 سنةبواصري م 16106F)مزدوجتازة )البلدية

816/09/99إقليم: تازةعمر بن عبد العزيزإقليم: تازةاحد امسيلة المركز 155 16/09/02أقدمية 16 سنةبحار سناء 18523H)مزدوجتازة )البلدية

1006/09/00إقليم: تازةبني مرينإقليم: تازةالبرارحة المركز 155 06/09/01أقدمية 16 سنةجمال ميلودي 16107G)مزدوجتازة )البلدية

1006/09/00إقليم: تازةرأس الماءإقليم: تازةاحد امسيلة المركز 153 04/09/02أقدمية 16 سنةاسماعلي علوي فاطمة الزهراء 16094T)مزدوجتازة )البلدية

406/09/00إقليم: تازةتازة العليا بناتإقليم: تازةعين سعيد المركز 153 04/09/02أقدمية 16 سنةالعلمي عبدالرحيم 16098X)مزدوجتازة )البلدية

206/09/00إقليم: تازةمولي عبد ا الشريفإقليم: تازةوادالجمعة المركز 153 06/09/02أقدمية 16 سنةهشام الزين 16132J)مزدوجتاهلة )البلدية
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مدرسة عيون الساقية إقليم: تازةالمنظر الجميل

الحمراء

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
116/09/89 152 16/09/93أقدمية 16 سنةسعاد شهيد 18722Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

205/09/03عمالة: مكناسالحاج قدورإقليم: تازةإيار أحدود المركز 151 05/09/03أقدمية 16 سنةالمشواط سهام 03837V سيدي سليمان مول

الكيفان

مزدوج

916/09/99إقليم: تازةالنورإقليم: تازةبني افتح المركز 149 04/09/02أقدمية 16 سنةلطيفة حرمة ا 16106F)مزدوجتازة )البلدية

806/09/00إقليم: تازةالمنظر الجميلإقليم: تازةعين الدفالي المركز 149 05/09/03أقدمية 16 سنةخديجة مشهور 16131H)مزدوجتاهلة )البلدية

109/10/02إقليم: تازةالنورإقليم: تازةالعنصر المركز 149 09/10/02أقدمية 16 سنةخديجة بوزيزة 16106F)مزدوجتازة )البلدية

104/09/02عمالة: مكناسرابعة العدويةإقليم: تازةالصمامدة المركز 149 04/09/02أقدمية 16 سنةلحريري سعاد 03957A)مزدوجمكناس )البلدية

106/09/00إقليم: تازةالشقة المركزإقليم: تازةمريلو المركز 147 06/09/01أقدمية 16 سنةسمير الرافعي 16529Rمزدوجباب مرزوقة

216/09/91عمالة: فاسالمرابطين الولىإقليم: تازةوادي أمليل 146 16/09/98أقدمية 16 سنةفاطمة ابروحو 01946P)مزدوجسايس )المقاطعة

116/09/91عمالة: وجدة - أنكادم. القادسيةإقليم: تازةالمنظر الجميل 146 20/02/95أقدمية 16 سنةحكيمة العيس 04283E)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/99إقليم: تازةالمنظر الجميلإقليم: تازةكاوان المركز 145 07/09/04أقدمية 16 سنةاخصاص نجيب 16131H)مزدوجتاهلة )البلدية

106/09/00عمالة: طنجة - أصيلالخنساءإقليم: تازةواد لحمر المركز 145 07/09/04أقدمية 16 سنةالفرقان اسماعيل 15131

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

مزدوج

504/09/02عمالة: مكناسالبريدية المركزإقليم: تازةالدواور المركز 145 06/09/03أقدمية 16 سنةشليق جواد 03917Gمزدوجمجاط

104/09/02عمالة: مكناسالبريدية المركزإقليم: تازةالدواور المركز 145 06/09/03أقدمية 16 سنةعزيز احساين 03917Gمزدوجمجاط

204/09/02إقليم: تازةاللوزإقليم: تازةتاغلست المركز 143 05/09/03أقدمية 16 سنةمرزاق جمال 16135M)مزدوجاكنول )البلدية

406/09/01إقليم: تازةالشقة المركزإقليم: تازةالدواور المركز 139 06/09/03إلتحاق بالزوجابتسام الهواري 16529Rمزدوجباب مرزوقة

906/09/00عمالة: وجدة - أنكادم. المنصور الذهبيإقليم: تازةأولد بنطيطة المركز 137 05/09/03أقدمية 16 سنةبطاهير كوثر 04310J)مزدوجوجدة )البلدية

906/09/01عمالة: سلمدرسة بوقنادلإقليم: تازةسيدي بوبكر المركز 136 07/09/04إلتحاق بالزوجنجلء الياداري 01246D)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية
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116/09/97عمالة: فاسالحسين الفيلليإقليم: تازةفاطمة الفهرية 132 16/09/99أقدمية 16 سنةنزيهة  مجعيط 02108R)مزدوجزواغة )المقاطعة

104/09/02إقليم: تطوانالمدرسة البتدائية طبولةإقليم: تازةكهف الغار المركز 131 16/10/04أقدمية 16 سنةمومح نقيد 27146F)مزدوجتطوان )البلدية

216/09/94إقليم: تازةطارق بن زيادإقليم: تازةالزراردة 130 07/09/04أقدمية 16 سنةسعيد بورزيزة 16133K)مزدوجتاهلة )البلدية

216/09/96إقليم: تازةطارق بن زيادإقليم: تازةالزراردة 130 13/09/02أقدمية 16 سنةعمرو ازوان 16133K)مزدوجتاهلة )البلدية

708/01/94إقليم: الحاجبايت يعزمإقليم: تازةابن رشد 129 06/09/01إلتحاق بالزوجالحويط نجية 04191Eمزدوجأيت يعزم

516/09/99عمالة: مكناسعمر الخيامإقليم: تازةسيدي بوبكر المركز 126 16/09/04إلتحاق بالزوجسميرة بوعملت 03829L)مزدوجويسلن )البلدية

105/09/03إقليم: تازةطارق بن زيادإقليم: تازةتيزي بودريس المركز 125 07/09/04إلتحاق بالزوجخديجة المهدي 16133K)مزدوجتاهلة )البلدية

106/09/01إقليم: تازةالشقة المركزإقليم: تازةبني وردان المركز 123 05/09/07إلتحاق بالزوجحنان بنعبو 16529Rمزدوجباب مرزوقة

716/09/94إقليم: الحاجبراس جيريإقليم: تازةبني مكارة المركز 121 03/09/13هشام بوعمر 04219Kمزدوجرأس اجري

216/09/95إقليم: تازةالمام البخاريإقليم: تازةالزراردة 120 04/09/02إلتحاق بالزوجةعزيز مبارك 18526L)مزدوجتاهلة )البلدية

307/09/04إقليم: تازةكلدمان المركزإقليم: تازةالبرارحة المركز 117 05/10/06إلتحاق بالزوجالشقرافي رجاء 16533Vمزدوجكلدمان

607/09/05إقليم: صفروم/م 20 غشت-المركزإقليم: تازةتيزي وسلي المركز 117 07/09/05إلتحاق بالزوجلل فاطمة الزهراء موعمو 02417Bمزدوجعين الشكاك

106/09/01إقليم: تازةالمنظر الجميلإقليم: تازةعين بومساي المركز 116 28/11/06إلتحاق بالزوجاسنام ليلى 16131H)مزدوجتاهلة )البلدية

416/09/99عمالة: فاسالبحثري 1إقليم: تازةوادي أمليل 114 05/09/03إلتحاق بالزوجدوناس سناء 24317F)مزدوجسايس )المقاطعة

705/09/03عمالة: فاسبن زاكورإقليم: تازةمريلو المركز 113 11/10/10حفيظة الهزاط 02013M)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

الشهيد عبد العزيز بن إقليم: تازةالجوزات المركز

ادريس

107/09/04عمالة: فاس 113 01/12/08أقدمية 12 سنةماجدة مصباحي 02094A)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

104/09/02إقليم: تازةاللوزإقليم: تازةتغزراتين المركز 111 05/09/08أقدمية 12 سنةحرمة ا أمال 16135M)مزدوجاكنول )البلدية

410



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 2020

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  - السعديينإقليم: تازةاحد امسيلة المركز

تمارة
105/09/03 111 29/11/08أقدمية 12 سنةرشيدة الحججي 01324N)مزدوجالصخيرات )البلدية

الشهيد عبد العزيز بن إقليم: تازةالصمامدة المركز

ادريس

206/09/06عمالة: فاس 109 05/09/08أقدمية 12 سنةفاطمة حافظ 02094A)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

805/09/03إقليم: تازةكلدمان المركزإقليم: تازةالدواور المركز 105 12/10/10إلتحاق بالزوجاحجري خديجة 16533Vمزدوجكلدمان

616/09/96إقليم: تازةبساتين اللوز المركزإقليم: تازةالسعايدة المركز 103 02/09/15خالد لعواج 16186Tمزدوجاجبارنة

104/09/02إقليم: تازةوادي أمليلإقليم: تازةبوشفاعة المركز 103 20/09/11إلتحاق بالزوجفرطوط الدريسية 16137P)مزدوجواد امليل )البلدية

505/09/03إقليم: تازةالنفق المركزإقليم: تازةالميزاب المركز 103 02/09/10الشطيبي كريمة 16524Kمزدوجباب مرزوقة

216/09/99إقليم: تازةمولي عبد ا الشريفإقليم: تازةالزراردة 98 07/09/04إلتحاق بالزوجلطيفة النار 16132J)مزدوجتاهلة )البلدية

405/09/03إقليم: تازةكلدمان المركزإقليم: تازةبني وردان المركز 98 02/09/09إلتحاق بالزوجفريد ربيعة 16533Vمزدوجكلدمان

216/09/94إقليم: تازةالمنظر الجميلإقليم: تازةمطماطة 97 03/09/13إلتحاق بالزوجةعلي البرقوقي 16131H)مزدوجتاهلة )البلدية

112/09/02إقليم: تازةالمام البخاريإقليم: تازةالزراردة 96 07/09/04أقدمية 16 سنةنعيمة اعزاز 18526L)مزدوجتاهلة )البلدية

407/09/04إقليم: تازةالمنظر الجميلإقليم: تازةتيبربارين المركز 93 04/09/12إلتحاق بالزوجرشيدة الوردي 16131H)مزدوجتاهلة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الفتحإقليم: تازةالتعاونية المركز

تمارة
804/09/02 88 04/09/18عبد الرحيم الخلوفي 01355X)مزدوجالصخيرات )البلدية

204/09/02عمالة: فاسالمدرسة البتدائية السموإقليم: تازةاولد عامر المركز 86 29/12/09إلتحاق بالزوجمصباح حنان 27270R)مزدوجزواغة )المقاطعة

205/09/08إقليم: تازةجبلة المركزإقليم: تازةالدواور المركز 86 02/09/10إلتحاق بالزوجالعصيوي فتيحة 16539Bمزدوجكلدمان

105/09/08إقليم: الحاجبايت يعزمإقليم: تازةتفازة المركز 85 12/10/10إلتحاق بالزوجنزهة بالعتيق 04191Eمزدوجأيت يعزم

307/09/05عمالة: الميةالخنساءإقليم: تازةظهر اللوز المركز 83 31/10/11إلتحاق بالزوجفاطمة العمراني 01889C)مزدوجالمية )البلدية

404/09/02عمالة: مكناسمصطفى المعنيإقليم: تازةابن رشد 80 06/09/17إلتحاق بالزوجعدراء خدنجل 03981B)مزدوجمكناس )البلدية
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602/09/10إقليم: تازةبني وجان المركزإقليم: تازةالسبت القديم المركز 77 04/09/12بلحاج رشيدة 16516Bمزدوجباب مرزوقة

202/09/10إقليم: تازةبوحلو المركزإقليم: تازةإيار أحدود المركز 75 02/09/10انها سميرة 16597Pمزدوجبوحلو

105/09/07عمالة: فاسالمدرسة البتدائية السموإقليم: تازةمطماطة 73 02/09/11إلتحاق بالزوجفاطمة لزعر 27270R)مزدوجزواغة )المقاطعة

802/09/10إقليم: تازةالتعاونية المركزإقليم: تازةالنبابلة المركز 69 04/09/12إلتحاق بالزوجسهام الدحمان 16579Vمزدوجأولد الشريف

602/09/10إقليم: تازةباب السبت المركزإقليم: تازةظهر اللوز المركز 69 02/09/14م بوحميد 16572Mمزدوجبني لنث

304/09/12إقليم: تازةاولد ازبايرإقليم: تازةظهر اللوز المركز 69 04/09/12سامية بولوط 16142Vمزدوجأولد ازباير

1005/09/03عمالة: فاسحي الشهداءإقليم: تازةبوشفاعة المركز 68 02/09/14إلتحاق بالزوجبلمسكين امان 02010J)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

205/09/07إقليم: تازةالتعاونية المركزإقليم: تازةاولد ازباير 68 03/09/13إلتحاق بالزوجاخبيزة مليكة 16579Vمزدوجأولد الشريف

122/09/92عمالة: وجدة - أنكادم. المهدي المنجرةإقليم: تازةخالد بن الوليد 67 16/11/09إلتحاق بالزوجأعريشي خديجة 25548U)مزدوجوجدة )البلدية

201/01/10إقليم: تازةبني وجان المركزإقليم: تازةالبرارحة المركز 67 03/09/13إلتحاق بالزوجنعيمة حشاش 16516Bمزدوجباب مرزوقة

102/09/10إقليم: تازةاولد عبد ا موسى المركزإقليم: تازةالجوزات المركز 65 02/09/15مريم أكيري 16565Eمزدوجبني لنث

502/09/10إقليم: تازةبشيين المركزإقليم: تازةالصمامدة المركز 63 02/09/14العربي بطوالة 16535Xمزدوجكلدمان

302/09/10إقليم: تازةبني وجان المركزإقليم: تازةالركبة المركز 62 02/09/16الريابي  يوسف 16516Bمزدوجباب مرزوقة

705/09/08إقليم: تازةالعمال المركزإقليم: تازةالنبابلة المركز 61 03/09/13سكينة العرج 16577Tمزدوجأولد الشريف

الثانوية التأهيلية مولي إقليم: تازةاولد عبد ا موسى المركز

سليمان للتعليم الصيل

105/09/08عمالة: طنجة - أصيل 61 06/09/17صفاء اليعقوبي 15360V طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

505/09/08إقليم: تازةوادي أمليلإقليم: تازةسيدي أحمد زروق المركز 61 02/09/15إلتحاق بالزوجبشرى لشقر 16137P)مزدوجواد امليل )البلدية

704/09/02إقليم: تازةالمهدي بن تومرت المركزإقليم: تازةعين بومساي المركز 60 04/09/19عزيز إيشر 16401Bمزدوجالصميعة
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204/09/12عمالة: وجدة - أنكادم. م لشهبإقليم: تازةبني فراسن المركز 60 19/09/16إلتحاق بالزوجدواحي فاطمة الزهراء 25546S)مزدوجوجدة )البلدية

105/09/08عمالة: مكناسواد الرمان  المركزإقليم: تازةبوزملن المركز 57 06/09/17نسرين كسكوس 04038Nمزدوجعين جمعة

302/09/09إقليم: تازةباب مرزوقة المركزإقليم: تازةبورد المركز 56 02/09/16اليوبي عبدالسلم 16520Fمزدوجباب مرزوقة

105/09/11إقليم: تاوناتمدرسة المغرب العربيإقليم: تازةمغراوة 56 03/09/13إلتحاق بالزوجنجاة أمحرف 15393F)مزدوجتاونات )البلدية

201/01/10إقليم: تازةاولد عبد ا موسى المركزإقليم: تازةكهف الغار المركز 53 02/09/14عبد العزيز اليزامي 16565Eمزدوجبني لنث

501/01/10إقليم: تازةباب مرزوقة المركزإقليم: تازةبني خلد المركز 53 02/09/14إفاخ سعاد 16520Fمزدوجباب مرزوقة

101/01/12إقليم: تازةعين فندل المركزإقليم: تازةكاوان المركز 51 06/09/17بورمظان م 16391Rمزدوجمطماطة

405/09/11إقليم: تازةعين فندل المركزإقليم: تازةبوزملن المركز 49 04/09/19أسماء الغيت 16391Rمزدوجمطماطة

104/09/12إقليم: تازةسيدي عبد ا المركزإقليم: تازةظهر اللوز المركز 48 02/09/15إلتحاق بالزوجاكرام ابرور 16615Jمزدوجغياتة الغربية

304/09/12إقليم: تازةالعمال المركزإقليم: تازةتايناست المركز 48 04/09/18جميلة بري 16577Tمزدوجأولد الشريف

701/01/10إقليم: تازةعين بومساي المركزإقليم: تازةبوزملن المركز 47 06/09/17الهداري  عبد المجيد 16387Lمزدوجمطماطة

701/01/10إقليم: تازةعين فندل المركزإقليم: تازةبوزملن المركز 47 06/09/17بولعلى كسكوس 16391Rمزدوجمطماطة

203/09/13عمالة: الرباطاحمد الراشديإقليم: تازةلملعب المركز 47 02/09/17الروكي فتحية 01039D)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

203/09/13إقليم: تازةوادي أمليلإقليم: تازةسيدي أحمد زروق المركز 46 02/09/15إلتحاق بالزوجفاطمة الطاوس 16137P)مزدوجواد امليل )البلدية

404/09/12إقليم: تازةسيدي بوبكر المركزإقليم: تازةأهل بودريس المركز 45 02/09/16إلتحاق بالزوجالحموزي يامينة 16619Nمزدوجغياتة الغربية

104/09/12إقليم: تازةوادي أمليلإقليم: تازةبني فراسن المركز 45 04/09/16إلتحاق بالزوجمريم كوداد 16137P)مزدوجواد امليل )البلدية

103/09/13إقليم: فجيجالشيخ زايدإقليم: تازةأولد حدو المركز 45 02/09/15إلتحاق بالزوجليلى صالح 25340T)مزدوجبوعرفة )البلدية
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505/09/08إقليم: تازةعين فندل المركزإقليم: تازةوادالجمعة المركز 44 02/09/16مليكة ارقطي 16391Rمزدوجمطماطة

202/09/10عمالة: فاسأولد الطيب المركزإقليم: تازةالكعدة الحمراء المركز 44 04/09/19إلتحاق بالزوجالسباعي نبيلة 01959Dمزدوجأولد الطيب

عمالة: الصخيرات  - الصفاءإقليم: تازةعين بومساي المركز

تمارة
102/09/10 44 04/09/18مروان برغوت 27311K)مزدوجعين العودة )البلدية

503/09/13إقليم: تازةبني محسن المركزإقليم: تازةظهر اللوز المركز 44 02/09/15إلتحاق بالزوجمليكة ايت اوكزي 16534

W

مزدوجكلدمان

102/09/13إقليم: تازةبوحلو المركزإقليم: تازةلخزانة المركز 43 06/09/17م الهجامي 16597Pمزدوجبوحلو

202/09/14إقليم: تازةبوحلو المركزإقليم: تازةإيار أحدود المركز 43 02/09/14البشيري هند 16597Pمزدوجبوحلو

202/09/14إقليم: تازةعين سعيد المركزإقليم: تازةالزيتونة المركز 43 02/09/14مجاهيد فاطمة 16590Gمزدوجأولد ازباير

901/01/10إقليم: تاوريرتلمهايةإقليم: تازةاحد امسيلة المركز 41 06/09/17الحموشي عبد الحق 04566Mمزدوجعين الحجر

901/01/10إقليم: تاوريرتلمهايةإقليم: تازةاحد امسيلة المركز 41 06/09/17لمقدم  عربية 04566Mمزدوجعين الحجر

604/09/12إقليم: تازةالزراردةإقليم: تازةبني وردان المركز 41 06/09/17                     مريم  اعلم 16141Uمزدوجالزراردة

1002/09/10إقليم: تازةالتعاونية المركزإقليم: تازةعين سعيد المركز 40 02/09/16إلتحاق بالزوجحسنة الحجوي 16579Vمزدوجأولد الشريف

203/09/13إقليم: تازةالتعاونية المركزإقليم: تازةأولد بنطيطة المركز 40 02/09/16إلتحاق بالزوجلعرج فاطمة 16579Vمزدوجأولد الشريف

1004/09/12إقليم: تازةالكعدة الحمراء المركزإقليم: تازةأهل بودريس المركز 39 04/09/18إلتحاق بالزوجنصيري لبنى 16610Dمزدوجغياتة الغربية

505/09/11إقليم: تازةباب مرزوقة المركزإقليم: تازةامزاورو المركز 38 02/09/16جمال مشماشة 16520Fمزدوجباب مرزوقة

204/09/12إقليم: تازةبوشفاعة المركزإقليم: تازةسيدي أحمد زروق المركز 38 04/09/18السعدية عرود 16602Vمزدوجبوشفاعة

102/09/16إقليم: تازةبوشفاعة المركزإقليم: تازةالعزيب المركز 38 02/09/16هند أمهبول 16602Vمزدوجبوشفاعة

102/09/16إقليم: جرسيفأنس ابن مالكإقليم: تازةتاغلست المركز 38 02/09/16بومهراز ليلى 25828Y)مزدوججرسيف )البلدية
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101/01/17إقليم: تازةالميزاب المركزإقليم: تازةصاغور المركز 38 01/01/17الهواري مصطفى 16427Eمزدوجبني افتح

202/09/16إقليم: صفروم/م أيت حميدان-المركزإقليم: تازةسيدي علي بورقبة المركز 38 02/09/16ابتسام زغمور 02411Vمزدوجبئر طم طم

613/02/17إقليم: مولي يعقوباولد المنصوري المركزإقليم: تازةالعنصر المركز 38 13/02/17 بياضة  سكينة 02228

W

مزدوجعين بوعلي

103/09/13عمالة: سل سيدي إبراهيم بولعجولإقليم: تازةالجوزات المركز 37 06/09/17فضيلة العزيزي 01257Rمزدوجعامر

102/10/02إقليم: تازةالنفق المركزإقليم: تازةسيدي عبد ا المركز 36 06/09/17إلتحاق بالزوجةرشيد الجعواني 16524Kمزدوجباب مرزوقة

102/09/15إقليم: تاوناتمدرسة الداخلةإقليم: تازةكهف الغار المركز 35 02/09/15إلتحاق بالزوجفاطمة كريفش 18898R)مزدوجتيسة )البلدية

1113/02/17عمالة: مكناسايت احساين المركزإقليم: تازةتفازة المركز 35 06/09/17هاجر زبير 03865Aمزدوجسيدي عبد ا الخياط

مدرسة أولد مكودو إقليم: تازةواد المالح المركز

الجماعتية

601/02/17إقليم: صفرو 35 13/09/17إلهام اكراة 25835Fمزدوجأولد امكودو

913/02/17إقليم: صفروم/م زاوية بوكرين-المركزإقليم: تازةوادالجمعة المركز 35 06/09/17مرميد مديحة 02354Hمزدوجعين تمكناي

713/02/17إقليم: تازةباب السبت المركزإقليم: تازةباب بودير المركز 35 06/09/17ابتسام العياطي 16572Mمزدوجبني لنث

1017/02/17عمالة: مكناستالغزى المركزإقليم: تازةأولد حدو المركز 35 04/09/17صراء سلمان 03860Vمزدوجسيدي عبد ا الخياط

813/02/17إقليم: تازةأولد بنطيطة المركزإقليم: تازةتلجدوت المركز 35 06/09/17البشتيوي  اكرام 16586Cمزدوجأولد ازباير

913/03/17إقليم: تازةباب المروج المركزإقليم: تازةتلجدوت المركز 35 06/09/17البشير   بوخاري 16451Fمزدوجطايفة

1113/02/17عمالة: مكناسايت احساين المركزإقليم: تازةبني فراسن المركز 35 06/09/17اميمة بوشير 03865Aمزدوجسيدي عبد ا الخياط

517/02/17إقليم: الحاجبايت بوبيدمان بودربالةإقليم: تازةأولد حدو المركز 35 04/09/17سوكينة بحلحال 26061Bمزدوجأيت بوبيدمان

413/02/17إقليم: صفرومدرسة علل بن عبد اإقليم: تازةتازارين المركز 35 06/09/17الهام الدريسي 18425B)مزدوجرباط الخير )البلدية

601/01/17إقليم: تازةباب مرزوقة المركزإقليم: تازةتاستيت تامركز 34 02/01/17عبد العالي اليعكوبي 16520Fمزدوجباب مرزوقة
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103/09/13إقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركزإقليم: تازةتيبربارين المركز 33 06/09/17علوي عبد العزيز 02407Rمزدوجبئر طم طم

102/09/14إقليم: تازةالزراردةإقليم: تازةواد المالح المركز 33 02/09/17امقدوف نبيلة 16141Uمزدوجالزراردة

102/09/14إقليم: تازةالمهدي بن تومرت المركزإقليم: تازةوادالجمعة المركز 33 06/09/17امزيان  عزيزة 16401Bمزدوجالصميعة

203/09/13إقليم: صفرومدرسة الخنساءإقليم: تازةباب سوق الشجرة المركز 31 06/09/17بن عيسى ادريس 25591R)مزدوجرباط الخير )البلدية

102/09/14إقليم: صفروم/م النهضة-المركزإقليم: تازةواد لحمر المركز 31 03/09/17فريد سانوج 02399Gمزدوجاغزران

206/09/17إقليم: تازةكاوان المركزإقليم: تازةالشهداء المركز 31 06/09/17كريم الزعت 16601Uمزدوجبوحلو

206/09/17إقليم: الحاجبدوار لكرمإقليم: تازةتازارين المركز 31 06/09/17أبويعلى وفاء 24486Pمزدوجلقصير

106/09/17إقليم: الحاجبدوار لكرمإقليم: تازةتازارين المركز 31 06/09/17بيشو فاطمة الزهراء 24486Pمزدوجلقصير

906/09/17إقليم: تازةأهل بودريس المركزإقليم: تازةاولد عامر المركز 31 06/09/17م العيساوي 16605Yمزدوجبوشفاعة

206/09/17إقليم: تازةعين بومساي المركزإقليم: تازةجامع السوق المركز 31 06/09/17فدوى النحلي 16387Lمزدوجمطماطة

606/09/17إقليم: تازةبني مكارة المركزإقليم: تازةاولد عامر المركز 31 06/09/17نعيمة بن سالم 16624Uمزدوجغياتة الغربية

106/09/17إقليم: صفرومدرسة علل بن عبد اإقليم: تازةتازارين المركز 31 06/09/17نجاة جبيلي 18425B)مزدوجرباط الخير )البلدية

1106/09/17عمالة: مكناسايت احساين المركزإقليم: تازةأكزناية المركز 31 24/09/18معروف سارة 03865Aمزدوجسيدي عبد ا الخياط

1106/09/17عمالة: مكناسعزيب الحمراءإقليم: تازةأهل مولة المركز 31 06/09/17الغزواني مريم 03873Jمزدوجشرقاوة

106/09/17إقليم: تازةالحد القديم المركزإقليم: تازةالزيتونة المركز 31 06/09/17سهام العلوي 16468Zمزدوجامسيلة

206/09/17إقليم: تاوناتم/م  الولجةإقليم: تازةسيدي بوسالم المركز 31 24/09/18لمياء بينة 15447Pمزدوجلولجة

606/09/17إقليم: تازةباب الرملة المركزإقليم: تازةتيزي وسلي المركز 31 06/09/17عمر لشهب 16575Rمزدوجأولد الشريف
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106/09/17إقليم: تازةعين بومساي المركزإقليم: تازةالماعلي المركز 31 19/09/17اغرم سوسان 16387Lمزدوجمطماطة

106/09/17إقليم: مولي يعقوبعين بومرشد المركزإقليم: تازةالشهداء المركز 31 04/09/18الربوز لطيفة 02042Uمزدوجعين قنصرة

306/09/17إقليم: تازةكاوان المركزإقليم: تازةالعزيب المركز 31 06/09/17سارة ارشيدي 16601Uمزدوجبوحلو

106/09/17إقليم: صفرومدرسة إغزران الجماعاتيةإقليم: تازةجامع السوق المركز 31 06/09/17نجية تاريشت 26541Yمزدوجاغزران

806/09/17عمالة: مكناسبني عمارإقليم: تازةسيدي علي بورقبة المركز 31 06/09/17عبد الكريم بنخو 03876Mمزدوجنزالة بني عمار

606/09/17إقليم: تازةالحد القديم المركزإقليم: تازةتيزي وسلي المركز 31 06/09/17مليكة المحب 16468Zمزدوجامسيلة

206/09/17إقليم: إفران م م تابرغازيت المركزيةإقليم: تازةبني ام المركز 31 06/09/17العسراوي احمد 10733Rمزدوجعين اللوح

106/09/17إقليم: تازةبساتين اللوز المركزإقليم: تازةتغزراتين المركز 31 06/09/17بوفتيلة علل 16186Tمزدوجاجبارنة

306/09/17إقليم: تازةبشيين المركزإقليم: تازةصاغور المركز 31 06/09/17بوشارب رقية 16535Xمزدوجكلدمان

206/09/17إقليم: تازةكاوان المركزإقليم: تازةتايناست المركز 31 06/09/17المقروط اكرام 16601Uمزدوجبوحلو

1006/09/17إقليم: تازةبوحلو المركزإقليم: تازةباب السهام المركز 31 06/09/17عادل لكحال 16597Pمزدوجبوحلو

306/09/17إقليم: تازةكاوان المركزإقليم: تازةالركبة المركز 31 06/09/17القنيش حسن 16601Uمزدوجبوحلو

202/09/15عمالة: الميةالبراهمة شرقاوةإقليم: تازةأهل بودريس المركز 30 04/09/18نوال الدرمون 01745

W

مزدوجبني يخلف

113/02/17إقليم: تازةبني محسن المركزإقليم: تازةالركبة المركز 30 06/09/17إلتحاق بالزوججليلة زعراوي 16534

W

مزدوجكلدمان

702/09/15إقليم: تازةسيدي بوبكر المركزإقليم: تازةتفازة المركز 29 06/09/17إلتحاق بالزوجسعيدة لمقدم 16619Nمزدوجغياتة الغربية

102/09/16إقليم: تازةباب السبت المركزإقليم: تازةكهف الغار المركز 29 02/09/16إلتحاق بالزوجسكينة غميط 16572Mمزدوجبني لنث

201/01/17إقليم: تازةمطماطةإقليم: تازةعين الدفالي المركز 29 04/09/19فاطمة بوزكري 16140Tمزدوجمطماطة
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102/09/16إقليم: جرسيفالنجاحإقليم: تازةبني كرامةالمركز 29 02/09/16إلتحاق بالزوجلعشاري فاطمة الزهراء 27152Mمزدوجهوارة أولد رحو

813/02/17إقليم: تازةسيدي بوبكر المركزإقليم: تازةالركبة المركز 29 06/09/17إلتحاق بالزوجعزيز أسماء 16619Nمزدوجغياتة الغربية

213/02/17إقليم: تازةبني لنت المركزإقليم: تازةالركبة المركز 29 06/09/17إلتحاق بالزوجصوفيا   اهريش 16568Hمزدوجبني لنث

813/02/17إقليم: تازةسيدي عبد ا المركزإقليم: تازةبني وردان المركز 29 05/09/17إلتحاق بالزوجعباد امل 16615Jمزدوجغياتة الغربية

102/09/16إقليم: جرسيفحمريةإقليم: تازةالجالة المركز 28 02/09/16إلتحاق بالزوجبنسعيد نعيمة 16139S)مزدوججرسيف )البلدية

102/09/16إقليم: تازةعين سعيد المركزإقليم: تازةالزيتونة المركز 28 02/09/16عبير جيهان علول 16590Gمزدوجأولد ازباير

101/01/17إقليم: تازةلخزانة المركزإقليم: تازةالماعلي المركز 28 01/01/17ليلى رايض 16360Gمزدوجأيت سغروشن

213/02/17عمالة: فاساولد الطيب السفلىإقليم: تازةإحموتن المركز 28 13/02/17إلتحاق بالزوجحورية بوفظن 01960Eمزدوجأولد الطيب

113/02/17إقليم: تازةالحد القديم المركزإقليم: تازةالبرارحة المركز 28 13/02/17الغماري حسنة 16468Zمزدوجامسيلة

813/02/17عمالة: مكناسالنواجي المركزإقليم: تازةالجمليلة المركز 28 13/02/17إلتحاق بالزوجلبنى مسييح 03902Rمزدوجواد الجديدة

913/02/17إقليم: الحاجببوتحمريتإقليم: تازةمريلو المركز 28 17/02/17زينب  ايدين 04197Lمزدوجتامشاشاط

806/09/17إقليم: تازةباب السبت المركزإقليم: تازةملل 28 06/09/17سعيدة فارس 16572Mمزدوجبني لنث

102/09/14إقليم: جرسيفعلل بن عبد اإقليم: تازةالخروبة المركز 27 21/09/17إلتحاق بالزوجالهرد سومية 16121X)مزدوججرسيف )البلدية

302/09/15إقليم: تازةسيدي بوبكر المركزإقليم: تازةباب المروج المركز 27 04/09/18إلتحاق بالزوجاليعكوبي حورية 16619Nمزدوجغياتة الغربية

213/02/17إقليم: تازةالزراردةإقليم: تازةواد المالح المركز 27 04/09/17بشار فاطمة 16141Uمزدوجالزراردة

113/02/17إقليم: تازةالحد القديم المركزإقليم: تازةالبرارحة المركز 27 13/02/17العرج عائشة 16468Zمزدوجامسيلة

102/09/15إقليم: تازةابن رشدإقليم: تازةتفازة المركز 26 04/09/18إلتحاق بالزوجالمللي وفاء 27144Dمزدوجأولد ازباير
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1002/09/15إقليم: تازةبني وجان المركزإقليم: تازةالعمال المركز 25 04/09/19إلتحاق بالزوجالشيح حنان 16516Bمزدوجباب مرزوقة

102/09/15إقليم: تازةبني لنت المركزإقليم: تازةبني كرامةالمركز 25 06/09/17إلتحاق بالزوجلبنى شبابة 16568Hمزدوجبني لنث

402/09/15إقليم: تازةالزراردةإقليم: تازةباب سوق الشجرة المركز 25 06/09/17زينب كشادة 16141Uمزدوجالزراردة

202/09/15إقليم: جرسيفالقدسإقليم: تازةبشيين المركز 25 06/09/17إلتحاق بالزوجكنزة كصباوي 16125B)مزدوججرسيف )البلدية

513/02/17إقليم: تازةعين بومساي المركزإقليم: تازةملل 25 06/09/17إلتحاق بالزوجأمال جعكو 16387Lمزدوجمطماطة

213/02/17إقليم: تازةبني لنت المركزإقليم: تازةبني وردان المركز 25 06/09/17إلتحاق بالزوجالدرازي بشرى 16568Hمزدوجبني لنث

713/02/17إقليم: تازةبني لنت المركزإقليم: تازةبني افتح المركز 25 05/09/17إلتحاق بالزوجشادية بنكمرة 16568Hمزدوجبني لنث

113/02/17إقليم: تازةبساتين اللوز المركزإقليم: تازةبني افتح المركز 25 05/09/17قبطى حكيمة 16186Tمزدوجاجبارنة

113/02/17إقليم: تازةبني لنت المركزإقليم: تازةباب المروج المركز 25 06/09/17إلتحاق بالزوجنسرين مختري 16568Hمزدوجبني لنث

113/02/17إقليم: تازةابن رشدإقليم: تازةبني فراسن المركز 25 06/09/17إلتحاق بالزوجاقريش لبنى 27144Dمزدوجأولد ازباير

1017/02/17عمالة: فاسم عابد الجابريإقليم: تازةأولد حدو المركز 25 04/09/17إلتحاق بالزوجهناء الجدي 02110T)مزدوجزواغة )المقاطعة

213/02/17إقليم: تازةأهل بودريس المركزإقليم: تازةإنحناحن المركز 25 06/09/17الكرطيط أسماء 16605Yمزدوجبوشفاعة

113/02/17إقليم: تازةسيدي بوبكر المركزإقليم: تازةإنحناحن المركز 25 06/09/17إلتحاق بالزوجاميمة بغوس 16619Nمزدوجغياتة الغربية

206/09/17إقليم: الحاجببوتحمريتإقليم: تازةاولد عامر المركز 25 04/09/19وهيبة هندي 04197Lمزدوجتامشاشاط

102/09/15عمالة: طنجة - أصيلالمدرسة البتدائية الواحةإقليم: تازةالركبة المركز 24 04/09/18نور الدين العمراني 15179Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

206/09/17إقليم: تازةسيدي بوبكر المركزإقليم: تازةالسبت القديم المركز 24 06/09/17إلتحاق بالزوجالعروصي العلمي كريمة 16619Nمزدوجغياتة الغربية

104/09/18إقليم: تازةبني مكارة المركزإقليم: تازةأولد حدو المركز 24 04/09/18القندوسي عبد اللطيف 16624Uمزدوجغياتة الغربية
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304/09/18إقليم: تازةأولد بنطيطة المركزإقليم: تازةتفازة المركز 24 04/09/18حياة النفوس البيض 16586Cمزدوجأولد ازباير

527/08/18إقليم: تازةالترايبة المركزإقليم: تازةتاستيت تامركز 24 04/09/18لبنة اليعقوبي 16431Jمزدوجاترايبة

806/09/17إقليم: تازةالعمال المركزإقليم: تازةامزاورو المركز 23 06/09/17إلتحاق بالزوجحمادة سعيدة 16577Tمزدوجأولد الشريف

206/09/17إقليم: تازةبني لنت المركزإقليم: تازةباب السهام المركز 23 06/09/17إلتحاق بالزوجلمياء الزيبوح 16568Hمزدوجبني لنث

106/09/17إقليم: تازةبني لنت المركزإقليم: تازةأهل مولة المركز 23 06/09/17إلتحاق بالزوجامال الدريسي 16568Hمزدوجبني لنث

1006/09/17عمالة: مكناسورزيغة  المركزإقليم: تازةبني كرامةالمركز 23 06/09/17إلتحاق بالزوجابتسام النية 03893Fمزدوجالدخيسة

106/09/17إقليم: تازةبني لنت المركزإقليم: تازةبني ام المركز 23 06/09/17إلتحاق بالزوجةعباس نجاح 16568Hمزدوجبني لنث

603/09/13إقليم: تازةبوشفاعة المركزإقليم: تازةسيدي مجبر المركز 22 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة سعيدي 16602Vمزدوجبوشفاعة

506/09/17إقليم: تازةسيدي بوبكر المركزإقليم: تازةتفازة المركز 22 06/09/17إلتحاق بالزوجشرابي جميلة 16619Nمزدوجغياتة الغربية

406/09/17إقليم: تازةالكعدة الحمراء المركزإقليم: تازةسيدي علي بورقبة المركز 22 06/09/17إلتحاق بالزوجسليمة موحموصة 16610Dمزدوجغياتة الغربية

706/09/17عمالة: فاسعثمان بن عفانإقليم: تازةتفازة المركز 22 06/09/17إلتحاق بالزوجفاضل فاطمة الزهراء 02081L)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

306/09/17إقليم: تازةالعمال المركزإقليم: تازةإنحناحن المركز 22 06/09/17إلتحاق بالزوجسومية بوشنة 16577Tمزدوجأولد الشريف

306/09/17إقليم: تازةسيدي بوبكر المركزإقليم: تازةتايناست المركز 22 06/09/17إلتحاق بالزوجابرداع حفيظة 16619Nمزدوجغياتة الغربية

206/09/17إقليم: تازةالكعدة الحمراء المركزإقليم: تازةالزيتونة المركز 22 06/09/17إلتحاق بالزوجبنطاطة نزهة 16610Dمزدوجغياتة الغربية

الشهيد عبد العزيز بن إقليم: تازةكاوان المركز

ادريس

117/09/84عمالة: فاس 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد العزيز المكاوي 02094A)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

304/09/12إقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركزإقليم: تازةتيبربارين المركز 21 04/09/19   طارق مسخر 02407Rمزدوجبئر طم طم

202/09/14إقليم: تازةبوزملن المركزإقليم: تازةباب سوق الشجرة المركز 21 06/09/17عشوري عبد الرحيم 16343Nمزدوجأيت سغروشن
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106/09/17إقليم: تازةبني خلد المركزإقليم: تازةباب السهام المركز 21 06/09/17م مزوز 16476Hمزدوجامسيلة

206/09/17إقليم: تازةاحد امسيلة المركزإقليم: تازةكهف الغار المركز 21 06/09/17اعميمر م 16471Cمزدوجامسيلة

706/09/17إقليم: تازةبني خلد المركزإقليم: تازةتاغلست المركز 21 06/09/17ليلى بوقبوب 16476Hمزدوجامسيلة

306/09/17إقليم: تازةاولد ازبايرإقليم: تازةالزيتونة المركز 21 06/09/17إلتحاق بالزوجأحلم البراصي 16142Vمزدوجأولد ازباير

206/09/17إقليم: تازةالركبة المركزإقليم: تازةالشهداء المركز 21 06/09/17عكي زكرياء 16594Lمزدوجأولد ازباير

206/09/17إقليم: تازةبوفكران المركزإقليم: تازةباب السهام المركز 21 06/09/17يزيد برعيش 16349Vمزدوجأيت سغروشن

306/09/17إقليم: تازةلملعب المركزإقليم: تازةباب السهام المركز 21 06/09/17حسن لمرابط 16613Gمزدوجغياتة الغربية

106/09/17إقليم: تازةاحد امسيلة المركزإقليم: تازةالشهداء المركز 21 06/09/17طاريق المهور 16471Cمزدوجامسيلة

106/09/17عمالة: فاسابن تومرتإقليم: تازةالزيتونة المركز 21 06/09/17إلتحاق بالزوجأمال عباسي 18443

W

مزدوججنان الورد )المقاطعة(

206/09/17إقليم: تازةبني خلد المركزإقليم: تازةأهل مولة المركز 21 06/09/17بهيجة المسعودي 16476Hمزدوجامسيلة

206/09/17إقليم: تازةباب الرملة المركزإقليم: تازةأهل مولة المركز 21 06/09/17أشرف إيمنادن 16575Rمزدوجأولد الشريف

706/09/17إقليم: تازةباب المروج المركزإقليم: تازةأكزناية المركز 21 20/09/18القرشي م 16451Fمزدوجطايفة

206/09/17إقليم: صفروم/ إشمللن-المركزإقليم: تازةأهل مولة المركز 21 06/09/17احمد بنسونى 02390Xمزدوجاغزران

106/09/17إقليم: تازةبني افتح المركزإقليم: تازةالزيتونة المركز 21 06/09/17زكرياء لحرار 16422Zمزدوجبني افتح

506/09/17إقليم: الحاجبايت يحيىإقليم: تازةالجالة المركز 21 06/09/17إلتحاق بالزوجدلل أفنيش 04116Y)مزدوجسبع عيون )البلدية

106/09/17إقليم: تازةتلجدوت المركزإقليم: تازةالزيتونة المركز 21 06/09/17يسين أخلف 16374Xمزدوجمغراوة

106/09/17إقليم: تازةالترايبة المركزإقليم: تازةتاستيت تامركز 21 06/09/17حموش منير 16431Jمزدوجاترايبة
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306/09/17إقليم: تازةبشيين المركزإقليم: تازةالجالة المركز 21 06/09/17الدريسية لمطيري 16535Xمزدوجكلدمان

906/09/17إقليم: تازةبوزملن المركزإقليم: تازةتازارين المركز 21 06/09/17فاطمة الزهراء ملل 16343Nمزدوجأيت سغروشن

406/09/17إقليم: تازةالنفق المركزإقليم: تازةبورد المركز 21 06/09/17إلتحاق بالزوجالطالب دلل 16524Kمزدوجباب مرزوقة

206/09/17إقليم: تازةكاوان المركزإقليم: تازةالجالة المركز 21 06/09/17سعاد أزندور 16601Uمزدوجبوحلو

206/09/17عمالة: مكناسزوالةإقليم: تازةسيدي بوسالم المركز 21 24/09/18إلتحاق بالزوجإلهام الرياني 03906Vمزدوجمهاية

406/09/17إقليم: تازةباب الرملة المركزإقليم: تازةكهف الغار المركز 21 06/09/17عائشة برغوت 16575Rمزدوجأولد الشريف

306/09/17إقليم: تازةلملعب المركزإقليم: تازةالزيتونة المركز 21 06/09/17سناء نكاسي 16613Gمزدوجغياتة الغربية

206/09/17إقليم: تازةالجوزات المركزإقليم: تازةتغزراتين المركز 21 06/09/17سفيان بغوس 16489Xمزدوجالكوزات

306/09/17إقليم: تازةالسبت القديم المركزإقليم: تازةتغزراتين المركز 21 06/09/17ايمان الرواس 16643Pمزدوجبني فراسن

506/09/17إقليم: تازةالجوزات المركزإقليم: تازةتيزي بودريس المركز 21 06/09/17سارة الندير 16489Xمزدوجالكوزات

406/09/17إقليم: تازةبني وردان المركزإقليم: تازةسيدي بوسالم المركز 21 06/09/17حكيمة لكحل 16606Zمزدوجبوشفاعة

206/09/17إقليم: تازةسيدي أحمد زروق المركزإقليم: تازةسيدي بوسالم المركز 21 06/09/17أسامة اليداري 16442

W

مزدوجطايفة

106/09/17إقليم: تازةلملعب المركزإقليم: تازةسيدي بوسالم المركز 21 06/09/17يوسف احميدوش 16613Gمزدوجغياتة الغربية

506/09/17إقليم: تازةباب المروج المركزإقليم: تازةسيدي بوسالم المركز 21 06/09/17نجاة استيتو 16451Fمزدوجطايفة

306/09/17إقليم: تازةبني وردان المركزإقليم: تازةسيدي بوسالم المركز 21 06/09/17سكينة بوخرصة 16606Zمزدوجبوشفاعة

106/09/17إقليم: تازةواد لحمر المركزإقليم: تازةخبابة المركز 21 06/09/17فرحي عبد الصمد 16414Rمزدوجالزراردة

106/09/17إقليم: تازةاللوزإقليم: تازةخبابة المركز 21 06/09/17إلتحاق بالزوجعيسى سكينة 16135M)مزدوجاكنول )البلدية
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106/09/17إقليم: تازةتيزي وسلي المركزإقليم: تازةخبابة المركز 21 06/09/17عبيد سكينة 16208Sمزدوجتيزي وسلي

306/09/17إقليم: تازةالزراردةإقليم: تازةأندوف المركز 21 06/09/17م زروال 16141Uمزدوجالزراردة

906/09/17إقليم: تازةالزراردةإقليم: تازةبورد المركز 21 06/09/17بوزياني دنيا 16141Uمزدوجالزراردة

1006/09/17إقليم: تازةالركبة المركزإقليم: تازةتيزي بودريس المركز 21 06/09/17سفيان حمدي 16594Lمزدوجأولد ازباير

406/09/17إقليم: تازةابن رشدإقليم: تازةخبابة المركز 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةالعرعاري يوسف 27144Dمزدوجأولد ازباير

106/09/17إقليم: تازةبني وردان المركزإقليم: تازةالماعلي المركز 21 06/09/17فدوى الفرطوط 16606Zمزدوجبوشفاعة

206/09/17إقليم: تازةكاوان المركزإقليم: تازةأندوف المركز 21 06/09/17خديجة سكاش 16601Uمزدوجبوحلو

406/09/17إقليم: تازةالكعدة الحمراء المركزإقليم: تازةالعزيب المركز 21 06/09/17إلتحاق بالزوجسناء اهموط 16610Dمزدوجغياتة الغربية

106/09/17إقليم: تازةباب المروج المركزإقليم: تازةالعزيب المركز 21 06/09/17سفيان بوسطيلة 16451Fمزدوجطايفة

406/09/17إقليم: تازةكاوان المركزإقليم: تازةالعزيب المركز 21 06/09/17طاطة حنان 16601Uمزدوجبوحلو

106/09/17إقليم: تازةباب الرملة المركزإقليم: تازةالعزيب المركز 21 06/09/17ايمان عشعاش 16575Rمزدوجأولد الشريف

106/09/17إقليم: تازةباب الرملة المركزإقليم: تازةالعزيب المركز 21 06/09/17سناء المنصوري 16575Rمزدوجأولد الشريف

506/09/17إقليم: تازةالتوفيق المركزإقليم: تازةالماعلي المركز 21 06/09/17العلوي لمياء 16583Zمزدوجأولد ازباير

706/09/17إقليم: مولي يعقوببنطلحة المركزإقليم: تازةأهل مولة المركز 21 06/09/17فاطمة الزهراء المجتهد 02144Eمزدوجسبت لوداية

106/09/17إقليم: تازةالزراردةإقليم: تازةجامع السوق المركز 21 06/09/17نزهة مريني 16141Uمزدوجالزراردة

506/09/17إقليم: تازةباب الرملة المركزإقليم: تازةأندوف المركز 21 06/09/17سعيد بوشلخة 16575Rمزدوجأولد الشريف

606/09/17إقليم: تازةتيبربارين المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 21 06/09/17هشام بوكباش 16354Aمزدوجأيت سغروشن
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106/09/17إقليم: تازةعين سعيد المركزإقليم: تازةأهل مولة المركز 21 06/09/17إدريس اليوبي 16590Gمزدوجأولد ازباير

1206/09/17إقليم: مولي يعقوبالشبانات المركزإقليم: تازةمريلو المركز 21 06/09/17سعيدة حراشي 02153Pمزدوجسبت لوداية

106/09/17إقليم: تازةعين سعيد المركزإقليم: تازةالجالة المركز 21 06/09/17عبد العالي العلم 16590Gمزدوجأولد ازباير

206/09/17إقليم: تازةباب الرملة المركزإقليم: تازةالصمامدة المركز 21 06/09/17نزهة قويقة 16575Rمزدوجأولد الشريف

606/09/17إقليم: تازةابن رشدإقليم: تازةإنحناحن المركز 21 06/09/17إلتحاق بالزوجإكرام المختاري 27144Dمزدوجأولد ازباير

106/09/17إقليم: تازةالركبة المركزإقليم: تازةالجالة المركز 21 06/09/17عبد العالي بوشيدة 16594Lمزدوجأولد ازباير

506/09/17إقليم: تازةكاوان المركزإقليم: تازةبني كرامةالمركز 21 06/09/17لمياء الحنفي 16601Uمزدوجبوحلو

206/09/17إقليم: تازةبوزملن المركزإقليم: تازةبني كرامةالمركز 21 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة الودان 16343Nمزدوجأيت سغروشن

306/09/17إقليم: تازةالجوزات المركزإقليم: تازةتيزي وسلي المركز 21 06/09/17عزيز نغموش 16489Xمزدوجالكوزات

606/09/17إقليم: تازةبشيين المركزإقليم: تازةالعزيب المركز 21 06/09/17فاطمة بوفتيشة 16535Xمزدوجكلدمان

306/09/17إقليم: تازةكاوان المركزإقليم: تازةتاستيت تامركز 21 06/09/17الياقوت بوكرطوطة 16601Uمزدوجبوحلو

806/09/17إقليم: تازةاحد امسيلة المركزإقليم: تازةأهل مولة المركز 21 06/09/17فرح الرياني 16471Cمزدوجامسيلة

206/09/17إقليم: تازةاحد امسيلة المركزإقليم: تازةأكزناية المركز 21 06/09/17وردة ميمد 16471Cمزدوجامسيلة

206/09/17إقليم: تازةبني مكارة المركزإقليم: تازةبوشفاعة المركز 21 06/09/17دنيا الحموش 16624Uمزدوجغياتة الغربية

106/09/17إقليم: تازةباب الرملة المركزإقليم: تازةاولد عبد ا موسى المركز 21 06/09/17فاطمة البوعناني 16575Rمزدوجأولد الشريف

206/09/17إقليم: تازةبني وردان المركزإقليم: تازةباب المروج المركز 21 04/09/18م بن احميدوش 16606Zمزدوجبوشفاعة

212/10/17إقليم: تازةبني وردان المركزإقليم: تازةالماعلي المركز 21 12/10/17ازيرار رشيد 16606Zمزدوجبوشفاعة

424



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

412/10/17إقليم: تازةبني لنت المركزإقليم: تازةتاغلست المركز 21 12/10/17إلتحاق بالزوجأسماء بالناجي 16568Hمزدوجبني لنث

312/10/17إقليم: تازةالركبة المركزإقليم: تازةبني كرامةالمركز 21 12/10/17سهيلة الصبار 16594Lمزدوجأولد ازباير

112/10/17إقليم: تازةالعنصر المركزإقليم: تازةتازارين المركز 21 12/10/17أنس شقرون 16363Kمزدوجمغراوة

406/09/17عمالة: مكناسعمر بن عبد العزيز المهايةإقليم: تازةتيزي وسلي المركز 21 06/09/17إلتحاق بالزوجحفيظة الفللي 21538Kمزدوجمهاية

204/09/18إقليم: تازةالعنصر المركزإقليم: تازةظهر اللوز المركز 21 04/09/19 كوثر  الطويل 16363Kمزدوجمغراوة

404/09/18إقليم: تازةاحد امسيلة المركزإقليم: تازةالسنابل المركز 21 04/09/19سوكينة اليعكوبي 16471Cمزدوجامسيلة

902/09/16إقليم: تازةالتوفيق المركزإقليم: تازةتفازة المركز 19 04/09/19صباح ميمون 16583Zمزدوجأولد ازباير

213/02/17إقليم: تازةالميزاب المركزإقليم: تازةبني افتح المركز 19 05/09/19كماري زينب 16427Eمزدوجبني افتح

906/09/17إقليم: صفروم/م أيت أوبركان-المركزإقليم: تازةتيزي بودريس المركز 18 25/09/18بويحياوي فاطمة 02414Yمزدوجبئر طم طم

105/09/03عمالة: الميةاولد سيدي عبد النبيإقليم: تازةبني لنت المركز 17 04/09/19ابراهيم المزوزي 01738Nمزدوجالشللت

602/09/15إقليم: تازةاحد امسيلة المركزإقليم: تازةكهف الغار المركز 17 04/09/19نبيل بنعياد 16471Cمزدوجامسيلة

506/09/17إقليم: تازةباب السبت المركزإقليم: تازةباب المروج المركز 17 04/09/19إلتحاق بالزوجصوفية الشقرباني 16572Mمزدوجبني لنث

706/09/17إقليم: تازةالزراردةإقليم: تازةبوزملن المركز 17 04/09/19إلتحاق بالزوجسناء أقروط 16141Uمزدوجالزراردة

404/09/19إقليم: تازةالركبة المركزإقليم: تازةسيدي بوسالم المركز 17 04/09/19المرابط صلح الدين 16594Lمزدوجأولد ازباير

104/09/19إقليم: تاوناتم/م  الجبابرةإقليم: تازةإنحناحن المركز 17 04/09/19حياة الحنفي 15424Pمزدوجاجبابرة

1304/09/19إقليم: مولي يعقوب ازناتة المركزإقليم: تازةباب السهام المركز 17 04/09/19فاطمة احميسة 02198Nمزدوجسيدي داود

304/09/19إقليم: تازةاحد امسيلة المركزإقليم: تازةباب السهام المركز 17 04/09/19ليلى طبازة 16471Cمزدوجامسيلة
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104/09/19إقليم: تازةواد المالح المركزإقليم: تازةالجوزات المركز 17 04/09/19م بوغرس 16410Lمزدوجالزراردة

مدرسة الدار الحمراء إقليم: تازةجامع السوق المركز

الجماعاتية

504/09/19إقليم: صفرو 17 04/09/19مروى الشايب 26079

W

مزدوجدار الحمراء

204/09/19إقليم: مولي يعقوبسبت الوداية المركزإقليم: تازةصاغور المركز 17 04/09/19الشادلي بهية 02143Dمزدوجسبت لوداية

204/09/19إقليم: تازةبوفكران المركزإقليم: تازةجامع السوق المركز 17 04/09/19م الخطابي 16349Vمزدوجأيت سغروشن

704/09/19إقليم: تازةباب بودير المركزإقليم: تازةامزاورو المركز 17 04/09/19الرياني عبد العرير 16511

W

مزدوجباب بودير

104/09/19إقليم: تازةواد المالح المركزإقليم: تازةامزاورو المركز 17 04/09/19فاطمة بيكيس 16410Lمزدوجالزراردة

304/09/19إقليم: تازةالخروبة المركزإقليم: تازةبشيين المركز 17 04/09/19رجاء اليعكوبي 16432Kمزدوجاترايبة

106/09/17إقليم: تازةبشيين المركزإقليم: تازةتفازة المركز 16 04/09/19إلتحاق بالزوجمحموح سعاد 16535Xمزدوجكلدمان

104/09/18إقليم: تازةبوفكران المركزإقليم: تازةتيزي وسلي المركز 16 04/09/18إلتحاق بالزوججمعة ازدغ 16349Vمزدوجأيت سغروشن

306/09/17إقليم: تازةالسبت القديم المركزإقليم: تازةبني افتح المركز 15 05/09/19إلتحاق بالزوجابتسام زريول 16643Pمزدوجبني فراسن

306/09/17إقليم: تازةالسبت القديم المركزإقليم: تازةالدواور المركز 15 04/09/19حرمة ا حكيمة 16643Pمزدوجبني فراسن

106/09/17إقليم: تازةواد المالح المركزإقليم: تازةتيبربارين المركز 15 04/09/19المحجوب الخنشولي 16410Lمزدوجالزراردة

106/09/17إقليم: تازةالركبة المركزإقليم: تازةاولد عامر المركز 15 04/09/19صفاء الكسور 16594Lمزدوجأولد ازباير

306/09/17إقليم: تازةواد لحمر المركزإقليم: تازةباب سوق الشجرة المركز 15 04/09/19بوكباش كريم 16414Rمزدوجالزراردة

306/09/17إقليم: تازةالركبة المركزإقليم: تازةاولد عامر المركز 15 04/09/19حياة أبعوش 16594Lمزدوجأولد ازباير

706/09/17إقليم: تازةسيدي مجبر المركزإقليم: تازةاولد عامر المركز 15 04/09/19خالد الحاج 16507Sمزدوجباب بودير

206/09/17إقليم: تازةالركبة المركزإقليم: تازةتازارين المركز 15 04/09/19بكيطة سهام 16594Lمزدوجأولد ازباير
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706/09/17إقليم: تازةلخزانة المركزإقليم: تازةتيبربارين المركز 15 04/09/19أحمد قبو 16360Gمزدوجأيت سغروشن

302/09/15إقليم: تازةالعمال المركزإقليم: تازةالخروبة المركز 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةبن داود  يونس 16577Tمزدوجأولد الشريف

102/09/15إقليم: تازةأهل بودريس المركزإقليم: تازةباب سوق الشجرة المركز 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةم الشوى 16605Yمزدوجبوشفاعة

302/09/15إقليم: تازةالمهدي بن تومرت المركزإقليم: تازةتيبربارين المركز 14 04/09/18ميمون مقران 16401Bمزدوجالصميعة

1002/09/16إقليم: تازةاحد امسيلة المركزإقليم: تازةالجمليلة المركز 14 04/09/18رشيد بنستيتو 16471Cمزدوجامسيلة

601/01/17إقليم: تازةالجمليلة المركزإقليم: تازةسيدي مجبر المركز 14 04/09/18بشرى الياداري 16440Uمزدوجاترايبة

302/09/16إقليم: تازةاحد امسيلة المركزإقليم: تازةالجوزات المركز 14 04/09/18الصنهاجي عبد الرحمان 16471Cمزدوجامسيلة

204/09/18إقليم: تازةالجوزات المركزإقليم: تازةأكزناية المركز 14 04/09/18لندى بهوه 16489Xمزدوجالكوزات

204/09/18إقليم: تازةالجوزات المركزإقليم: تازةظهر اللوز المركز 14 04/09/18حكيم أقشار 16489Xمزدوجالكوزات

704/09/18إقليم: تازةمريلو المركزإقليم: تازةاولد عامر المركز 14 04/09/18رجاء  لبراهمي 16639Kمزدوجبني فراسن

804/09/18إقليم: تازةأكزناية المركزإقليم: تازةتغزراتين المركز 14 04/09/18منية اقجوع 16183Pمزدوجاكزناية الجنوبية

204/09/18إقليم: تازةالسعايدة المركزإقليم: تازةظهر اللوز المركز 14 04/09/18ابراهيم اليدري 16446Aمزدوجطايفة

404/09/18إقليم: تازةظهر اللوز المركزإقليم: تازةأكزناية المركز 14 04/09/18  سعاد أمعوش 16630Aمزدوجالربع الفوقي

504/09/18إقليم: تازةالركبة المركزإقليم: تازةالبرارحة المركز 14 04/09/18دونية الشعشوعي 16594Lمزدوجأولد ازباير

204/09/18إقليم: تازةالجوزات المركزإقليم: تازةظهر اللوز المركز 14 04/09/18م الخلوقي 16489Xمزدوجالكوزات

604/09/18عمالة: فاسسخيناتإقليم: تازةبني افتح المركز 14 04/09/18إلتحاق بالزوجهلوي ليلى 02045Xمزدوجسيدي حرازم

1104/09/18إقليم: مولي يعقوبالشبانات المركزإقليم: تازةظهر اللوز المركز 14 04/09/18خالد مهداوي 02153Pمزدوجسبت لوداية
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104/09/18إقليم: تازةأكزناية المركزإقليم: تازةواد النكور المركز 14 04/09/18بوطاون م 16183Pمزدوجاكزناية الجنوبية

104/09/18إقليم: تازةإحموتن المركزإقليم: تازةتيزي بودريس المركز 14 04/09/18ازريول مليكة 16168Yمزدوجاكزناية الجنوبية

304/09/18إقليم: مولي يعقوبمدرسة راس الماءإقليم: تازةواد المالح المركز 14 04/09/18إلتحاق بالزوج     مليکة زړوال 02163Aمزدوجعين الشقف

204/09/18إقليم: تازةالجمليلة المركزإقليم: تازةالدواور المركز 14 04/09/18يونس لشقر 16440Uمزدوجاترايبة

904/09/18إقليم: تازةالكعدة الحمراء المركزإقليم: تازةمريلو المركز 14 04/09/18إلتحاق بالزوج أمال مغيس 16610Dمزدوجغياتة الغربية

604/09/18إقليم: تازةبني افتح المركزإقليم: تازةأهل مولة المركز 14 04/09/18العمراوي حورية 16422Zمزدوجبني افتح

104/09/18إقليم: تازةواد لحمر المركزإقليم: تازةالسبت القديم المركز 14 04/09/18إيمان  الورى 16414Rمزدوجالزراردة

604/09/18إقليم: تازةبوزملن المركزإقليم: تازةمغراوة 14 04/09/18م جردان 16343Nمزدوجأيت سغروشن

804/09/18إقليم: الحاجبالفواراتإقليم: تازةالنبابلة المركز 14 04/09/18إلتحاق بالزوجالتاقي فاطمة الزهراء 04146Fمزدوجأيت حرز ا

604/09/18إقليم: تازةالمهدي بن تومرت المركزإقليم: تازةجامع السوق المركز 14 04/09/18سامي الزين 16401Bمزدوجالصميعة

404/09/18إقليم: تازةالنبابلة المركزإقليم: تازةتمورغوت المركز 14 04/09/18جمال مورسو 16483Rمزدوجبرارحة

713/02/17إقليم: تازةبني افتح المركزإقليم: تازةأهل مولة المركز 13 04/09/19حمبد الرياني 16422Zمزدوجبني افتح

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: تازةاحد امسيلة المركز

ام

403/09/13إقليم: الناضور 12 04/09/18الرحمانى فتيحة 12303X)مزدوجبني انصار )البلدية

413/02/17إقليم: تاوناتم/م  عين الكدحإقليم: تازةوادالجمعة المركز 12 04/09/19اسماعيل امقران 15897Dمزدوجعين لكداح

604/09/18إقليم: تازةبوزملن المركزإقليم: تازةالدواور المركز 11 04/09/19قبو فاطمة 16343Nمزدوجأيت سغروشن

304/09/18إقليم: تازةباب سوق الشجرة المركزإقليم: تازةالسنابل المركز 11 04/09/19أيوب منشيف 16396

W

مزدوجالصميعة

204/09/18إقليم: تازةالجوزات المركزإقليم: تازةالسنابل المركز 11 04/09/19لشقر مونية 16489Xمزدوجالكوزات
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704/09/18إقليم: تازةاللوزإقليم: تازةباب جنان المركز 11 04/09/19إلتحاق بالزوج  لبريني كريمة 16135M)مزدوجاكنول )البلدية

304/09/18إقليم: تازةلخزانة المركزإقليم: تازةباب سوق الشجرة المركز 11 04/09/19شفيق  فرحان 16360Gمزدوجأيت سغروشن

104/09/18إقليم: تازةبورد المركزإقليم: تازةالماعلي المركز 11 04/09/19فاطمة الزهراء العياشي 16143

W

مزدوجبورد

104/09/18إقليم: تازةبوزملن المركزإقليم: تازةتاغلست المركز 11 04/09/19هاجر بهناس 16343Nمزدوجأيت سغروشن

704/09/18إقليم: تازةباب بودير المركزإقليم: تازةأولد حدو المركز 11 04/09/19   وهيبة  بوشفعة 16511

W

مزدوجباب بودير

604/09/18إقليم: تازةبوزملن المركزإقليم: تازةباب سوق الشجرة المركز 10 04/09/19رشيد بشار 16343Nمزدوجأيت سغروشن

804/09/18إقليم: تازةبوزملن المركزإقليم: تازةباب سوق الشجرة المركز 10 04/09/19ياسين بوعملت 16343Nمزدوجأيت سغروشن

204/09/18إقليم: تازةبوفكران المركزإقليم: تازةباب سوق الشجرة المركز 10 04/09/19أكرم خطاب 16349Vمزدوجأيت سغروشن

104/09/18إقليم: تازةواد لحمر المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 9 04/09/19اسماعيل بوطاهر 16414Rمزدوجالزراردة

104/09/19عمالة: فاسأبي بكر الصديقإقليم: تازةالجوزات المركز 9 04/09/19إلتحاق بالزوجسناء العمراني 02015P)مزدوججنان الورد )المقاطعة

404/09/19إقليم: تازةبني وجان المركزإقليم: تازةالركبة المركز 9 04/09/19إلتحاق بالزوجامال جماع 16516Bمزدوجباب مرزوقة

104/09/19إقليم: تازةبوزملن المركزإقليم: تازةعين سعيد المركز 8 04/09/19إلتحاق بالزوجنجية لعموري 16343Nمزدوجأيت سغروشن

204/09/19عمالة: فاسغصن الزيتونإقليم: تازةالشهداء المركز 8 04/09/19إلتحاق بالزوجصفاء العسري 25915T)مزدوجزواغة )المقاطعة

305/09/07عمالة: طنجة - أصيلحجرة النحلإقليم: تازةبني لنت المركز 7 04/09/19بوعلم مراد 15223

W

مزدوجحجر النحل

402/09/15إقليم: تازةبني فراسن المركزإقليم: تازةبني افتح المركز 7 05/09/19مرشيد حسنية 16635Fمزدوجبني فراسن

704/09/19إقليم: تازةالخروبة المركزإقليم: تازةبني فراسن المركز 7 04/09/19سناء بوخرفان 16432Kمزدوجاترايبة

104/09/19إقليم: تازةاولد عامر المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 7 04/09/19حجيج أحمد 16650Xمزدوجبني فراسن
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104/09/19إقليم: تازةظهر اللوز المركزإقليم: تازةسيدي بوسالم المركز 7 04/09/19الخرباوي اسحاق 16630Aمزدوجالربع الفوقي

304/09/19إقليم: تازةمللإقليم: تازةالنبابلة المركز 7 04/09/19أقجوع نفلة 26272Fمزدوجاكزناية الجنوبية

504/09/19إقليم: تازةتفازة المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 7 04/09/19عزيز العلوي 16640Lمزدوجبني فراسن

404/09/19إقليم: تازةباب جنان المركزإقليم: تازةالسنابل المركز 7 04/09/19خالص نجلء 16437Rمزدوجاترايبة

304/09/19إقليم: تازةامزاورو المركزإقليم: تازةخبابة المركز 7 04/09/19كاوط فاطمة الزهراء 16493Bمزدوجالكوزات

104/09/19إقليم: تازةالسبت القديم المركزإقليم: تازةالصمامدة المركز 7 04/09/19العلم جميلة 16643Pمزدوجبني فراسن

104/09/19إقليم: تازةسيدي بوسالم المركزإقليم: تازةكهف الغار المركز 7 04/09/19بشرى السلسي 16463Uمزدوجكاف الغار

104/09/19إقليم: تازةبني وجان المركزإقليم: تازةالسنابل المركز 7 04/09/19إلتحاق بالزوجالبوصدقاتي اسماء 16516Bمزدوجباب مرزوقة

104/09/19إقليم: تازةباب سوق الشجرة المركزإقليم: تازةتلجدوت المركز 7 04/09/19كجي فاطمة 16396

W

مزدوجالصميعة

604/09/19إقليم: تازةالسبت القديم المركزإقليم: تازةخبابة المركز 7 04/09/19الشرع سناء 16643Pمزدوجبني فراسن

804/09/19إقليم: تازةامزاورو المركزإقليم: تازةإنحناحن المركز 7 04/09/19نسيمةالعابد 16493Bمزدوجالكوزات

704/09/19إقليم: تازةالدواور المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 7 04/09/19م كرابيلة 16648Vمزدوجبني فراسن

104/09/19إقليم: تازةمللإقليم: تازةامزاورو المركز 7 04/09/19خديجة ابنوعلي 26272Fمزدوجاكزناية الجنوبية

204/09/19إقليم: تازةباب سوق الشجرة المركزإقليم: تازةالشهداء المركز 7 04/09/19بوجنان رشيدة 16396

W

مزدوجالصميعة

604/09/19إقليم: تازةجامع السوق المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 7 04/09/19الحسين النعناعي 16380Dمزدوجتازارين

204/09/19إقليم: تازةالجمليلة المركزإقليم: تازةإنحناحن المركز 7 04/09/19فاطمة بوفقير 16440Uمزدوجاترايبة

604/09/19إقليم: تازةسيدي أحمد زروق المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 7 04/09/19المشيشي يوسف 16442

W

مزدوجطايفة
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704/09/19إقليم: تازةبوزملن المركزإقليم: تازةالسنابل المركز 7 04/09/19ميقوة حليمة 16343Nمزدوجأيت سغروشن

1004/09/19إقليم: تازةالدواور المركزإقليم: تازةالجالة المركز 7 04/09/19كريمة العساوي 16648Vمزدوجبني فراسن

404/09/19إقليم: تازةامزاورو المركزإقليم: تازةباب السهام المركز 7 04/09/19الدخيسي ابتسام 16493Bمزدوجالكوزات

104/09/19إقليم: تازةالدواور المركزإقليم: تازةالجالة المركز 7 04/09/19هناء حمدوشي 16648Vمزدوجبني فراسن

104/09/19إقليم: تازةإحموتن المركزإقليم: تازةإيار أحدود المركز 7 04/09/19اسماعيل اقلعي 16168Yمزدوجاكزناية الجنوبية

604/09/19إقليم: تازةالدواور المركزإقليم: تازةالزيتونة المركز 7 04/09/19دونية الكدار 16648Vمزدوجبني فراسن

604/09/19إقليم: تازةباب جنان المركزإقليم: تازةإنحناحن المركز 7 04/09/19إيمان تشاح 16437Rمزدوجاترايبة

604/09/19إقليم: تازةوادالجمعة المركزإقليم: تازةالعنصر المركز 7 04/09/19السرجي  حكيمة 16404Eمزدوجالصميعة

704/09/19إقليم: تازةتفازة المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 7 04/09/19رشيد الشادلي 16640Lمزدوجبني فراسن

1004/09/19إقليم: تازةظهر اللوز المركزإقليم: تازةتيزي بودريس المركز 7 04/09/19شعرة فاطمة 16630Aمزدوجالربع الفوقي

104/09/19إقليم: تازةأندوف المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 7 04/09/19عثمان المشمور 16216Aمزدوجتيزي وسلي

604/09/19إقليم: تازةتفازة المركزإقليم: تازةباب السهام المركز 7 04/09/19زكية النبوش 16640Lمزدوجبني فراسن

104/09/19إقليم: تازةتازارين المركزإقليم: تازةالجالة المركز 7 04/09/19فدوى كورح 16378Bمزدوجتازارين

1004/09/19إقليم: تازةامزاورو المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 7 04/09/19سعيد المرابط 16493Bمزدوجالكوزات

1004/09/19إقليم: تازةبني افتح المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 7 04/09/19فيصل الهلوي 16422Zمزدوجبني افتح

104/09/19إقليم: تازةبني فراسن المركزإقليم: تازةالجالة المركز 7 04/09/19أسماء جمال 16635Fمزدوجبني فراسن

104/09/19إقليم: تازةوادالجمعة المركزإقليم: تازةبورد المركز 7 04/09/19ايزم يوسف 16404Eمزدوجالصميعة
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404/09/19إقليم: تازةالعنصر المركزإقليم: تازةبورد المركز 7 04/09/19عزوز بوعبيد 16363Kمزدوجمغراوة

304/09/19إقليم: تازةبني وجان المركزإقليم: تازةالركبة المركز 7 04/09/19إلتحاق بالزوجايمان برحيل 16516Bمزدوجباب مرزوقة

104/09/19إقليم: تازةتازارين المركزإقليم: تازةسيدي بوسالم المركز 7 04/09/19ملل عبد الرحيم 16378Bمزدوجتازارين

404/09/19إقليم: تازةتفازة المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 7 04/09/19م سهدان 16640Lمزدوجبني فراسن

904/09/19إقليم: تازةامزاورو المركزإقليم: تازةباب السهام المركز 7 04/09/19وفاء الغرارة 16493Bمزدوجالكوزات

104/09/19إقليم: تازةتيبربارين المركزإقليم: تازةتيزي بودريس المركز 7 04/09/19اكيري طارق 16354Aمزدوجأيت سغروشن

104/09/19إقليم: تازةتاستيت تامركزإقليم: تازةأندوف المركز 7 04/09/19عمر فارس 16193Aمزدوجسيدي علي بورقبة

204/09/19إقليم: تازةالسنابل المركزإقليم: تازةتنكرارمت المركز 7 04/09/19أيوب اليعكوبي 16629Zمزدوجالربع الفوقي

104/09/19إقليم: تازةتيزي بودريس المركزإقليم: تازةإنحناحن المركز 7 04/09/19نجيم التامدي 16165Vمزدوجأجدير

204/09/19إقليم: تازةامزاورو المركزإقليم: تازةبني كرامةالمركز 7 04/09/19حنان الغزال 16493Bمزدوجالكوزات

204/09/19إقليم: تازةتيزي بودريس المركزإقليم: تازةالزيتونة المركز 7 04/09/19لطيفة بوعيس 16165Vمزدوجأجدير

404/09/19إقليم: تازةتيبربارين المركزإقليم: تازةتيزي بودريس المركز 7 04/09/19زروق م 16354Aمزدوجأيت سغروشن

504/09/19إقليم: تازةتيزي بودريس المركزإقليم: تازةالعزيب المركز 7 04/09/19مراد زكري 16165Vمزدوجأجدير

101/01/17إقليم: الحسيمةبرناصإقليم: تازةتاغلست المركز 6 04/09/19منير ابن القاضي 06737Xمزدوجتامساوت

504/09/19عمالة: مكناسمولي لحسن حيزونيإقليم: تازةبورد المركز 17 04/09/19ادريس معروف 03831N)المازيغيةويسلن )البلدية

1204/09/19إقليم: الحاجبواد الرحى -المركزيةإقليم: تازةتيزي وسلي المركز 7 04/09/19سعيد أولغازي 04139Yالمازيغيةأيت بورزوين

117/09/84عمالة: فاسابن زهرإقليم: مولي يعقوباللبابدة المركز 175 16/09/99أقدمية 16 سنةعلل لشعل 01928V)مزدوجأكدال )المقاطعة
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المدرسة البتدائية المختار إقليم: مولي يعقوبمسدورة المركز

السوسي

116/09/87إقليم: العيون 175 16/09/96أقدمية 16 سنةعبد السلم العروسي 26042F)مزدوجالمرسى )البلدية

116/09/91عمالة: فاسالحسن الداخلإقليم: مولي يعقوباولد العلم المركز 175 16/09/96أقدمية 16 سنةرضواني المعطي 25833D)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

216/09/85عمالة: فاسأبناء الجيشإقليم: مولي يعقوبالفرفارة المركز 173 16/09/98أقدمية 16 سنةعبد العزيز زراف 01923P)مزدوجأكدال )المقاطعة

116/09/92عمالة: فاسالعهد الجديدإقليم: مولي يعقوبكبكب المركز 171 16/09/99أقدمية 16 سنةادريس ربوج 25592S)مزدوجسايس )المقاطعة

116/09/95عمالة: فاسعبد ا الشفشاونيإقليم: مولي يعقوبالشبانات المركز 161 06/09/00أقدمية 16 سنةهشام صوصي علوي 02087T)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

306/09/00عمالة: فاسعمر بن الخطابإقليم: مولي يعقوبمسدورة المركز 161 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد العلي البوكيلي المخوخي 01948S)مزدوجسايس )المقاطعة

117/09/90عمالة: فاسالدكارات المختلطةإقليم: مولي يعقوباللبابدة المركز 157 29/09/03أقدمية 16 سنةم حرمات 01927U)مزدوجأكدال )المقاطعة

216/09/99عمالة: فاسأبو هريرةإقليم: مولي يعقوبلكرم المركز 157 16/09/99أقدمية 16 سنةلبنى بنحمو 01939G المشور فاس الجديد

)البلدية(

مزدوج

206/09/01عمالة: فاسالمرابطين الولىإقليم: مولي يعقوبمسدورة المركز 155 06/09/01أقدمية 16 سنةكوثر بلمليح مسيكة 01946P)مزدوجسايس )المقاطعة

106/09/01عمالة: فاسام بوسعيد التلمسانيإقليم: مولي يعقوبمسدورة المركز 155 06/09/01أقدمية 16 سنةم بنحيون 02112V)مزدوجزواغة )المقاطعة

906/09/01عمالة: فاسضيعة بن عبداإقليم: مولي يعقوبمسدورة المركز 155 06/09/01أقدمية 16 سنةكوثر بوغريبة 01957B)مزدوجسايس )المقاطعة

106/09/01عمالة: فاسالسلمإقليم: مولي يعقوبسيدي امساهل المركز 155 16/10/01أقدمية 16 سنةبدر زواغي 18535

W

مزدوجأكدال )المقاطعة(

416/09/94عمالة: فاسالمرابطين الولىإقليم: مولي يعقوبمدرسة ابن خلدون 151 16/09/98أقدمية 16 سنةعبد العلي عرعار 01946P)مزدوجسايس )المقاطعة

116/09/94عمالة: فاسأنوالإقليم: مولي يعقوبمدرسة ابن خلدون 151 16/09/98أقدمية 16 سنةعبد الفتاح ناجي 21827Z)مزدوجسايس )المقاطعة

301/05/97عمالة: فاسموحى أوحمو الزيانيإقليم: مولي يعقوبكبكب المركز 151 11/10/03أقدمية 16 سنةمصطفى غزوي 01943L)مزدوجسايس )المقاطعة

306/09/00عمالة: فاسحمزة بن عبد المطلبإقليم: مولي يعقوب ازناتة المركز 151 06/09/00أقدمية 16 سنةعدنان زويشة 02098E)مزدوجزواغة )المقاطعة

306/09/00عمالة: فاسحمزة بن عبد المطلبإقليم: مولي يعقوب ازناتة المركز 149 25/09/01إلتحاق بالزوجإكرام قشاش 02098E)مزدوجزواغة )المقاطعة
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304/09/02عمالة: فاسحمزة بن عبد المطلبإقليم: مولي يعقوب ازناتة المركز 149 04/09/02أقدمية 16 سنةنجاة معياي 02098E)مزدوجزواغة )المقاطعة

416/09/92عمالة: فاسالفقيه م الطاهريإقليم: مولي يعقوبمدرسة ابن خلدون 145 16/09/99أقدمية 16 سنةرضوان الودغيري 02078H)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

مؤسسة م الخامس لنقاد إقليم: مولي يعقوبعين بومرشد المركز

الضرير

1006/09/01عمالة: فاس 145 06/09/01أقدمية 16 سنةنور الدين الساخي 23726N)مزدوجسايس )المقاطعة

506/09/01إقليم: العرائشمدرسة عبدالمالك السعديإقليم: مولي يعقوبعين بومرشد المركز 145 06/09/01إلتحاق بالزوجةعبد اللطيف التجاني 05705A)مزدوجالعرائش )البلدية

124/09/02عمالة: فاسالفقيه م الطاهريإقليم: مولي يعقوباولد اهلل المركز 145 29/09/03أقدمية 16 سنةليلى بشار 02078H)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

106/09/00عمالة: فاسأولد الطيب المركزإقليم: مولي يعقوبعين بوعلي المركز 143 16/09/02أقدمية 16 سنةم عابد 01959Dمزدوجأولد الطيب

806/09/00عمالة: فاسم الكغاطإقليم: مولي يعقوبمدرسة النجاح 141 30/09/03أقدمية 16 سنةعبد الغفور لمرابط 01947R)مزدوجسايس )المقاطعة

605/09/03عمالة: فاسابن باديسإقليم: مولي يعقوباولد عبو المركز 141 05/09/03أقدمية 16 سنةحنان عيدة 02083N)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: مولي يعقوبمسدورة المركز

الطيب

605/09/03عمالة: فاس 141 05/09/03أقدمية 16 سنةبوشرى بللي 26171

W

مزدوجأولد الطيب

916/09/85عمالة: فاسالمختار السوسيإقليم: مولي يعقوبمدرسة راس الماء 130 21/10/04أقدمية 16 سنةابراهيم كريط 18537Y)مزدوجسايس )المقاطعة

105/09/03عمالة: فاسالخوارزميإقليم: مولي يعقوبالدردارة المركز 129 28/10/04إلتحاق بالزوجحفصة برادة 20473C)مزدوجزواغة )المقاطعة

416/09/99عمالة: فاسموحى أوحمو الزيانيإقليم: مولي يعقوبمشرع كريم المركز 127 05/09/07إلتحاق بالزوجسعاد لطرش 01943L)مزدوجسايس )المقاطعة

804/09/02عمالة: فاس20 غشتإقليم: مولي يعقوبمدرسة ابن خلدون 127 04/09/02أقدمية 16 سنةهدى وزاني تهامي 01954Y)مزدوجسايس )المقاطعة

216/09/97إقليم: مولي يعقوبمدرسة صلح الدين اليوبيإقليم: مولي يعقوب ازناتة المركز 109 06/10/08أقدمية 12 سنةعادل الحمدوشي 26736Kمزدوجعين الشقف

807/09/05إقليم: مولي يعقوبسبع رواضي المركزإقليم: مولي يعقوببنطلحة المركز 107 25/09/08أقدمية 12 سنةزينب بجا 02117Aمزدوجسبع رواضي

206/09/00عمالة: فاسجمال الدين الفغانيإقليم: مولي يعقوبالجوابر المركز 105 05/09/07إلتحاق بالزوجحنان الودغيري 02101H)مزدوجزواغة )المقاطعة

706/09/01عمالة: فاسأولد الطيب المركزإقليم: مولي يعقوبعبد الكريم الخطابي المركز 105 15/09/11إلتحاق بالزوجةالعربي حماني 01959Dمزدوجأولد الطيب
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226/09/03عمالة: فاسالمام الشافعيإقليم: مولي يعقوبسيدي امساهل المركز 105 10/10/09سعاد   بن عبو 02019U)مزدوججنان الورد )المقاطعة

516/09/93عمالة: فاسالمدرسة البتدائية السموإقليم: مولي يعقوبمدرسة 20 غشت 103 07/09/05إلتحاق بالزوجلمياء العلمي 27270R)مزدوجزواغة )المقاطعة

206/09/01عمالة: فاسجمال الدين الفغانيإقليم: مولي يعقوباولد العلم المركز 101 05/09/07إلتحاق بالزوجسميرة حول 02101H)مزدوجزواغة )المقاطعة

606/09/01عمالة: فاساولد الطيب السفلىإقليم: مولي يعقوبمدرسة الجاحظ 95 14/09/11إلتحاق بالزوجندى الطاهري الجوطي 01960Eمزدوجأولد الطيب

104/09/02إقليم: مولي يعقوباولد اهلل المركزإقليم: مولي يعقوببنطلحة المركز 95 10/10/11يونس اليعكوبي 02121Eمزدوجسبع رواضي

107/09/05إقليم: مولي يعقوباولد اهلل المركزإقليم: مولي يعقوببنطلحة المركز 95 23/09/10ايمان وعلي 02121Eمزدوجسبع رواضي

917/09/84إقليم: مولي يعقوبوادي النجاة المركزإقليم: مولي يعقوباولد بوزيان المركز 91 22/09/10م ساكا 02173Lمزدوجعين الشقف

616/09/94إقليم: مولي يعقوبالفرفارة المركزإقليم: مولي يعقوبسبت الوداية المركز 89 04/09/12سعيد  المومني 02133Tمزدوجسبع رواضي

711/10/05عمالة: فاسابن تومرتإقليم: مولي يعقوبمشرع كريم المركز 89 03/09/13هناء عمور 18443

W

مزدوججنان الورد )المقاطعة(

507/09/04عمالة: فاسأولد الطيب المركزإقليم: مولي يعقوب ازناتة المركز 86 22/10/09إلتحاق بالزوجأسماء زرى 01959Dمزدوجأولد الطيب

405/09/03إقليم: مولي يعقوبالضويات المركزإقليم: مولي يعقوبمدرسة اولد ام 85 03/09/13إلتحاق بالزوجسميرة بوقصيب 02123Gمزدوجسبع رواضي

204/09/02عمالة: فاسموحى أوحمو الزيانيإقليم: مولي يعقوباللبابدة المركز 82 نعمإلتحاق بالزوجحنان محسني 04/09/12 01943L)مزدوجسايس )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية 16 

نونبر

106/09/01عمالة: فاسمدرسة الفرحإقليم: مولي يعقوب 72 13/09/10إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء السامري 27020U)مزدوجزواغة )المقاطعة

226/09/03عمالة: فاسم بن عبد الكريم الخطابيإقليم: مولي يعقوباولد الكريني المركز 71 06/09/17عبدالنبي العزيزي 02021

W

مزدوججنان الورد )المقاطعة(

116/09/94إقليم: مولي يعقوبمسدورة المركزإقليم: مولي يعقوب ازناتة المركز 69 04/09/12عبد الغني قيفوف 02035Lمزدوجعين قنصرة

704/09/02عمالة: فاساولد الطيب السفلىإقليم: مولي يعقوبمدرسة الجاحظ 69 03/09/13إلتحاق بالزوجسمهان هرموشي 01960Eمزدوجأولد الطيب

706/09/06إقليم: مولي يعقوبمدرسة مولي يعقوبإقليم: مولي يعقوبالفشاتلة المركز 69 04/09/12فضيلة مصباح 02115Y)مزدوجمولي يعقوب )البلدية
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112/09/01عمالة: فاسإمام مسلمإقليم: مولي يعقوبعبد الكريم الخطابي المركز 66 03/09/13إلتحاق بالزوجابتسام بوزيد 02100G)مزدوجزواغة )المقاطعة

529/09/03عمالة: فاسأولد الطيب المركزإقليم: مولي يعقوبمدرسة صلح الدين اليوبي 65 03/09/13إلتحاق بالزوجحسناء الرميشي 01959Dمزدوجأولد الطيب

206/10/05عمالة: فاسابن بطوطةإقليم: مولي يعقوباولد اهلل المركز 65 02/09/15إلتحاق بالزوجرشيدة   عصفوري 02113

W

مزدوجزواغة )المقاطعة(

1105/09/11عمالة: فاسالسلطان مولي اسماعيلإقليم: مولي يعقوباولد يشو المركز 65 03/09/13أمينة بويحيا 18646S)مزدوججنان الورد )المقاطعة

105/09/11عمالة: فاسأناس بن مالكإقليم: مولي يعقوببنطلحة المركز 65 03/09/13الصافي مريم 02029E)مزدوججنان الورد )المقاطعة

1105/09/11عمالة: فاسسيبويهإقليم: مولي يعقوبلكرم المركز 65 03/09/13ابتسام الكريني 02030F)مزدوججنان الورد )المقاطعة

102/09/10إقليم: مولي يعقوبالضويات المركزإقليم: مولي يعقوبثمرة المركز 64 04/09/12إلتحاق بالزوجبوشرى الصنيهجي 02123Gمزدوجسبع رواضي

1102/09/10عمالة: فاسعمر بن الخطابإقليم: مولي يعقوبالزياينة المركز 63 04/09/12العكبي سعاد 19539M)مزدوججنان الورد )المقاطعة

605/09/07عمالة: فاسعبدالكريم برشيدإقليم: مولي يعقوبالعجاجرة المركز 62 04/09/12إلتحاق بالزوجنعيمة الناضر 02084P)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

216/09/94عمالة: فاسابن نفيسإقليم: مولي يعقوبعبد الكريم الخطابي المركز 61 06/09/17عبد ا بن خالي 02027C)مزدوججنان الورد )المقاطعة

1006/09/00إقليم: مولي يعقوبكبكب المركزإقليم: مولي يعقوبالجوابر المركز 61 06/09/17كريم   وكيلي إدريسي 02236Eمزدوجعين بوعلي

606/09/01إقليم: مولي يعقوبمدرسة مولي يعقوبإقليم: مولي يعقوب ازناتة المركز 61 06/09/17بنعيسى الحمدوشي 02115Y)مزدوجمولي يعقوب )البلدية

1102/09/09عمالة: فاسعمر بن الخطابإقليم: مولي يعقوباولد عبو المركز 61 03/09/13سعاد الهادف 19539M)مزدوججنان الورد )المقاطعة

407/09/05إقليم: مولي يعقوبمسدورة المركزإقليم: مولي يعقوبالعجاجرة المركز 59 06/09/17ادويرات نزهة 02035Lمزدوجعين قنصرة

116/09/96إقليم: مولي يعقوباللبابدة المركزإقليم: مولي يعقوباولد حافظ المركز 58 02/09/16إلتحاق بالزوجةخالد الراجح 02162Zمزدوجعين الشقف

716/09/99إقليم: مولي يعقوبمشرع كريم المركزإقليم: مولي يعقوباولد العلم المركز 58 02/09/14إلتحاق بالزوجمعتاه سلوى 02129Nمزدوجسبع رواضي

206/09/00عمالة: فاسالمدرسة البتدائية السموإقليم: مولي يعقوبالجوابر المركز 58 04/09/19إلتحاق بالزوجةيونس  برودي 27270R)مزدوجزواغة )المقاطعة
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105/09/11عمالة: فاس18 نونبرإقليم: مولي يعقوبعين بوعلي المركز 57 03/09/13إلتحاق بالزوجسعاد بنعودا 19722L)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

1105/09/03عمالة: فاسمولي علي الشريفإقليم: مولي يعقوبمدرسة ابن خلدون 56 06/09/17خالد ا صماري 02016R)مزدوججنان الورد )المقاطعة

107/09/05إقليم: مولي يعقوبمدرسة 20 غشتإقليم: مولي يعقوباولد الكريني المركز 56 02/09/15إلتحاق بالزوجسلوى الفهري الفاسي 02158Vمزدوجعين الشقف

1105/09/11عمالة: فاسم عزيز الحبابيإقليم: مولي يعقوبالقدادرة المركز 56 03/09/13إلتحاق بالزوجوفاء مسرار 02024Z)مزدوججنان الورد )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية 16 

نونبر

1102/09/10عمالة: فاسالمام الشافعيإقليم: مولي يعقوب 55 04/09/12إلهام بوكرن 02019U)مزدوججنان الورد )المقاطعة

1105/09/11عمالة: فاسالمام الشافعيإقليم: مولي يعقوبثمرة المركز 55 03/09/13عياط مرية 02019U)مزدوججنان الورد )المقاطعة

905/09/11إقليم: صفروم/م تاغزوت-المركزإقليم: مولي يعقوبالدردارة المركز 55 03/09/13إلتحاق بالزوجكريمة النصاري 02341Uمزدوجعزابة

116/09/97عمالة: فاسالحسين الفيلليإقليم: مولي يعقوبمسدورة المركز 54 06/09/17إلتحاق بالزوجةم شليق 02108R)مزدوجزواغة )المقاطعة

206/09/00عمالة: فاسجمال الدين الفغانيإقليم: مولي يعقوباولد اهلل المركز 54 06/09/17إلتحاق بالزوجةاحمد الفنكرة 02101H)مزدوجزواغة )المقاطعة

113/09/01إقليم: مولي يعقوبمدرسة 20 غشتإقليم: مولي يعقوبكبكب المركز 54 06/09/17إلتحاق بالزوجسناء الصادقي 02158Vمزدوجعين الشقف

116/09/92عمالة: فاسمدرسة الفرحإقليم: مولي يعقوباللبابدة المركز 53 06/09/17إلتحاق بالزوجةالعربي العلوي 27020U)مزدوجزواغة )المقاطعة

316/09/02عمالة: فاسأناس بن مالكإقليم: مولي يعقوبعين بومرشد المركز 53 06/09/17إلتحاق بالزوجمحمودي حنان 02029E)مزدوججنان الورد )المقاطعة

216/09/98إقليم: مولي يعقوبمدرسة 20 غشتإقليم: مولي يعقوبالفرفارة المركز 52 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد اللطيف مايو 02158Vمزدوجعين الشقف

106/09/01عمالة: فاسالمدرسة البتدائية السموإقليم: مولي يعقوبالفرفارة المركز 52 06/09/17إلتحاق بالزوجةيوسف مخافي 27270R)مزدوجزواغة )المقاطعة

الحاج الهادي التاجموعتي إقليم: مولي يعقوبعين بوعلي المركز

البتدائية

207/09/05عمالة: فاس 52 02/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الغزراني 26570E)مزدوجزواغة )المقاطعة

816/09/97إقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن داودإقليم: مولي يعقوبسبع رواضي المركز 51 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة أكنزة 08243Jمزدوجسيدي عابد

1016/09/99إقليم: مولي يعقوبعبد الكريم الخطابي المركزإقليم: مولي يعقوبمسدورة المركز 51 04/09/19علي اكعبون 02038Pمزدوجعين قنصرة
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406/09/01عمالة: فاسمعروف الروصافيإقليم: مولي يعقوبالدعابزة 51 06/09/17إلتحاق بالزوجحنان بوزياني 20474D)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

905/09/03عمالة: فاسعبدالكريم برشيدإقليم: مولي يعقوباولد المنصوري المركز 51 06/09/17إلتحاق بالزوجةعمر اهليات 02084P)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

305/09/08عمالة: فاساولد الطيب السفلىإقليم: مولي يعقوبالقدادرة المركز 51 02/09/15إلتحاق بالزوجنزهة  العسري 01960Eمزدوجأولد الطيب

216/09/94عمالة: فاسالمدرسة البتدائية السموإقليم: مولي يعقوباولد المنصوري المركز 50 02/09/15إلتحاق بالزوجةمنصور بنطاهر 27270R)مزدوجزواغة )المقاطعة

626/09/03عمالة: فاسفخر الدين الرازيإقليم: مولي يعقوبكبكب المركز 50 06/09/17إلتحاق بالزوجةيوسف    ديدي 02111U)مزدوجزواغة )المقاطعة

504/09/12عمالة: فاسالحسين الفيلليإقليم: مولي يعقوباولد الكريني المركز 49 02/09/14إلتحاق بالزوجكميلية سموح 02108R)مزدوجزواغة )المقاطعة

216/09/96عمالة: فاساولد الطيب السفلىإقليم: مولي يعقوبمدرسة راس الماء 48 06/09/17إلتحاق بالزوجةم بالمختار 01960Eمزدوجأولد الطيب

716/09/97عمالة: فاسابي شعيب الدكاليإقليم: مولي يعقوبكبكب المركز 48 04/09/18إلتحاق بالزوجةم عروش 25308H)مزدوجزواغة )المقاطعة

1016/09/99عمالة: فاسالركإقليم: مولي يعقوبكبكب المركز 48 04/09/18إلتحاق بالزوجةمصطفى محتال 02114X)مزدوجزواغة )المقاطعة

106/09/01عمالة: فاسالشارةإقليم: مولي يعقوباولد العلم المركز 48 04/09/18إلتحاق بالزوجةبنيسف طارق 02088U)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

616/09/96عمالة: مكناسكرمتإقليم: مولي يعقوببنطلحة المركز 46 04/09/18م أقطبوز 03849Hمزدوجوليلي

116/09/98إقليم: مولي يعقوبكبكب المركزإقليم: مولي يعقوبسيدي امساهل المركز 46 04/09/18عبد المغيث اللبي 02236Eمزدوجعين بوعلي

106/09/01إقليم: مولي يعقوبعبد الكريم الخطابي المركزإقليم: مولي يعقوبسيدي امساهل المركز 46 04/09/18فاضل ابتسام 02038Pمزدوجعين قنصرة

516/09/97إقليم: تطوانم.م إدريس الثانيإقليم: مولي يعقوبمكس المركز 45 04/09/19إلتحاق بالزوجةعادل كردودي كوللي 05526F)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عمر بن الخطابإقليم: مولي يعقوبالشبابات المركز

تمارة
204/09/02 45 02/09/14إلتحاق بالزوجمديحة العلمي 01311Z)مزدوجتمارة )البلدية

305/09/03عمالة: فاسبوجمعة عميرشإقليم: مولي يعقوب ازناتة المركز 45 02/09/14إلتحاق بالزوجإيمان اطويهري 02093Z)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

111/09/00إقليم: مولي يعقوباولد امعلإقليم: مولي يعقوبمدرسة ابن خلدون 42 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء العلوي الدهبي 02170Hمزدوجعين الشقف
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204/09/12عمالة: فاسالخوارزميإقليم: مولي يعقوب ازناتة المركز 42 16/11/15إلتحاق بالزوجزكراوي ابتسام 20473C)مزدوجزواغة )المقاطعة

704/09/12إقليم: مولي يعقوبمسدورة المركزإقليم: مولي يعقوبالدردارة المركز 41 02/09/15الهواري رحمة 02035Lمزدوجعين قنصرة

116/09/93إقليم: مولي يعقوبتعاونية السلم المركزإقليم: مولي يعقوباولد العلم المركز 39 02/09/15إلتحاق بالزوجةع.الرحمان ببشي 02130Pمزدوجسبع رواضي

707/09/04إقليم: مولي يعقوبالجوابر المركزإقليم: مولي يعقوبسيدي امساهل المركز 39 04/09/19مريم والحسين 02181Vمزدوجلعجاجرة

613/02/17إقليم: مولي يعقوبالعجاجرة المركزإقليم: مولي يعقوبالشبانات المركز 38 13/02/17نسرين عرج 02176Pمزدوجلعجاجرة

916/02/17إقليم: مولي يعقوبمسدورة المركزإقليم: مولي يعقوباولد يشو المركز 38 16/02/17نسرين قبالي 02035Lمزدوجعين قنصرة

313/02/17إقليم: مولي يعقوبمسدورة المركزإقليم: مولي يعقوبالدردارة المركز 38 13/02/17فاطمة العمري 02035Lمزدوجعين قنصرة

مدرسة خالد بن الوليد إقليم: مولي يعقوببياضة المركز

البتدائية

114/02/17إقليم: إفران 38 14/02/17امل  شكراد 10720Bمزدوجتيمحضيت

915/02/17إقليم: مولي يعقوبعين بومرشد المركزإقليم: مولي يعقوباولد بوزيان المركز 38 15/02/17غزلن الكرواني 02042Uمزدوجعين قنصرة

113/02/17إقليم: مولي يعقوبمدرسة ابن خلدونإقليم: مولي يعقوبالفشاتلة المركز 38 13/02/17نصر الدين لمياء 02216Hمزدوجالوادين

316/02/17عمالة: مكناسأيت عبديإقليم: مولي يعقوبثمرة المركز 38 16/02/17غزلن بن ساسي 04059Lمزدوجعين جمعة

213/02/17إقليم: الحاجباغبالو نطالبإقليم: مولي يعقوباولد بوزيان المركز 38 13/02/17ادريسية قرقاش 19395Fمزدوجتامشاشاط

513/02/17عمالة: مكناسعين غرباويإقليم: مولي يعقوبثمرة المركز 38 13/02/17حمادات سومية 04065Tمزدوجعين جمعة

113/02/17إقليم: مولي يعقوبمدرسة ابن خلدونإقليم: مولي يعقوبالفشاتلة المركز 38 13/02/17المرابح لبنى 02216Hمزدوجالوادين

514/02/17عمالة: مكناس عين الجمعةالجنوبيةإقليم: مولي يعقوبثمرة المركز 38 14/02/17مونية بنهادي 04056Hمزدوجعين جمعة

416/09/96عمالة: فاسابن تيميةإقليم: مولي يعقوبالعجاجرة المركز 37 02/09/15إلتحاق بالزوجالحسنية النضري 02105M)مزدوجزواغة )المقاطعة

216/09/99عمالة: فاسالخوارزميإقليم: مولي يعقوباولد الكريني المركز 36 02/09/15إلتحاق بالزوجةجواد الخلبي 20473C)مزدوجزواغة )المقاطعة
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604/09/12إقليم: مولي يعقوبمدرسة ابن خلدونإقليم: مولي يعقوباولد يشو المركز 36 04/09/18البورقادي خالد 02216Hمزدوجالوادين

305/09/03عمالة: فاس شوقيإقليم: مولي يعقوبعبد الكريم الخطابي المركز 35 04/09/18إلتحاق بالزوجصغير ماجدة 02028D)مزدوججنان الورد )المقاطعة

407/09/04عمالة: فاسالحسين الفيلليإقليم: مولي يعقوبمكس المركز 35 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء واسين 02108R)مزدوجزواغة )المقاطعة

206/09/01عمالة: فاسابي شعيب الدكاليإقليم: مولي يعقوباولد حسين المركز 34 04/09/18إلتحاق بالزوجةحسن ميرة 25308H)مزدوجزواغة )المقاطعة

104/09/02عمالة: فاسالمعتمد بن عبادإقليم: مولي يعقوبمدرسة ابن خلدون 33 02/09/15إلتحاق بالزوجالزرهوني سمية 24500E)مزدوجزواغة )المقاطعة

207/09/04عمالة: فاسبوجمعة عميرشإقليم: مولي يعقوببني يخلف المركز 33 04/09/18إلتحاق بالزوجةمجط احمد 02093Z)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية 16 إقليم: مولي يعقوباولد الكريني المركز

نونبر

604/09/12إقليم: مولي يعقوب 31 04/09/19الطاهـري هـشام 26284Uمزدوجأولد ميمون

302/09/14إقليم: مولي يعقوبالمحطة المركزإقليم: مولي يعقوبسيدي امساهل المركز 29 06/09/17إلتحاق بالزوجالغالية بعلم 02164Bمزدوجعين الشقف

1002/09/14عمالة: فاسالحسين الفيلليإقليم: مولي يعقوبالفشاتلة المركز 29 02/09/16إلتحاق بالزوجحبيبة الصفر 02108R)مزدوجزواغة )المقاطعة

213/02/17عمالة: فاسالحسين الفيلليإقليم: مولي يعقوببني يخلف المركز 29 13/02/17إلتحاق بالزوجحنان الفغالي 02108R)مزدوجزواغة )المقاطعة

113/02/17عمالة: فاسأناس بن مالكإقليم: مولي يعقوببياضة المركز 29 13/02/17إلتحاق بالزوجحنان الحجوجي 02029E)مزدوججنان الورد )المقاطعة

114/02/17إقليم: مولي يعقوبمدرسة راس الماءإقليم: مولي يعقوبالعجاجرة المركز 29 14/02/17إلتحاق بالزوجسهام عزي 02163Aمزدوجعين الشقف

114/02/17عمالة: فاسابن تيميةإقليم: مولي يعقوبالحجرة الشريفة المركز 29 14/02/17إلتحاق بالزوجحسنة طلل 02105M)مزدوجزواغة )المقاطعة

113/02/17إقليم: مولي يعقوبالمحطة المركزإقليم: مولي يعقوبالدردارة المركز 29 13/02/17إلتحاق بالزوجليلى أبقال 02164Bمزدوجعين الشقف

502/09/10إقليم: مولي يعقوباولد حسين المركزإقليم: مولي يعقوبالشبانات المركز 28 04/09/18فرح اليوسفي 02137Xمزدوجميكس

505/09/11عمالة: فاسشمس الدين المقدسيإقليم: مولي يعقوبعين قنصرة المركز 28 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم الزهري 02109S)مزدوجزواغة )المقاطعة

209/12/11عمالة: الرباطاحمد الراشديإقليم: مولي يعقوباولد الكريني المركز 28 04/09/18إلتحاق بالزوجالحيلي منية 01039D)مزدوجاليوسفية )المقاطعة
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1101/01/12عمالة: مكناسايت احساين المركزإقليم: مولي يعقوبالدعابزة 28 06/01/18يونس عقا 03865Aمزدوجسيدي عبد ا الخياط

604/09/12إقليم: شفشاونالمدرسة الجماعاتية باب بردإقليم: مولي يعقوبمدرسة مولي يعقوب 28 06/09/17الهبيبي هنية 25794Lمزدوجباب برد

306/09/16إقليم: مولي يعقوبالقدادرة المركزإقليم: مولي يعقوبالشبابات المركز 28 04/09/18رضا فحصي 02200Rمزدوجسيدي داود

313/02/17عمالة: فاسعبد ا بن الزبيرإقليم: مولي يعقوبسبت الوداية المركز 28 13/02/17إلتحاق بالزوجأسماء بروحو 02076F)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

214/02/17إقليم: مولي يعقوبالحجرة الشريفة المركزإقليم: مولي يعقوبالشبانات المركز 28 14/02/17سكينة مفيد 02196Lمزدوجسيدي داود

313/02/17إقليم: مولي يعقوبتعاونية السلم المركزإقليم: مولي يعقوبالحجرة الشريفة المركز 28 13/02/17إلتحاق بالزوجمريم بوغت 02130Pمزدوجسبع رواضي

913/02/17إقليم: مولي يعقوبسبع رواضي المركزإقليم: مولي يعقوبالحجرة الشريفة المركز 28 13/02/17إلتحاق بالزوجسناء زاهد 02117Aمزدوجسبع رواضي

113/02/17عمالة: فاسابن تيميةإقليم: مولي يعقوباولد يشو المركز 28 06/09/17إلتحاق بالزوجابتسام قاضة 02105M)مزدوجزواغة )المقاطعة

116/02/17عمالة: فاسالفرابيإقليم: مولي يعقوباولد يشو المركز 28 06/09/17إلتحاق بالزوجبثينة بن ناجم التواتي 02106N)مزدوجزواغة )المقاطعة

913/02/17عمالة: فاسم م  الحشالفةإقليم: مولي يعقوبسبت الوداية المركز 28 13/02/17إلتحاق بالزوجمسعودي مريم 01963Hمزدوجأولد الطيب

613/02/17عمالة: فاساحمد الحنصاليإقليم: مولي يعقوبالشبابات المركز 28 13/02/17إلتحاق بالزوجسعاد حماني 18502K)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

102/09/10إقليم: مولي يعقوبمدرسة راس الماءإقليم: مولي يعقوباولد العلم المركز 27 04/09/19إلتحاق بالزوجةم النميش 02163Aمزدوجعين الشقف

702/09/14عمالة: فاسابن تيميةإقليم: مولي يعقوبمدرسة مولي يعقوب 27 06/09/17إلتحاق بالزوجسعيدة أحمامد 02105M)مزدوجزواغة )المقاطعة

802/09/14عمالة: فاسشمس الدين المقدسيإقليم: مولي يعقوبمدرسة الزاوية 27 06/09/17إلتحاق بالزوجلبنى   فراس 02109S)مزدوجزواغة )المقاطعة

702/09/15عمالة: فاسالطبريإقليم: مولي يعقوباولد المنصوري المركز 26 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء المحجور 18647T)مزدوججنان الورد )المقاطعة

402/09/09عمالة: فاسغصن الزيتونإقليم: مولي يعقوبالحجرة الشريفة المركز 25 04/09/18إلتحاق بالزوجفدوة بعلي 25915T)مزدوجزواغة )المقاطعة

1102/09/10عمالة: فاسعلي الجزنائيإقليم: مولي يعقوبالعجاجرة المركز 25 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء العلوي 24318G)مزدوججنان الورد )المقاطعة
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202/09/15عمالة: فاسالمدرسة البتدائية السموإقليم: مولي يعقوبمدرسة صلح الدين اليوبي 25 06/09/17إلتحاق بالزوجرحمة المعتصم 27270R)مزدوجزواغة )المقاطعة

802/09/15إقليم: الحاجببوتحمريتإقليم: مولي يعقوبالشبانات المركز 25 04/09/19الزعومي فوزية 04197Lمزدوجتامشاشاط

401/01/10إقليم: مولي يعقوبالحجرة الشريفة المركزإقليم: مولي يعقوبالشبانات المركز 24 04/09/18عبد المجيد  بوزرورو 02196Lمزدوجسيدي داود

102/09/16إقليم: تاوناتم/م  عين مديونةإقليم: مولي يعقوب ازناتة المركز 24 04/09/18مصطفى الطوهري 15666Cمزدوجعين مديونة

907/09/05عمالة: فاسأناس بن مالكإقليم: مولي يعقوبالزياينة المركز 23 16/09/17إلتحاق بالزوج العسري اكرام 02029E)مزدوججنان الورد )المقاطعة

405/09/11إقليم: صفروم/م أيت أوبركان-المركزإقليم: مولي يعقوبالزياينة المركز 23 04/09/19تجاني أناس 02414Yمزدوجبئر طم طم

1101/01/12عمالة: مكناسايت احساين المركزإقليم: مولي يعقوبالعجاجرة المركز 23 06/09/17إلتحاق بالزوجالخراز سعاد 03865Aمزدوجسيدي عبد ا الخياط

902/09/14عمالة: مكناسعبد ا بن حذافةإقليم: مولي يعقوبالحجرة الشريفة المركز 22 04/09/18إلتحاق بالزوجحليمة   العامري 03825G مولي ادريس زرهون

)البلدية(

مزدوج

202/09/15عمالة: فاسالحسن اليوسيإقليم: مولي يعقوباولد يشو المركز 22 04/09/18إلتحاق بالزوجةهشام ارتيمي 02022X)مزدوججنان الورد )المقاطعة

815/09/05إقليم: مولي يعقوبمدرسة اولد امإقليم: مولي يعقوببنطلحة المركز 21 06/09/17إلتحاق بالزوجربيعة رمضي 02171Jمزدوجعين الشقف

1002/09/15عمالة: فاسأبو بكر الصديقإقليم: مولي يعقوبالشبابات المركز 20 04/09/18إلتحاق بالزوجخديجة حيطي 18504M)مزدوجزواغة )المقاطعة

504/09/18إقليم: مولي يعقوبالحجرة الشريفة المركزإقليم: مولي يعقوبالقدادرة المركز 19 04/09/19نجوى الشتيوي 02196Lمزدوجسيدي داود

204/09/18إقليم: مولي يعقوببنطلحة المركزإقليم: مولي يعقوبالشبانات المركز 19 04/09/19يوسف يحياوي 02144Eمزدوجسبت لوداية

204/09/12إقليم: سيدي قاسمعلل الفاسيإقليم: مولي يعقوبالجوابر المركز 17 04/09/19هاجر ديوان 14686M)مزدوججرف الملحة )البلدية

1102/09/14عمالة: فاسأبي بكر الرازيإقليم: مولي يعقوبسيدي مسعود 17 04/09/18إلتحاق بالزوجةالبقالي سهيل 02025A)مزدوججنان الورد )المقاطعة

سيدي احمد البرنوصي 

المركز

105/09/03إقليم: مولي يعقوبطلحة المركزإقليم: مولي يعقوب 16 04/09/18إلتحاق بالزوجةاشبارو اسماعيل 02125Jمزدوجسبع رواضي

205/09/03إقليم: مولي يعقوباللبابدة المركزإقليم: مولي يعقوباولد عبو المركز 16 04/09/18إلتحاق بالزوجبكوري أسماء 02162Zمزدوجعين الشقف
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107/09/04إقليم: مولي يعقوبمدرسة الزاويةإقليم: مولي يعقوباولد حافظ المركز 16 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الخنيفري 02169Gمزدوجعين الشقف

مجموعة مدارس سيدي عبد إقليم: مولي يعقوباولد الكريني المركز

العزيز

105/09/11عمالة: سل 15 04/09/18إلتحاق بالزوجليلى  وزاني 01224Eمزدوجالسهول

سيدي احمد البرنوصي 

المركز

الشهيد عبد العزيز بن إقليم: مولي يعقوب

ادريس

802/09/14عمالة: فاس 15 04/09/18إلتحاق بالزوجةالعزيزي خالد 02094A)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

1102/09/15عمالة: فاسعبد الهادي بوطالبإقليم: مولي يعقوبالقدادرة المركز 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةعبد الله  بنيحيى 19540N)مزدوججنان الورد )المقاطعة

502/09/16إقليم: صفروم/م سيدي لحسن-المركزإقليم: مولي يعقوب ازناتة المركز 14 04/09/18إلتحاق بالزوجفدوى عركوب 02319Vمزدوجأهل سيدي لحسن

102/09/16عمالة: فاسأبو بكر الصديقإقليم: مولي يعقوب ازناتة المركز 14 04/09/18إلتحاق بالزوجنعيمة الروكي 18504M)مزدوجزواغة )المقاطعة

813/02/17عمالة: فاسالطبريإقليم: مولي يعقوباولد يشو المركز 13 03/09/19إلتحاق بالزوجةحسن نمير 18647T)مزدوججنان الورد )المقاطعة

504/09/18إقليم: مولي يعقوبمدرسة الجاحظإقليم: مولي يعقوبالزياينة المركز 13 04/09/19إلتحاق بالزوجةحفيظ بوتهليل 25562Jمزدوجعين الشقف

104/09/18عمالة: فاسم القريإقليم: مولي يعقوبعين بومرشد المركز 12 04/09/19إلتحاق بالزوجخديجة النصاري 01993R)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

1104/09/18عمالة: فاسحي الشهداءإقليم: مولي يعقوبثمرة المركز 11 04/09/19إلتحاق بالزوجمارية الفيللي 02010J)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

1004/09/18إقليم: مولي يعقوبمدرسة صلح الدين اليوبيإقليم: مولي يعقوبالزياينة المركز 11 04/09/19إلتحاق بالزوجالشيماء الهادف 26736Kمزدوجعين الشقف

104/09/19عمالة: فاسم عابد الجابريإقليم: مولي يعقوببني يخلف المركز 11 04/09/19إلتحاق بالزوجالهمس مريم 02110T)مزدوجزواغة )المقاطعة

404/09/18إقليم: صفروم/م عين الركادة-المركزإقليم: مولي يعقوبثمرة المركز 9 04/09/19م  العابدي 02436Xمزدوجأيت السبع لجرف

1104/09/18عمالة: فاسعبد ا كنونإقليم: مولي يعقوبمسدورة المركز 9 04/09/19إلتحاق بالزوجنجوى بن داود 02012L)مزدوججنان الورد )المقاطعة

804/09/18إقليم: صفرومدرسة إغزران الجماعاتيةإقليم: مولي يعقوبثمرة المركز 9 04/09/19عبد العزيز كباب 26541Yمزدوجاغزران

1204/09/18إقليم: صفروم/ إشمللن-المركزإقليم: مولي يعقوباولد بوزيان المركز 9 04/09/19م   المخنتر 02390Xمزدوجاغزران

1004/09/19عمالة: مكناسعين كرمةإقليم: مولي يعقوببني يخلف المركز 9 04/09/19إلتحاق بالزوجمريم الساخي 04043Uمزدوجعين كرمة-واد الرمان
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905/09/03عمالة: فاسعثمان بن عفانإقليم: مولي يعقوبمدرسة مولي يعقوب 8 04/09/19إلتحاق بالزوجوفاء بوكرن 02081L)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

604/09/19عمالة: فاسسجلماسةإقليم: مولي يعقوباولد حافظ المركز 8 04/09/19إلتحاق بالزوجأميمة الزاكي 02095B)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

1004/09/18عمالة: فاسعبد ا كنونإقليم: مولي يعقوببنطلحة المركز 24 04/09/18ابراهيم كوني 02012L)المازيغيةجنان الورد )المقاطعة

602/09/14عمالة: فاسالمختار السوسيإقليم: مولي يعقوباولد بهيش 16 04/09/19ابراهيم منصوب 18537Y)المازيغيةسايس )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية ابراهيم 

الروداني

1204/09/19إقليم: صفرو م/م  القاضي عياض-المركزإقليم: مولي يعقوب 6 04/09/19مصطفى لمنعي 02295Uالمازيغيةالعنوصر
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04

116/09/85إقليم: القنيطرةالقاضي عياضإقليم: القنيطرةاولد العسال 223 20/12/88أقدمية 16 سنةعبد اللطيف كرطوم 10796J)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/86إقليم: القنيطرةاليرموكإقليم: القنيطرةوادي الذهب 209 30/09/94أقدمية 16 سنةعركاب بوزكري 20073T)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/93إقليم: العرائشمدرسة عبدالقادر  السدراويإقليم: القنيطرةكتامة 185 16/09/96أقدمية 16 سنةمغنين رشيدة 05688G)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

116/09/80إقليم: القنيطرةاولد برجالإقليم: القنيطرةأولد المالكية 181 16/09/95أقدمية 16 سنةالوليد أحمد 10878Yمزدوجمناصرة

416/09/95إقليم: القنيطرةجمال الدين الفغانيإقليم: القنيطرةأبي تمام 179 16/09/97أقدمية 16 سنةزروال فوزية 10799M)مزدوجالقنيطرة )البلدية

221/09/83إقليم: القنيطرةمحي الدين بن عربيإقليم: القنيطرة م/م التواصل 177 16/09/98أقدمية 16 سنةهمو نور الدين 10886Gمزدوجمناصرة

116/09/89إقليم: القنيطرةفاطمة الفهريةإقليم: القنيطرةالشتيكات 177 18/09/99أقدمية 16 سنةبنرقية رشيد 10831X)مزدوجالقنيطرة )البلدية

121/09/83إقليم: القنيطرةالمام البخاريإقليم: القنيطرةالبغايلية 175 06/09/01أقدمية 16 سنةأدريس الخرمودي 10819J)مزدوجالقنيطرة )البلدية

121/09/83إقليم: القنيطرةالرياضإقليم: القنيطرةالشقاقفة 175 06/09/00أقدمية 16 سنةبدي عبد الكريم 10818H)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/86إقليم: القنيطرةأحمد عثمان بندلة الدريسيإقليم: القنيطرةم,م اولد ام 175 22/09/00أقدمية 16 سنةبوجمعة لزرق 10873T)مزدوجمهدية )البلدية

116/09/88إقليم: القنيطرةعين عريسإقليم: القنيطرةشكران 175 16/09/96أقدمية 16 سنةمركال المصطفى 10915Nمزدوجحدادة

117/09/90إقليم: القنيطرةالتيسيرإقليم: القنيطرةعبد اللطيف العيماني 175 08/10/96أقدمية 16 سنةليخيي فاطمة 27122E)مزدوجالقنيطرة )البلدية

121/09/83إقليم: القنيطرةابن رشدإقليم: القنيطرةالشقاقفة 173 16/09/99أقدمية 16 سنةبلمكي  نور الدين 06781V)مزدوجالقنيطرة )البلدية

121/09/83إقليم: القنيطرةجمال الدين الفغانيإقليم: القنيطرةابي شعيب الدكالي 172 16/09/89أقدمية 16 سنةنعيمة لباط 10799M)مزدوجالقنيطرة )البلدية

117/09/84إقليم: القنيطرةالمام البخاريإقليم: القنيطرةخالد بن الوليد 172 16/09/87أقدمية 16 سنةسحتوت جمعة 10819J)مزدوجالقنيطرة )البلدية

121/09/83إقليم: القنيطرةابن كثيرإقليم: القنيطرةالشتيكات 171 06/09/00أقدمية 16 سنةحلي م 10833Z)مزدوجالقنيطرة )البلدية

316/09/86إقليم: القنيطرةأولد وجيه2إقليم: القنيطرةاولد احمودو 171 05/10/98أقدمية 16 سنةحسن شبارك 10821L)مزدوجالقنيطرة )البلدية
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مؤسسة التعيينالسم و النسب
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الختيار
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المديرية القليمية 
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

116/09/92إقليم: القنيطرةالندلسإقليم: القنيطرةم/م المعاشات 171 21/09/99أقدمية 16 سنةألما عبد ا 10814D)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/93إقليم: القنيطرةصالح رشيدإقليم: القنيطرةالعنابسة 171 16/09/99أقدمية 16 سنةازكار أحمد 10837Dمزدوجحدادة

217/09/84إقليم: القنيطرةأولد وجيه2إقليم: القنيطرةاولد احمودو 169 06/09/00أقدمية 16 سنةحسن وهابي 10821L)مزدوجالقنيطرة )البلدية

328/11/91إقليم: القنيطرةأولد أوجيه 3إقليم: القنيطرةالشقاقفة 169 16/09/97أقدمية 16 سنةعروي  طامو 10822M)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/94إقليم: القنيطرةالتيسيرإقليم: القنيطرةالهاشمي البحراوي 167 01/10/02أقدمية 16 سنةبرواين منير 27122E)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/82إقليم: القنيطرةفاطمة الفهريةإقليم: القنيطرةدار الحراق 167 02/10/98أقدمية 16 سنةسكن  المصطفى 10831X)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/82إقليم: القنيطرةأحمد الحنصاليإقليم: القنيطرةالمنفلوطي 167 16/09/99أقدمية 16 سنةحميد المهداني 27120C)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/85إقليم: القنيطرةفاطمة الفهريةإقليم: القنيطرةأولد المجذوب 167 04/09/02أقدمية 16 سنةحسن الشلييح 10831X)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/95إقليم: القنيطرةالضحىإقليم: القنيطرةعين تيهلي 167 16/09/99أقدمية 16 سنةكرير صالح 25795M)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/91إقليم: القنيطرةالتيسيرإقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصر 167 16/09/99أقدمية 16 سنةحميد أومغار 27122E)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/92إقليم: القنيطرةالمغرب العربيإقليم: القنيطرةهناك 167 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد المجيد لعناية 20998Y)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/93إقليم: القنيطرةوادي الذهبإقليم: القنيطرةعين تيهلي 167 16/09/99أقدمية 16 سنةدرابش منصور 10877Xمزدوجمناصرة

116/09/93إقليم: القنيطرةالعكارشةإقليم: القنيطرةشكران 167 16/09/99أقدمية 16 سنةأوحيدة  خليل 10946Xمزدوجأولد سلمة

216/09/97إقليم: القنيطرةأولد وجيه2إقليم: القنيطرةاولد رافع 167 16/09/99أقدمية 16 سنةبنخي سميرة 10821L)مزدوجالقنيطرة )البلدية

121/09/83إقليم: القنيطرةعبد المومن بن عليإقليم: القنيطرةمكناسات 165 04/09/02أقدمية 16 سنةاقريب  علل 21001B)مزدوجمهدية )البلدية

316/09/85إقليم: القنيطرةصالح رشيدإقليم: القنيطرةاولد احمودو 165 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد ا الملس 10837Dمزدوجحدادة

217/09/84إقليم: القنيطرةالرياضإقليم: القنيطرةأولد بلخير 165 06/09/01أقدمية 16 سنةبوعزة الماية 10818H)مزدوجالقنيطرة )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة
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المديرية القليمية رمزها

للتعيين
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

116/09/96إقليم: القنيطرة18 نونبرإقليم: القنيطرةاولد موسى البحارة 165 06/09/00أقدمية 16 سنةربولي رشيد 10834A)مزدوجالقنيطرة )البلدية

316/09/96إقليم: القنيطرةأولد أوجيه 3إقليم: القنيطرةالعكارشة 164 16/09/99إلتحاق بالزوجقرقوري نجاة 10822M)مزدوجالقنيطرة )البلدية

216/09/94إقليم: القنيطرةباب فاسإقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسي 163 30/10/00أقدمية 16 سنةالزروكي   م 10810Z)مزدوجالقنيطرة )البلدية

117/09/84إقليم: القنيطرةالمنالإقليم: القنيطرةم/م بنمنصور 163 16/09/98أقدمية 16 سنةحسن دقش 26931X)مزدوجمهدية )البلدية

217/09/84إقليم: القنيطرةالرياضإقليم: القنيطرة م/م التواصل 163 04/09/02أقدمية 16 سنةقاري سعيد 10818H)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/87إقليم: القنيطرةصالح رشيدإقليم: القنيطرةم/م المحيط 163 04/09/02أقدمية 16 سنةلزرق سعيد 10837Dمزدوجحدادة

116/09/96إقليم: القنيطرةالمنالإقليم: القنيطرةم/م بنمنصور 163 16/09/00أقدمية 16 سنةحنان العاطي ا 26931X)مزدوجمهدية )البلدية

316/09/97إقليم: القنيطرةالمنزهإقليم: القنيطرةاولد احمودو 163 16/09/98أقدمية 16 سنةبغادة خديجة 06780U)مزدوجالقنيطرة )البلدية

216/09/98إقليم: القنيطرةالرياضإقليم: القنيطرةالهماسيس 163 06/09/00أقدمية 16 سنةالحاضي حفيظة 10818H)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/94إقليم: القنيطرةالرياضإقليم: القنيطرةعين القصب 161 06/09/00أقدمية 16 سنةشعيب الجديدي 10818H)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/94إقليم: القنيطرةالندلسإقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاري 161 06/09/00أقدمية 16 سنةسيدي م طلوبي 10814D)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/94إقليم: القنيطرةأحمد الحنصاليإقليم: القنيطرةشكران 161 06/09/00أقدمية 16 سنةحمحام سعيد 27120C)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/95إقليم: القنيطرةالرياضإقليم: القنيطرةتدانة 161 06/09/00أقدمية 16 سنةم العمري 10818H)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/95إقليم: القنيطرةالرياضإقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 161 06/09/00أقدمية 16 سنةبنعيسى اوعسو 10818H)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/85إقليم: القنيطرةالتيسيرإقليم: القنيطرةم/م 11 يناير 161 06/09/00أقدمية 16 سنةتوفيق  نبار 27122E)مزدوجالقنيطرة )البلدية

217/09/88إقليم: القنيطرةالمنزهإقليم: القنيطرةالبحتري 161 16/09/99أقدمية 16 سنةشوقي شهر زاد 06780U)مزدوجالقنيطرة )البلدية

516/09/92إقليم: القنيطرةالمنالإقليم: القنيطرةالنجاجعة 161 06/09/00أقدمية 16 سنةمصطفى مربوحي 26931X)مزدوجمهدية )البلدية
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

316/09/93إقليم: القنيطرةالضحىإقليم: القنيطرةم/م المانة 161 06/09/00أقدمية 16 سنةسعيد عطيف 25795M)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/93إقليم: القنيطرةباب فاسإقليم: القنيطرةسيدي بنداود 161 06/09/00أقدمية 16 سنةإدريس فطيش 10810Z)مزدوجالقنيطرة )البلدية

416/09/93إقليم: القنيطرةالمنالإقليم: القنيطرةالكنافدة 161 06/09/00أقدمية 16 سنةصلق عبد الرحيم 26931X)مزدوجمهدية )البلدية

116/09/93إقليم: القنيطرةأحمد الحنصاليإقليم: القنيطرةقرية الضاوية 161 06/09/00أقدمية 16 سنةأهل بل عبد ا 27120C)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/91إقليم: القنيطرةالعكارشةإقليم: القنيطرةسيدي عيسى خشان 161 06/09/00أقدمية 16 سنةرشيدة الكشاط 10946Xمزدوجأولد سلمة

116/09/91إقليم: القنيطرة18 نونبرإقليم: القنيطرةالشتيكات 161 04/09/02أقدمية 16 سنةخالي  عبد الرحمان 10834A)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/96إقليم: القنيطرةأحمد الحنصاليإقليم: القنيطرةالحريضيين 161 06/09/00أقدمية 16 سنةسامية المدواد 27120C)مزدوجالقنيطرة )البلدية

416/09/97إقليم: القنيطرةالمنالإقليم: القنيطرةالكنافدة 161 06/09/00أقدمية 16 سنةأرعباب غزلن 26931X)مزدوجمهدية )البلدية

706/09/00إقليم: القنيطرةاليرموكإقليم: القنيطرةالبغايلية 161 06/09/00أقدمية 16 سنةيعقوبي بشرى 20073T)مزدوجالقنيطرة )البلدية

717/09/84إقليم: القنيطرةالمنالإقليم: القنيطرةم/م بنمنصور 159 05/09/03أقدمية 16 سنةحسن الطحشي 26931X)مزدوجمهدية )البلدية

116/09/89إقليم: القنيطرةابن طفيلإقليم: القنيطرةالعفايفة 159 04/10/04أقدمية 16 سنةاوصالح لوبنة 10808X)مزدوجالقنيطرة )البلدية

516/09/93إقليم: القنيطرةالمنزهإقليم: القنيطرةالحسن البصري 159 06/09/00أقدمية 16 سنةعضراوي الهادي 06780U)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/93إقليم: القنيطرةأحمد الحنصاليإقليم: القنيطرة الفلح 159 04/09/02أقدمية 16 سنةبوعثماني م 27120C)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/93إقليم: القنيطرةابن كثيرإقليم: القنيطرةالشقاقفة 159 06/09/01أقدمية 16 سنةبلفقيرة حسن 10833Z)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/86إقليم: القنيطرةعبدالحميد العلويإقليم: القنيطرةالشتيكات 159 06/09/00أقدمية 16 سنةجميلة ازعيمط 10835B)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/96إقليم: القنيطرةالهماسيسإقليم: القنيطرةالمريجة 159 16/09/01أقدمية 16 سنةعمي عبد الرزاق 10944Vمزدوجأولد سلمة

316/09/98إقليم: القنيطرةأسماء ذات النطاقينإقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاري 159 06/09/00أقدمية 16 سنةأبريق حبيبة 10813C)مزدوجالقنيطرة )البلدية
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جماعة التعيين

116/09/93إقليم: القنيطرةالبساتينإقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 158 16/09/99إلتحاق بالزوجةعبد اللطيف وشوش 24978Zمزدوجسيدي الطيبي

117/09/84إقليم: القنيطرةابن طفيلإقليم: القنيطرةالبغايلية 157 06/09/01أقدمية 16 سنةويزان م 10808X)مزدوجالقنيطرة )البلدية

117/09/84إقليم: القنيطرةالهماسيسإقليم: القنيطرةم/م المعاشات 157 04/09/02أقدمية 16 سنةرشيد القنطيري 10944Vمزدوجأولد سلمة

116/09/93إقليم: القنيطرةخالد بن الوليدإقليم: القنيطرةالنجاجعة 157 22/10/01أقدمية 16 سنةلعريبي   بوعزة 06783X)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/93إقليم: القنيطرةأحمد الحنصاليإقليم: القنيطرةالشوافع 157 16/09/99أقدمية 16 سنةفتاح المصطفى 27120C)مزدوجالقنيطرة )البلدية

216/09/91إقليم: القنيطرةالندلسإقليم: القنيطرةالمنفلوطي 157 16/09/99أقدمية 16 سنةالعوني عبد المالك 10814D)مزدوجالقنيطرة )البلدية

516/09/91إقليم: القنيطرةأسماء ذات النطاقينإقليم: القنيطرةحسان بن ثابت -اولد عامر 157 16/09/99أقدمية 16 سنةلطيفة بوكاس 10813C)مزدوجالقنيطرة )البلدية

216/09/97إقليم: القنيطرةثريا السقاطإقليم: القنيطرةالقاسميين 157 16/09/99أقدمية 16 سنةالديكي مونية 26376U)مزدوجمهدية )البلدية

116/09/94إقليم: القنيطرةابن كثيرإقليم: القنيطرةالبعابشة 155 06/09/01أقدمية 16 سنةكوادي أحمد 10833Z)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/94إقليم: القنيطرةم عابد الجابريإقليم: القنيطرةأولد بلخير 155 06/09/01أقدمية 16 سنةرشيد حمدي 26374S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

316/09/94إقليم: القنيطرةالجولنإقليم: القنيطرةسيدي عيسى خشان 155 06/09/01أقدمية 16 سنةالعربي العريفي 10841H)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/94إقليم: القنيطرةالعكارشةإقليم: القنيطرةالسياح 155 06/09/01أقدمية 16 سنةنطاح عبد الله 10946Xمزدوجأولد سلمة

316/09/94إقليم: القنيطرةالنخيلإقليم: القنيطرةم/م بنمنصور 155 06/09/01أقدمية 16 سنةبنعمر عثمان 25441Cمزدوجسيدي الطيبي

116/09/94إقليم: القنيطرةالهماسيسإقليم: القنيطرةاولد بسام 155 06/09/01أقدمية 16 سنةالتوبالي  علل 10944Vمزدوجأولد سلمة

116/09/94إقليم: القنيطرةعبد المومن بن عليإقليم: القنيطرةالفقرة 155 06/09/01أقدمية 16 سنةالراشيدي بوسلهام 21001B)مزدوجمهدية )البلدية

316/09/94إقليم: القنيطرةأحمد عثمان بندلة الدريسيإقليم: القنيطرةالمريجة 155 06/09/01أقدمية 16 سنةرشيد الجابري 10873T)مزدوجمهدية )البلدية

616/09/94إقليم: القنيطرةاليرموكإقليم: القنيطرةالمكرن 155 22/09/03أقدمية 16 سنةبلحسن حميدة 20073T)مزدوجالقنيطرة )البلدية
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

116/09/95إقليم: القنيطرةعبدالحميد العلويإقليم: القنيطرةقرية الضاوية 155 06/09/01أقدمية 16 سنةبنجبرو م 10835B)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/95إقليم: القنيطرةوادي الذهبإقليم: القنيطرةاحسينات 155 06/09/01أقدمية 16 سنةخالد حمزاوي 10877Xمزدوجمناصرة

116/09/95إقليم: القنيطرةالعكارشةإقليم: القنيطرةالفقرة 155 06/09/01أقدمية 16 سنةالقايدي الخياطي 10946Xمزدوجأولد سلمة

116/09/95إقليم: القنيطرةوادي الذهبإقليم: القنيطرةجبل الظل 155 23/10/01أقدمية 16 سنةهطلة م 10877Xمزدوجمناصرة

116/09/95إقليم: الخميساتابن تومرتإقليم: القنيطرةتدانة 155 06/09/01أقدمية 16 سنةم طايشة 11538Rمزدوجأيت بلقاسم

217/09/84إقليم: القنيطرةعبد المومن بن عليإقليم: القنيطرةأولد المالكية 155 06/09/01أقدمية 16 سنةحسن ضمير 21001B)مزدوجمهدية )البلدية

217/09/84إقليم: القنيطرةعبدالحميد العلويإقليم: القنيطرة م/م التواصل 155 06/09/01أقدمية 16 سنةمراد الصبري 10835B)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/85إقليم: القنيطرةالحاج منصورإقليم: القنيطرةالشقاقفة 155 06/09/01أقدمية 16 سنةلحجيوج م 20072S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

417/09/90إقليم: القنيطرةالبحتريإقليم: القنيطرةم/م المحيط 155 06/09/01أقدمية 16 سنةالبحراوي م 10829V)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/92إقليم: القنيطرةسيدي العربي بوجمعةإقليم: القنيطرةاولد بنزيان 155 06/09/01أقدمية 16 سنةبوبكر بوهيا 22078X)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/93إقليم: القنيطرةخالد بن الوليدإقليم: القنيطرةسيدي عيسى خشان 155 06/09/01أقدمية 16 سنةسمينة عبد المجيد 06783X)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/96إقليم: القنيطرةم/م أنوالإقليم: القنيطرةالمريجة 155 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد المنعم فراعين 25906Hمزدوجسيدي الطيبي

116/09/96إقليم: القنيطرةمشرع الكتانإقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 155 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد الرحمان حسكو 10918Sمزدوجحدادة

216/09/96إقليم: العرائشمدرسة المير مولي رشيدإقليم: القنيطرةارزيكات 155 06/09/01أقدمية 16 سنةمصطفى كلف 05694N)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

116/09/96إقليم: القنيطرةوادي الذهبإقليم: القنيطرةسيدي عيسى خشان 155 23/10/01أقدمية 16 سنةالحرشة  هشام 10877Xمزدوجمناصرة

116/09/96إقليم: القنيطرةابن كثيرإقليم: القنيطرةالضريسة 155 04/09/01أقدمية 16 سنةموجان إسماعيل 10833Z)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/96إقليم: القنيطرةاولد برجالإقليم: القنيطرةقرية الضاوية 155 06/09/01أقدمية 16 سنة القمري حميد 10878Yمزدوجمناصرة
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

216/09/96إقليم: القنيطرةالضحىإقليم: القنيطرةالحريضيين 155 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد اللطيف الخنفوري 25795M)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/97إقليم: القنيطرةالحاج منصورإقليم: القنيطرةالحريضيين 155 06/09/01أقدمية 16 سنةم حميوي 20072S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

216/09/97إقليم: العرائشمدرسة الشهيد م الحيانيإقليم: القنيطرةم/م يوسف بن تاشفين 155 06/09/01أقدمية 16 سنةأمينة لقراري 05699U)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

116/09/95إقليم: القنيطرةعين عريسإقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصر 154 06/09/00إلتحاق بالزوجحموني سومية 10915Nمزدوجحدادة

216/09/93إقليم: القنيطرةأحمد بوكماخإقليم: القنيطرةمكناسات 153 25/09/03أقدمية 16 سنةشملل  عبد الرزاق 26761Mمزدوجسيدي الطيبي

116/09/93إقليم: القنيطرةالنخيلإقليم: القنيطرةالشتيكات 153 06/09/01أقدمية 16 سنةاحزون عزيز 25441Cمزدوجسيدي الطيبي

216/09/97إقليم: القنيطرةالعهد الجديدإقليم: القنيطرةالمواوقة 153 06/09/00إلتحاق بالزوجسعاد الموساوي 24977Y)مزدوجالقنيطرة )البلدية

416/09/98إقليم: القنيطرةالعهد الجديدإقليم: القنيطرةالمريجة 153 04/09/02أقدمية 16 سنةهنية السولمي 24977Y)مزدوجالقنيطرة )البلدية

916/09/94إقليم: القنيطرةأحمد بوكماخإقليم: القنيطرةالحسن البصري 151 04/09/02أقدمية 16 سنةنقروش م 26761Mمزدوجسيدي الطيبي

316/09/94إقليم: القنيطرةسيدي العربي بوجمعةإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 151 04/09/02أقدمية 16 سنةم الياقوتي 22078X)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/94إقليم: القنيطرةالحديقةإقليم: القنيطرةاولد عطية 151 06/09/00أقدمية 16 سنةبوزرواطة رشيدة 27303B)مزدوجالقنيطرة )البلدية

316/09/94إقليم: القنيطرةعمر الخيامإقليم: القنيطرةمشرع احضر 151 06/09/00أقدمية 16 سنةفاطمة اجبيلو 10842J)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/95إقليم: القنيطرةالنخيلإقليم: القنيطرةم/م المحيط 151 06/09/00أقدمية 16 سنةجنيد كريمة 25441Cمزدوجسيدي الطيبي

116/09/93إقليم: القنيطرةالضحىإقليم: القنيطرةاولد برجال 151 04/09/02إلتحاق بالزوجالبوطي الحسني هدى 25795M)مزدوجالقنيطرة )البلدية

416/09/88إقليم: القنيطرةأحمد بوكماخإقليم: القنيطرةحسان بن ثابت -اولد عامر 151 06/09/00أقدمية 16 سنةفاطمة آيت بولحسن 26761Mمزدوجسيدي الطيبي

216/09/87إقليم: القنيطرةابن طفيلإقليم: القنيطرةم/م المحيط 151 06/09/00أقدمية 16 سنةالرياحي لطيفة 10808X)مزدوجالقنيطرة )البلدية

416/09/97إقليم: القنيطرة18 نونبرإقليم: القنيطرةالبارودي 151 06/09/00أقدمية 16 سنةالحسنى زكريا 10834A)مزدوجالقنيطرة )البلدية
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506/09/00إقليم: القنيطرةالطلسإقليم: القنيطرةالضريسة 151 06/09/00أقدمية 16 سنةبهيليل فدوى 10816F)مزدوجالقنيطرة )البلدية

616/09/93إقليم: القنيطرةالعكارشةإقليم: القنيطرةم/م المعادكة 150 06/09/01إلتحاق بالزوجةيوسف العسري 10946Xمزدوجأولد سلمة

116/09/94إقليم: القنيطرةوادي الذهبإقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصر 149 04/09/02أقدمية 16 سنةأحمام هشام 10877Xمزدوجمناصرة

116/09/94إقليم: القنيطرةاولد برجالإقليم: القنيطرةالعيايدة 149 05/09/03أقدمية 16 سنةلعربية  عبد اللطيف 10878Yمزدوجمناصرة

مجموعة مدارس اولد إقليم: القنيطرةالغوالمة

اسبيطة

116/09/94عمالة: سل 149 05/10/02أقدمية 16 سنةعبد الصمد مودن 01248Fمزدوجعامر

116/09/95إقليم: القنيطرةعسو أو بسلمإقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاري 149 04/09/02أقدمية 16 سنةالعزوزي عبد الحق 27298

W

مزدوجالقنيطرة )البلدية(

416/09/95إقليم: القنيطرةأبي بكر الرازيإقليم: القنيطرةسيدي عيسى خشان 149 04/09/02أقدمية 16 سنةالغرفي  رشيد 10826S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

117/09/84إقليم: القنيطرةعمر الخيامإقليم: القنيطرةحسان بن ثابت -اولد عامر 149 04/09/02أقدمية 16 سنةمسكالي عبد العزيز 10842J)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/85إقليم: القنيطرةاحمد بلفريجإقليم: القنيطرةم/م المحيط 149 04/09/02أقدمية 16 سنةم بحاري 25263J)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/85إقليم: القنيطرةأحمد عثمان بندلة الدريسيإقليم: القنيطرةحسان بن ثابت -اولد عامر 149 04/09/02أقدمية 16 سنةعبوط حسن 10873T)مزدوجمهدية )البلدية

116/09/87إقليم: القنيطرةابن كثيرإقليم: القنيطرةم,م اولد ام 149 04/09/02أقدمية 16 سنةم عبد الدايم 10833Z)مزدوجالقنيطرة )البلدية

316/09/93إقليم: القنيطرةوادي المخازن2إقليم: القنيطرةم,م اولد ام 149 04/09/02أقدمية 16 سنةانتصار م 21342X)مزدوجالقنيطرة )البلدية

416/09/91إقليم: القنيطرة18 نونبرإقليم: القنيطرةالحسن البصري 149 05/09/03أقدمية 16 سنةالعنيبي م 10834A)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/96إقليم: القنيطرةصالح رشيدإقليم: القنيطرةامغيطن 149 04/09/02أقدمية 16 سنةأنوار كريش 10837Dمزدوجحدادة

316/09/96إقليم: القنيطرةالطلسإقليم: القنيطرةمكناسات 149 30/10/02أقدمية 16 سنةغازي  هشام 10816F)مزدوجالقنيطرة )البلدية

416/09/96إقليم: القنيطرةالبساتينإقليم: القنيطرةالعنابسة 149 04/09/02أقدمية 16 سنةجمال م 24978Zمزدوجسيدي الطيبي

216/09/96إقليم: القنيطرةالهماسيسإقليم: القنيطرةالحريضيين 149 04/09/02أقدمية 16 سنةميلود عمار 10944Vمزدوجأولد سلمة
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716/09/96إقليم: القنيطرةم عابد الجابريإقليم: القنيطرةالفقرة 149 04/09/02أقدمية 16 سنةالهواري م 26374S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/96إقليم: الخميساتالدارسةإقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصر 149 04/09/02أقدمية 16 سنةتزغي الحسان 11554Hمزدوجأيت بويحيى الحجامة

116/09/96إقليم: جرسيفمدرسة ابي  حنيفةإقليم: القنيطرةالضريسة 149 04/09/02أقدمية 16 سنةكرو م 25275X)مزدوججرسيف )البلدية

116/09/96إقليم: القنيطرةصالح رشيدإقليم: القنيطرةالعنابسة 149 04/09/02أقدمية 16 سنةالحمراوي م 10837Dمزدوجحدادة

116/09/97عمالة: طنجة - أصيلأحدإقليم: القنيطرةالشوافع 149 06/09/02أقدمية 16 سنةبويش م 19971G الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/97إقليم: القنيطرةعمر الخيامإقليم: القنيطرةأولد زيار 149 04/09/02أقدمية 16 سنةغوات سومية 10842J)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/98إقليم: القنيطرةالعهد الجديدإقليم: القنيطرةعين تيهلي 149 04/10/02أقدمية 16 سنةأحمد المين 24977Y)مزدوجالقنيطرة )البلدية

716/09/98إقليم: القنيطرةأحمد عثمان بندلة الدريسيإقليم: القنيطرةالعيايدة 149 04/09/02أقدمية 16 سنةقابوش  مسير 10873T)مزدوجمهدية )البلدية

316/09/98إقليم: القنيطرةعبد المومن بن عليإقليم: القنيطرةالشقاقفة 149 11/12/02أقدمية 16 سنةاهراردي  رشيدة 21001B)مزدوجمهدية )البلدية

116/09/98إقليم: سيدي سليمانالمهدي المنجرةإقليم: القنيطرةالزاوية 149 04/09/02أقدمية 16 سنةالتلوي مراد 27102H)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

506/09/00إقليم: القنيطرةأحمد عثمان بندلة الدريسيإقليم: القنيطرةالفقرة 149 04/09/02أقدمية 16 سنةبنعزوز عيسى 10873T)مزدوجمهدية )البلدية

816/09/95إقليم: القنيطرةابن كثيرإقليم: القنيطرةاولد بنزيان 148 06/09/01إلتحاق بالزوجةشهبون هشام 10833Z)مزدوجالقنيطرة )البلدية

1016/09/91إقليم: القنيطرةالطلسإقليم: القنيطرةابن رشد 148 16/09/98أقدمية 16 سنةحربيل ربيعة 10816F)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/96إقليم: القنيطرةاولد برجالإقليم: القنيطرةاولد عياد 148 05/09/11إلتحاق بالزوجةكريم الخياري 10878Yمزدوجمناصرة

316/09/95إقليم: القنيطرةابن رشدإقليم: القنيطرةسيدي عيسى خشان 147 20/10/03أقدمية 16 سنةعبد الرحيم النور 06781V)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/98إقليم: القنيطرةالعكارشةإقليم: القنيطرةامحاميد بويب 147 04/09/02أقدمية 16 سنةجناع كمال 10946Xمزدوجأولد سلمة

216/09/94إقليم: القنيطرةابن رشدإقليم: القنيطرةسيدي عيسى خشان 145 06/09/01أقدمية 16 سنةبشرى السيطلي 06781V)مزدوجالقنيطرة )البلدية
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جماعة التعيين

518/09/85إقليم: القنيطرةسيدي العربي بوجمعةإقليم: القنيطرةالبغايلية 145 04/09/02أقدمية 16 سنةخلدون عبد اللله 22078X)مزدوجالقنيطرة )البلدية

316/09/96إقليم: القنيطرةموحى او حمو الزيانيإقليم: القنيطرةالضريسة 145 06/09/01أقدمية 16 سنةأزيرار حميد 27302A)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/96إقليم: القنيطرةأبي تمامإقليم: القنيطرةلمناصرة 145 22/09/03أقدمية 16 سنةمقدم رشيد 10943Uمزدوجأولد سلمة

716/09/91إقليم: القنيطرةالضحىإقليم: القنيطرةالبحتري 144 16/09/99أقدمية 16 سنةالقطاري صباح 25795M)مزدوجالقنيطرة )البلدية

121/09/83إقليم: القنيطرةالقاعدة الجوية 3إقليم: القنيطرةسيدي العربي بوجمعة 144 16/09/99أقدمية 16 سنةمينة بنفلح 10794G)مزدوجالقنيطرة )البلدية

516/09/95إقليم: القنيطرةم عابد الجابريإقليم: القنيطرةم,م اولد ام 143 05/09/03أقدمية 16 سنةلطفي م 26374S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

616/09/96إقليم: القنيطرةالنخيلإقليم: القنيطرةالمنفلوطي 143 04/09/02أقدمية 16 سنةبلخلوفي سناء 25441Cمزدوجسيدي الطيبي

116/09/98إقليم: القنيطرةزهانةإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 142 04/09/02إلتحاق بالزوجنجمي عواطف 10916Pمزدوجحدادة

116/09/98إقليم: القنيطرةالقاعدة الجوية 3إقليم: القنيطرةالعيايدة 142 04/09/02إلتحاق بالزوج هودا غيوز 10794G)مزدوجالقنيطرة )البلدية

316/09/94إقليم: القنيطرةالحاج منصورإقليم: القنيطرةسيدي عيسى خشان 141 04/09/02إلتحاق بالزوجةعبد العالي  النك 20072S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

616/09/95إقليم: القنيطرةأحمد عثمان بندلة الدريسيإقليم: القنيطرةالعفايفة 141 04/09/02أقدمية 16 سنةرفيق أمنة 10873T)مزدوجمهدية )البلدية

116/09/96إقليم: القنيطرةاولد بنعيشإقليم: القنيطرةأولد زيار 141 05/09/03أقدمية 16 سنةم الدبسي 10923Xمزدوجعامر السفلية

116/09/96إقليم: القنيطرةأبي تمامإقليم: القنيطرةاولد عبدا 141 05/09/03أقدمية 16 سنةابراهيم مومني 10943Uمزدوجأولد سلمة

216/09/96إقليم: القنيطرةزهانةإقليم: القنيطرةلمناصرة 141 05/09/03أقدمية 16 سنةبوتريد لحسن 10916Pمزدوجحدادة

116/09/97إقليم: القنيطرةالحاج منصورإقليم: القنيطرةمشرع احضر 141 06/10/04أقدمية 16 سنةسعيد قصبي 20072S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

216/09/98إقليم: القنيطرةالحاج منصورإقليم: القنيطرةالمكارزة 141 05/09/03أقدمية 16 سنةجمال الزروطي 20072S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

716/09/98إقليم: القنيطرةالعكارشةإقليم: القنيطرةم,م اولد ام 141 07/10/03أقدمية 16 سنةحابتي رضوان 10946Xمزدوجأولد سلمة
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416/09/98إقليم: القنيطرةأحمد عثمان بندلة الدريسيإقليم: القنيطرةاولد عبدا 141 05/09/03أقدمية 16 سنةمعمري ميلود 10873T)مزدوجمهدية )البلدية

116/09/98إقليم: القنيطرةعين عريسإقليم: القنيطرةالكنافدة 141 05/09/03أقدمية 16 سنةزحرو مصطفى 10915Nمزدوجحدادة

216/09/99إقليم: القنيطرةاولد الطالبإقليم: القنيطرةاولد عكيل الكبار 141 05/09/03أقدمية 16 سنةشليخة مينة 10913Lمزدوجسيدي الطيبي

1016/09/99إقليم: القنيطرةالعهد الجديدإقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 141 05/09/03أقدمية 16 سنةانور هيليل 24977Y)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/99إقليم: القنيطرةالعكارشةإقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 141 05/09/03أقدمية 16 سنةليلى بوعزي 10946Xمزدوجأولد سلمة

216/09/94إقليم: القنيطرةالعهد الجديدإقليم: القنيطرةالشقاقفة 139 07/09/04أقدمية 16 سنةخربوش  عزيز 24977Y)مزدوجالقنيطرة )البلدية

216/09/95إقليم: القنيطرةاولد العسالإقليم: القنيطرةلفكارنة 139 04/09/02أقدمية 16 سنةبويه نور الدين 10885Fمزدوجمناصرة

116/09/87إقليم: القنيطرةمشرع الكتانإقليم: القنيطرةالحسن البصري 139 05/09/03أقدمية 16 سنةمصطفى التويس 10918Sمزدوجحدادة

216/09/96إقليم: القنيطرةالنخيلإقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 139 04/09/02أقدمية 16 سنةجواد كسيم 25441Cمزدوجسيدي الطيبي

316/09/98إقليم: القنيطرةعبد اللطيف العيمانيإقليم: القنيطرةامغيطن 139 04/09/02أقدمية 16 سنةحلي حادة 10922

W

مزدوجعامر السفلية

116/09/98إقليم: القنيطرةعين عريسإقليم: القنيطرةمشرع احضر 139 04/09/02أقدمية 16 سنةرجاء بويي 10915Nمزدوجحدادة

616/09/98إقليم: القنيطرةابراهيم الرودانيإقليم: القنيطرةالحسن البصري 139 04/09/02إلتحاق بالزوجنوال وهبي 20999Z)مزدوجالقنيطرة )البلدية

216/09/98إقليم: القنيطرةابن رشدإقليم: القنيطرةالمريجة 139 06/09/02إلتحاق بالزوجسعاد قنيزيعة 06781V)مزدوجالقنيطرة )البلدية

416/09/95إقليم: القنيطرةالنخيلإقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 137 07/09/04أقدمية 16 سنةجلل أعمنيك 25441Cمزدوجسيدي الطيبي

316/09/92إقليم: القنيطرةالعهد الجديدإقليم: القنيطرةالعكارشة 136 25/09/03إلتحاق بالزوجطويل فتيحة 24977Y)مزدوجالقنيطرة )البلدية

316/09/96إقليم: القنيطرةعمار بن ياسرإقليم: القنيطرةالعيايدة 136 05/09/03إلتحاق بالزوجةمنانة وديع 24979A)مزدوجالقنيطرة )البلدية

617/09/84إقليم: القنيطرةأحمد بوكماخإقليم: القنيطرةالمكرن 135 22/09/03أقدمية 16 سنةم منير البردعي 26761Mمزدوجسيدي الطيبي
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416/09/95إقليم: القنيطرةعبدالحميد العلويإقليم: القنيطرةالمنفلوطي 133 05/09/03أقدمية 16 سنةمشقوق سمير 10835B)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/85إقليم: القنيطرةعبد اللطيف العيمانيإقليم: القنيطرةاولد بنعيش 133 05/10/16أقدمية 16 سنةخمري منصور 10922

W

مزدوجعامر السفلية

116/09/93إقليم: القنيطرةأبي تمامإقليم: القنيطرةعين تيهلي 133 05/09/03أقدمية 16 سنةالسناني م 10943Uمزدوجأولد سلمة

216/09/99إقليم: القنيطرةعين عريسإقليم: القنيطرةامغيطن 133 07/09/04أقدمية 16 سنةأوجعنين مينة 10915Nمزدوجحدادة

616/09/95إقليم: القنيطرةم عابد الجابريإقليم: القنيطرةالمواوقة 131 05/09/03أقدمية 16 سنةحنان الميساوي 26374S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

316/09/96إقليم: القنيطرةابن رشدإقليم: القنيطرةم/م المحيط 131 05/09/03أقدمية 16 سنةادويهري خالد 06781V)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/96إقليم: القنيطرةالبعابشةإقليم: القنيطرةم/م المانة 129 05/09/03أقدمية 16 سنةبوسلهام عليلو 11073Kمزدوجبني مالك

316/09/99إقليم: القنيطرةوادي الذهبإقليم: القنيطرةالحسن البصري 129 24/09/03أقدمية 16 سنةاجويد سناء 10877Xمزدوجمناصرة

116/09/93إقليم: القنيطرةوادي الذهبإقليم: القنيطرةالبغايلية 127 06/10/04أقدمية 16 سنةالزموري م 10877Xمزدوجمناصرة

316/09/95إقليم: القنيطرةابن رشدإقليم: القنيطرةلل ميمونة 126 06/09/00أقدمية 16 سنةالزاوي ابراهيم 06781V)مزدوجالقنيطرة )البلدية

216/09/96إقليم: القنيطرةم/م أنوالإقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 126 07/09/04إلتحاق بالزوجةعبدا غلي 25906Hمزدوجسيدي الطيبي

104/10/94عمالة: سلمدرسة أحمد الجريريإقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاري 123 02/09/10رشيد العسري 01161L باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

421/09/83إقليم: القنيطرةأحمد بوكماخإقليم: القنيطرةم/م المحيط 123 04/09/04أقدمية 16 سنةسامرة ريضى 26761Mمزدوجسيدي الطيبي

406/09/00إقليم: القنيطرةالجولنإقليم: القنيطرةعين القصب 123 07/09/04أقدمية 16 سنةإلهام الضحى 10841H)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/91إقليم: القنيطرةالبعابشةإقليم: القنيطرةحي السلم 1 122 23/10/01أقدمية 16 سنةامعلوي مصطفى 11073Kمزدوجبني مالك

116/09/99إقليم: القنيطرةالحي الجديدإقليم: القنيطرةجبل الظل 121 28/11/06أقدمية 12 سنةاليعقوبي سمية 10863G)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

116/09/99إقليم: القنيطرةعين عريسإقليم: القنيطرةسيدي علل التازي 120 07/10/04أقدمية 16 سنةالسعدية الصبري 10915Nمزدوجحدادة
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117/09/90عمالة: سلمدرسة حمان الفطواكيإقليم: القنيطرةمولي بوسلهام 118 17/10/16أقدمية 16 سنةلكبيرة الغوتي 01156F باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

416/09/96إقليم: القنيطرةأحمد بوكماخإقليم: القنيطرةلل ميمونة 118 04/09/02أقدمية 16 سنةالصنهاجي عزيز 26761Mمزدوجسيدي الطيبي

316/09/93إقليم: القنيطرةحسان بن ثابت -اولد عامرإقليم: القنيطرةالهاشمي البحراوي 117 04/09/12عفور حسن 10957Jمزدوجمكرن

617/09/84إقليم: القنيطرةأبي تمامإقليم: القنيطرةحي السلم 2 116 22/09/03أقدمية 16 سنةأقباش م 10943Uمزدوجأولد سلمة

816/09/98إقليم: القنيطرةاولد برجالإقليم: القنيطرةلمناصرة 116 05/09/08إلتحاق بالزوجةاحميدو  لحسن 10878Yمزدوجمناصرة

816/09/87إقليم: القنيطرةاولد انصرإقليم: القنيطرةحليمة السعدية 112 05/09/03أقدمية 16 سنةداني الحسين 24620Kمزدوجسيدي الطيبي

416/09/98إقليم: القنيطرةم عابد الجابريإقليم: القنيطرةحليمة السعدية 112 06/09/01أقدمية 16 سنةتيبوطة حنان 26374S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

1016/09/99إقليم: القنيطرةابي شعيب الدكاليإقليم: القنيطرةحليمة السعدية 112 05/09/03أقدمية 16 سنةنيسرين قاد 10832Y)مزدوجالقنيطرة )البلدية

716/09/98إقليم: القنيطرةم/م 11 ينايرإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 109 05/09/07أقدمية 12 سنةفؤاد جواهري 10906Dمزدوجسيدي م بنمنصور

706/09/00إقليم: القنيطرةاولد الطالبإقليم: القنيطرةاولد احمودو 107 06/09/06إلتحاق بالزوجفاطمة قرطيط 10913Lمزدوجسيدي الطيبي

705/09/02إقليم: القنيطرةم/م أنوالإقليم: القنيطرةمشرع احضر 107 03/09/08إلتحاق بالزوجكريمة مجيدي 25906Hمزدوجسيدي الطيبي

416/09/96إقليم: القنيطرةالزعيتراتإقليم: القنيطرةأولد المالكية 105 03/09/13عبد الحفيظ الشردة 10960Mمزدوجمكرن

716/09/97إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: القنيطرةأولد المالكية 105 04/09/12لعميري انور 10924Yمزدوجعامر السفلية

1007/09/05إقليم: القنيطرةالمكرنإقليم: القنيطرةالبارودي 105 17/09/07أقدمية 12 سنةفراح كريمة 10953Eمزدوجمكرن

616/09/98إقليم: القنيطرةم/م أنوالإقليم: القنيطرةأولد بلخير 104 11/10/11إلتحاق بالزوجالوافي  سعيدة 25906Hمزدوجسيدي الطيبي

1016/09/92إقليم: القنيطرةوادي الذهبإقليم: القنيطرةالشتيكات 103 02/09/14إلتحاق بالزوجالصادقي جليلة 10877Xمزدوجمناصرة

517/09/84إقليم: القنيطرةالجولنإقليم: القنيطرةسيدي علل التازي 102 26/09/03أقدمية 16 سنةنعيمة بوغروس 10841H)مزدوجالقنيطرة )البلدية

457



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

116/09/92إقليم: القنيطرةالحي الجديدإقليم: القنيطرةحي السلم 2 102 08/10/10روشدي عبد الله 10863G)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

116/09/91إقليم: القنيطرةالبعابشةإقليم: القنيطرةحي السلم 2 102 06/09/17عبد الله غنضور 11073Kمزدوجبني مالك

505/09/03إقليم: القنيطرةالبحتريإقليم: القنيطرةقرية الضاوية 101 05/09/07إلتحاق بالزوجعتيقة كعبة 10829V)مزدوجالقنيطرة )البلدية

117/09/90إقليم: القنيطرةالبعابشةإقليم: القنيطرةالمرابطين 100 20/10/04أقدمية 16 سنةالرتبي نادية 11073Kمزدوجبني مالك

616/09/96إقليم: القنيطرةحسان بن ثابت -اولد عامرإقليم: القنيطرةالهاشمي البحراوي 99 02/09/10هشام شحيمة 10957Jمزدوجمكرن

706/09/01إقليم: القنيطرةأبي تمامإقليم: القنيطرةاولد بنزيان 95 02/09/10إلتحاق بالزوجخديجة الشكر 10943Uمزدوجأولد سلمة

1016/09/98عمالة: سل مدرسة الحنشةإقليم: القنيطرةالضريسة 94 02/09/10إلتحاق بالزوجسعيدة قرعوش 01249G)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

504/09/02إقليم: القنيطرةم/م أنوالإقليم: القنيطرةم/م المحيط 94 05/09/08إلتحاق بالزوجعصار جهاد 25906Hمزدوجسيدي الطيبي

616/09/98إقليم: القنيطرةمحي الدين بن عربيإقليم: القنيطرةلفكارنة 93 02/09/10إلتحاق بالزوجةعادل هدوز 10886Gمزدوجمناصرة

مجموعة مدارس اولد إقليم: القنيطرةامغيطن

اسبيطة

416/09/99عمالة: سل 93 05/09/08إلتحاق بالزوجالقادري حكيمة 01248Fمزدوجعامر

1005/09/03إقليم: القنيطرةمشرع الكتانإقليم: القنيطرةالهاشمي البحراوي 93 05/09/08إلتحاق بالزوجمونية رازقي 10918Sمزدوجحدادة

416/09/99إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: القنيطرةم/م المانة 91 05/09/08أقدمية 12 سنةعمر سمينا 10924Yمزدوجعامر السفلية

301/10/02إقليم: القنيطرةالقاسميينإقليم: القنيطرةم/م المعاشات 91 02/09/10فوزية حسنات 10926Aمزدوجعامر السفلية

316/09/95إقليم: القنيطرةابن رشدإقليم: القنيطرةسيدي علل التازي 90 05/09/07إلتحاق بالزوجحبيبة عنطر 06781V)مزدوجالقنيطرة )البلدية

716/09/96إقليم: القنيطرةم/م المحيطإقليم: القنيطرةشكران 89 04/09/12رشيد كطايب 10908Fمزدوجسيدي م بنمنصور

906/09/01إقليم: القنيطرةالعميميينإقليم: القنيطرة الفلح 89 04/09/12إلتحاق بالزوجبوكموم حنان 10884Eمزدوجمناصرة

116/09/96عمالة: سلالنجاح 2إقليم: القنيطرةاولد انصر 88 06/09/17بوعدا م سعيد 27304C)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

458



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 2020

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: القنيطرةاولد بنعيشإقليم: القنيطرةالسياح 87 04/09/12اجلمط  عائشة 10923Xمزدوجعامر السفلية

106/09/00إقليم: القنيطرةزهانةإقليم: القنيطرةاولد موسى البحارة 86 02/09/14إلتحاق بالزوجالعروي وفاء 10916Pمزدوجحدادة

316/09/95إقليم: القنيطرةحسان بن ثابت -اولد عامرإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 85 03/09/13حميد بوتصوضين 10957Jمزدوجمكرن

411/09/00إقليم: القنيطرةاولد بنعيشإقليم: القنيطرةهناك 85 01/09/10الهام منصور 10923Xمزدوجعامر السفلية

216/09/94إقليم: القنيطرةم/م بني مالكإقليم: القنيطرةحي السلم 1 84 06/09/17عبداللطيف بويتي 11070Gمزدوجبني مالك

116/09/98إقليم: القنيطرةملحقة السيدة زينبإقليم: القنيطرةالمرابطين 84 13/11/08أقدمية 12 سنةهدى متوكل 10856Z)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

216/09/96إقليم: القنيطرةجبل الظلإقليم: القنيطرةالحي الداري 82 04/09/18الشليح عبد القادر 11076Nمزدوجبني مالك

116/09/96إقليم: القنيطرةجبل الظلإقليم: القنيطرةالحي الداري 82 04/09/18ابزيو العربي 11076Nمزدوجبني مالك

206/09/01إقليم: القنيطرةأولد بلخيرإقليم: القنيطرةالهاشمي البحراوي 79 06/09/17نعيمة بوهراوا 10961Nمزدوجمكرن

315/09/05إقليم: القنيطرةابن رشدإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 78 05/09/11إلتحاق بالزوجرجاء لصفر 06781V)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/94إقليم: القنيطرةمولي بوسلهامإقليم: القنيطرةمشرع احضر 77 05/09/11عبدالدايم الكبير 11139Gمزدوجمولي بوسلهام

616/09/95إقليم: القنيطرةالحسن البصريإقليم: القنيطرةعين تيهلي 77 06/09/11افقيرن الحسن 10887Hمزدوجبنمنصور

416/09/95إقليم: القنيطرةاولد انصرإقليم: القنيطرةاولد موسى البحارة 77 06/09/10إلتحاق بالزوجةخالد القاسمي 24620Kمزدوجسيدي الطيبي

816/09/96إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: القنيطرةلمناصرة 77 02/09/14مريم لكرد 10924Yمزدوجعامر السفلية

716/09/96إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةلمناصرة 77 02/09/14عزيز الحيمري 10904Bمزدوجسيدي م بنمنصور

116/09/98إقليم: القنيطرةالمرنيينإقليم: القنيطرةتدانة 77 05/09/11عبد ل لحلو 27121D)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

104/09/02إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةم/م المانة 77 04/09/11سعاد عيوش 10904Bمزدوجسيدي م بنمنصور
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104/09/02إقليم: القنيطرةم/م المحيطإقليم: القنيطرةالسياح 77 03/09/12الحسين الرويشق 10908Fمزدوجسيدي م بنمنصور

705/09/08عمالة: الرباطالمسيرةإقليم: القنيطرةم/م المعاشات 77 04/09/12شيخي فردوىس 01036A)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

205/09/08عمالة: سلالبحيرة 2إقليم: القنيطرةم/م المانة 77 04/09/12نا دية ولد مولي يحي 27306Eمزدوجعامر

116/09/98إقليم: القنيطرةأبي بكر الرازيإقليم: القنيطرةالهاشمي البحراوي 76 04/09/18إلتحاق بالزوجةعمر شكري 10826S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

مجموعة مدارس اولد إقليم: القنيطرةأولد بلخير

اسبيطة

316/09/99عمالة: سل 76 04/09/18إلتحاق بالزوجةضريف مصطفى 01248Fمزدوجعامر

1016/09/99إقليم: القنيطرةالعفايفةإقليم: القنيطرةم/م المحيط 75 02/09/10إلتحاق بالزوجفليو نجية 10882Cمزدوجمناصرة

914/09/01إقليم: القنيطرةسيدي علل التازيإقليم: القنيطرةالشوافع 75 02/09/10حنان المنصوري 10872Sمزدوجسيدي علل التازي

804/09/02عمالة: سل سيدي إبراهيم بولعجولإقليم: القنيطرةاولد عكيل الكبار 75 07/09/10أقردوز رشيدة 01257Rمزدوجعامر

316/09/99إقليم: القنيطرةالقاسميينإقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 74 02/09/14سمير مزهد 10926Aمزدوجعامر السفلية

506/09/01إقليم: القنيطرةم/م المناصرةإقليم: القنيطرةم/م المعاشات 73 03/09/13إلتحاق بالزوجكنساس صباح 10881Bمزدوجمناصرة

216/09/96إقليم: القنيطرةمحي الدين بن عربيإقليم: القنيطرةالشقاقفة 71 02/09/16إلتحاق بالزوجةلحبيب حروش 10886Gمزدوجمناصرة

407/09/04إقليم: القنيطرةم/م أنوالإقليم: القنيطرةالشتيكات 71 05/09/11إلتحاق بالزوجفاطمة المقدم 25906Hمزدوجسيدي الطيبي

707/09/05إقليم: القنيطرةالعميميينإقليم: القنيطرةاولد بنزيان 71 04/09/12إلتحاق بالزوجكريمة بوخريص 10884Eمزدوجمناصرة

1005/09/03إقليم: القنيطرةاولد انصرإقليم: القنيطرةحسان بن ثابت -اولد عامر 70 03/09/13إلتحاق بالزوجسناء زواكي 24620Kمزدوجسيدي الطيبي

106/09/00إقليم: سيدي سليمانالمركزية بني فضلإقليم: القنيطرةلمناصرة 69 05/09/11إلتحاق بالزوجةأنوار الكعوارة 10935Kمزدوجعامر الشمالية

مدرسة العلمة عبد الرحمان إقليم: القنيطرةاولد عكيل الكبار

الكتاني

706/09/00عمالة: سل 69 02/09/12عبد السلم  ربو 01174A)مزدوجتابريكت )المقاطعة

706/09/01إقليم: القنيطرةمحي الدين بن عربيإقليم: القنيطرةلفكارنة 69 05/09/11إلتحاق بالزوجةحميد         بوكرين 10886Gمزدوجمناصرة
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104/09/02إقليم: القنيطرةابن رشدإقليم: القنيطرةلفكارنة 69 05/09/11إلتحاق بالزوجةمحسن ريري 06781V)مزدوجالقنيطرة )البلدية

405/09/07إقليم: القنيطرةلهيالفةإقليم: القنيطرةأولد زيار 69 05/09/11إلتحاق بالزوجمريم هماش 10883Dمزدوجمناصرة

506/09/01إقليم: القنيطرةاولد احمودوإقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 68 05/09/11نور الدين ركاني 10927Bمزدوجعامر السفلية

607/09/05إقليم: القنيطرةعبد اللطيف العيمانيإقليم: القنيطرةالربيع 68 05/09/11إلتحاق بالزوجهاجر الضعيف 10922

W

مزدوجعامر السفلية

506/09/00إقليم: القنيطرة م/م التواصلإقليم: القنيطرةالغوالمة 67 05/09/11بوتخيل إكرام 10949Aمزدوجمكرن

104/09/02إقليم: القنيطرةحسان بن ثابت -اولد عامرإقليم: القنيطرةالكنافدة 67 04/09/12الشادلي إدريسي سمير 10957Jمزدوجمكرن

1007/09/05إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 67 04/09/12بوقدير غزلن 10904Bمزدوجسيدي م بنمنصور

605/09/07إقليم: القنيطرةم/م المحيطإقليم: القنيطرةعين القصب 67 05/09/11عطشان بوجمعة 10908Fمزدوجسيدي م بنمنصور

عمالة: المضيق - مدرسة خديجة أم المؤمنينإقليم: القنيطرةم/م بنمنصور

الفنيدق
116/09/99 66 04/09/18طارق كمبيب 05438K)مزدوجالفنيدق )البلدية

806/09/00إقليم: القنيطرةم/م أنوالإقليم: القنيطرةاولد عبدا 66 02/09/13إلتحاق بالزوجاسماءاجبيلي 25906Hمزدوجسيدي الطيبي

806/09/00إقليم: القنيطرةالقاسميينإقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 65 05/09/11نورة حماد 10926Aمزدوجعامر السفلية

420/09/05إقليم: القنيطرةم/م أنوالإقليم: القنيطرة الفلح 63 17/09/15إلتحاق بالزوجفدوى بوعوين 25906Hمزدوجسيدي الطيبي

216/09/99عمالة: سلمدرسة ابي حنيفةإقليم: القنيطرةلمناصرة 62 02/09/16هشام برواين 20011A)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

105/09/07إقليم: القنيطرةأبي بكر الرازيإقليم: القنيطرةهناك 62 03/09/13إلتحاق بالزوجصباح  بنعسو 10826S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

516/09/86إقليم: القنيطرةحسان بن ثابت -اولد عامرإقليم: القنيطرةم/م المعاشات 61 03/09/13نصر الدين رحماني 10957Jمزدوجمكرن

817/09/90إقليم: القنيطرةالبغايليةإقليم: القنيطرةم/م المعاشات 61 03/09/13نادية اجميعي 10948Zمزدوجمكرن

116/09/98عمالة: سل مدرسة الحنشةإقليم: القنيطرةاولد عكيل الكبار 61 03/09/13رشيد خطابي 01249G)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية
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806/09/01إقليم: القنيطرةمحي الدين بن عربيإقليم: القنيطرةلمناصرة 61 04/09/12إلتحاق بالزوجةم فتوحي 10886Gمزدوجمناصرة

707/09/05عمالة: سلمدرسة إدريس الزهرإقليم: القنيطرةم/م 11 يناير 61 06/09/13مريم اعمارة 18594K)مزدوجتابريكت )المقاطعة

116/09/95إقليم: القنيطرةالحي الجديدإقليم: القنيطرةالمرابطين 60 02/09/14عبد الرحيم المعيتيق 10863G)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

916/09/96إقليم: القنيطرةمحي الدين بن عربيإقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 60 05/09/11إلتحاق بالزوجصباح  زمرو 10886Gمزدوجمناصرة

704/09/12إقليم: القنيطرةم/م أنوالإقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسي 60 04/09/12إلتحاق بالزوجالدحاوي اسية 25906Hمزدوجسيدي الطيبي

106/09/01إقليم: القنيطرةالقاسميينإقليم: القنيطرةاولد بسام 59 04/09/12أمينة المنتاكي 10926Aمزدوجعامر السفلية

704/09/02إقليم: القنيطرةالقاسميينإقليم: القنيطرةالسياح 59 04/09/12أهاري رشيد 10926Aمزدوجعامر السفلية

905/09/03إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 59 02/09/15نحال سليمة 10904Bمزدوجسيدي م بنمنصور

405/09/07عمالة: سلالمدرسة الجماعاتية عامرإقليم: القنيطرةالكنافدة 59 04/09/12سهام لكدالي 26070Lمزدوجعامر

517/09/84إقليم: الخميساتحي الجديدإقليم: القنيطرةأولد اوجيه1 58 06/09/17نور الدين بليغ 18689N)مزدوجتيفلت )البلدية

116/09/98إقليم: القنيطرةم/م بني مالكإقليم: القنيطرةالمرابطين 58 06/09/17م بنعيدة 11070Gمزدوجبني مالك

606/09/00إقليم: الحاجبتيفريتإقليم: القنيطرةالمريجة 58 04/09/12يوسف العروصي 04174Lمزدوجلقصير

106/09/01إقليم: القنيطرةم/م بني مالكإقليم: القنيطرةإدريس الزهر 58 06/09/17الحمداوي نسرين 11070Gمزدوجبني مالك

216/09/96إقليم: القنيطرةاولد احمودوإقليم: القنيطرةم,م اولد ام 55 06/09/17ابراهيم ويحان 10927Bمزدوجعامر السفلية

116/09/99إقليم: القنيطرةلخضاضرةإقليم: القنيطرةارزيكات 55 06/09/17وفاء بن البشير 11045Eمزدوجعرباوة

705/09/11إقليم: القنيطرةلهيالفةإقليم: القنيطرةهناك 55 03/09/13إلتحاق بالزوجسهام بوسريج 10883Dمزدوجمناصرة

807/09/05عمالة: سلالبحيرة 2إقليم: القنيطرةأولد بلخير 54 03/09/13إلتحاق بالزوجبشرى الساقي 27306Eمزدوجعامر
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703/09/13إقليم: القنيطرةالحسن البصريإقليم: القنيطرةاولد بسام 54 03/09/13إلتحاق بالزوجالعرابي فوزية 10887Hمزدوجبنمنصور

716/09/94إقليم: القنيطرةزهانةإقليم: القنيطرةهناك 53 03/09/13إلتحاق بالزوجةابراهيم ابوالفتح 10916Pمزدوجحدادة

217/09/84إقليم: القنيطرةم/م المحيطإقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصر 53 02/09/14أحمد سراج الدين 10908Fمزدوجسيدي م بنمنصور

916/09/93إقليم: القنيطرةم/م المناصرةإقليم: القنيطرةالركابي 53 06/10/17إلتحاق بالزوجةجعراني عبد الفتاح 10881Bمزدوجمناصرة

102/10/02إقليم: القنيطرة الفلحإقليم: القنيطرةعين القصب 53 02/09/14عصام المحراك 10902Zمزدوجبنمنصور

106/09/06عمالة: سلمدرسة احصينإقليم: القنيطرةعين تيهلي 53 30/09/16اوالمالح لحسن 01206K)مزدوجحصين )المقاطعة

701/01/10إقليم: القنيطرةم/م المناصرةإقليم: القنيطرةعين تيهلي 53 03/09/13إلتحاق بالزوجلمياء كعبوش 10881Bمزدوجمناصرة

403/09/13إقليم: القنيطرةزهانةإقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسي 53 03/09/13إلتحاق بالزوجحقوم شرفاء 10916Pمزدوجحدادة

1007/09/05عمالة: مكناسالقدارة المركزإقليم: القنيطرةامغيطن 52 03/09/13إلتحاق بالزوجنادية دامو 03898Lمزدوجواد الجديدة

916/09/99إقليم: سيدي قاسمعبدالرحمان بن عوفإقليم: القنيطرةالمكرن 51 06/09/17ابراهيم بوعادي 14903Yمزدوجباب تيوكا

506/09/00عمالة: سل مدرسة الحنشةإقليم: القنيطرةهناك 51 03/09/13شادية اسكين 01249G)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

206/09/00عمالة: سل مدرسة الحنشةإقليم: القنيطرةم/م المحيط 51 09/09/13سمير الكتاني 01249G)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

901/01/10إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةلل غنو 51 03/09/13نزهة بحو 10904Bمزدوجسيدي م بنمنصور

905/09/08إقليم: القنيطرةزهانةإقليم: القنيطرةاولد بنزيان 49 06/09/17إلتحاق بالزوجيوس نبيلة 10916Pمزدوجحدادة

1016/09/93عمالة: سلالنجاحإقليم: القنيطرةاولد انصر 48 06/09/17مصطفى سليمان 27289L)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

216/09/96عمالة: سلمدرسة عبد ا إبراهيمإقليم: القنيطرةابن رشد 48 06/09/17الجوهري رشيدة 21512Gمزدوجعامر

605/09/08إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: القنيطرةالمنفلوطي 48 04/09/18عصام عزايز 10898Vمزدوجبنمنصور
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106/09/00عمالة: الرباطالحسن اليوسيإقليم: القنيطرةالنجاجعة 46 04/09/18إلتحاق بالزوجةمنير بعلبكى 01037B)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

306/09/00عمالة: سلمدرسة الجعاونةإقليم: القنيطرةلمناصرة 46 02/09/14إلتحاق بالزوجةحسن  معروفي 01252K)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

306/09/01إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةم,م اولد ام 45 06/09/17ريما الطفاني 10904Bمزدوجسيدي م بنمنصور

813/09/02إقليم: القنيطرةاولد احمودوإقليم: القنيطرةاشراردة 45 03/09/19احمد فتوحي 10927Bمزدوجعامر السفلية

105/09/03عمالة: سلمدرسة احصينإقليم: القنيطرةالعفايفة 45 06/09/17إبراهيم أحراك 01206K)مزدوجحصين )المقاطعة

807/09/05إقليم: القنيطرةالعفايفةإقليم: القنيطرةم,م اولد ام 45 02/09/14إلتحاق بالزوجسناء اشليح 10882Cمزدوجمناصرة

316/09/99إقليم: القنيطرةاولد بنعيشإقليم: القنيطرةم/م المحيط 44 02/09/14إلتحاق بالزوجةحسن الصديق 10923Xمزدوجعامر السفلية

604/09/02إقليم: القنيطرةالبغايليةإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 43 02/09/14لبنى روم 10948Zمزدوجمكرن

116/09/97عمالة: سلمدرسة خديجة أم المؤمنينإقليم: القنيطرةاولد انصر 42 06/09/17لزرق م 20007

W

مزدوجالعيايدة )المقاطعة(

205/09/03إقليم: القنيطرةم/م المحيطإقليم: القنيطرةم/م المعاشات 42 04/09/18المسعودي هدى 10908Fمزدوجسيدي م بنمنصور

809/12/11إقليم: القنيطرةم/م 11 ينايرإقليم: القنيطرةسيدي عيسى خشان 42 02/09/16فاطمة الزهراء السحتري 10906Dمزدوجسيدي م بنمنصور

120/09/05إقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصرإقليم: القنيطرةجبل الظل 41 04/09/19مطيع أعكيلة 11143Lمزدوجمولي بوسلهام

713/02/17إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 40 13/02/17إلتحاق بالزوجلقباقبي ليلى 10904Bمزدوجسيدي م بنمنصور

605/09/11إقليم: القنيطرةزهانةإقليم: القنيطرةالمريجة 39 06/09/16إلتحاق بالزوجفدوى العمشي 10916Pمزدوجحدادة

903/09/13إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةم/م المانة 39 06/09/17الزيادي اكرام 10904Bمزدوجسيدي م بنمنصور

413/02/17إقليم: القنيطرةاولد احمودوإقليم: القنيطرةاولد عياد 38 13/02/17مويمي إلهام 10927Bمزدوجعامر السفلية

213/02/17إقليم: القنيطرةم/م المحيطإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 38 13/02/17الحسناوي  الزهرة 10908Fمزدوجسيدي م بنمنصور
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1013/02/17إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةاولد موسى البحارة 38 13/02/17حورية نبهة 10904Bمزدوجسيدي م بنمنصور

513/02/17إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 38 13/02/17غزلن خوباش 10904Bمزدوجسيدي م بنمنصور

513/02/17إقليم: القنيطرةالبغايليةإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 38 13/02/17شيماء بلمقدم 10948Zمزدوجمكرن

813/02/17إقليم: القنيطرةأولد بلخيرإقليم: القنيطرةلمناصرة 38 مزدوجمكرن10961Nدنيا هنان

عمالة: الصخيرات  - اولد امباركإقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصر

تمارة
313/02/17 38 13/02/17وفاء خيري 24897Lمزدوجالمنزه

213/02/17عمالة: سلمدرسة اشبيليةإقليم: القنيطرةامحاميد بويب 38 13/02/17باحو حورية 18595L)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

113/02/17عمالة: الرباطالمسيرةإقليم: القنيطرةقرية الضاوية 38 13/02/17البقالي جهاد 01036A)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

313/02/17عمالة: سلالبحيرةإقليم: القنيطرةالعنابسة 38 04/09/19فاطمة البوعناني 27086Rمزدوجعامر

213/02/17إقليم: القنيطرةم,م اولد امإقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسي 37 13/02/17البلغيتي العلوي خديجة 10891Mمزدوجبنمنصور

705/09/11إقليم: القنيطرةلهيالفةإقليم: القنيطرةهناك 36 02/09/15إلتحاق بالزوجةعلوي المهدي 10883Dمزدوجمناصرة

113/02/17إقليم: القنيطرةالشتيكاتإقليم: القنيطرةم/م المانة 36 05/09/18خديجة مسيك 11085Yمزدوجسيدي علل التازي

813/02/17إقليم: القنيطرة الفلحإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 36 13/02/17حنان طراف 10902Zمزدوجبنمنصور

1007/09/05عمالة: سلمدرسة م الزيراويإقليم: القنيطرةسيدي علل التازي 34 02/09/16سعاد أيت بوش 01147

W

مزدوجبطانة )المقاطعة(

104/09/12إقليم: القنيطرةاولد عطيةإقليم: القنيطرةهناك 34 04/09/19أورحو عائشة 10889Kمزدوجبنمنصور

213/02/17عمالة: سلمدرسة خديجة أم المؤمنينإقليم: القنيطرةلل ميمونة 34 13/02/17مريم النويري 20007

W

مزدوجالعيايدة )المقاطعة(

313/02/17عمالة: سلمدرسة اشبيليةإقليم: القنيطرةلل ميمونة 34 13/02/17وفاء تورهاق 18595L)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

111/09/00إقليم: القنيطرةابن رشدإقليم: القنيطرةأحمد عثمان بندلة الدريسي 33 نعمالماموني م 06/09/17 06781V)مزدوجالقنيطرة )البلدية
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707/09/04إقليم: القنيطرةزهانةإقليم: القنيطرةالمرابطين 33 02/09/15إلتحاق بالزوجليلى بورواح 10916Pمزدوجحدادة

113/02/17عمالة: سلمدرسة يعقوب المنصورإقليم: القنيطرةالضريسة 32 04/09/18حنان بن جدي 01212S)مزدوجحصين )المقاطعة

117/09/01عمالة: سلالبحيرة 2إقليم: القنيطرةاولد انصر 31 06/09/17بلفقيه مصطفى 27306Eمزدوجعامر

206/09/01عمالة: سلمدرسة طه حسينإقليم: القنيطرةالعفايفة 31 06/09/17سميرة قرسي 20913F)مزدوجتابريكت )المقاطعة

407/09/05إقليم: القنيطرةم/م المحيطإقليم: القنيطرةأولد بلخير 31 06/09/17لطرش م 10908Fمزدوجسيدي م بنمنصور

124/01/08عمالة: الرباطإدريس الولإقليم: القنيطرةالعفايفة 31 06/09/17عيسات فاطمة 01038C)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - أبي القاسم الشابيإقليم: القنيطرةحسان بن ثابت -اولد عامر

تمارة
401/01/10 31 06/09/17نوال عاصم 27436

W

مزدوجعين العودة )البلدية(

101/01/10عمالة: الرباطإدريس الولإقليم: القنيطرةم/م المعادكة 31 06/09/17حنان شهيبة 01038C)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - ابن زيدونإقليم: القنيطرةم,م اولد ام

تمارة
505/09/11 31 06/09/17سميرة بامو 23495M)مزدوجالصخيرات )البلدية

205/09/11عمالة: سلمدرسة طه حسينإقليم: القنيطرةم/م المحيط 31 06/09/17سمية بورزامة 20913F)مزدوجتابريكت )المقاطعة

105/09/11إقليم: القنيطرةالحي الجديدإقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 31 06/09/17إيمان محبوب 10863G)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: القنيطرةالحسن البصري

الغزولي

205/09/11عمالة: سل 31 06/09/17كوثر السكاري 01259Tمزدوجعامر

1104/09/12عمالة: مكناسايت موسى وحميإقليم: القنيطرةاولد بنعيش 31 06/09/17ماها سعاد 04069Xمزدوجعين جمعة

عمالة: الصخيرات  - النصرإقليم: القنيطرةاولد رافع

تمارة
104/09/12 31 06/09/17ساخر أمينة 23798S)مزدوجعين العودة )البلدية

503/09/13عمالة: سلمدرسة اشبيليةإقليم: القنيطرةم/م المعادكة 31 06/09/17ايت بوكايو فدوى 18595L)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

103/09/13عمالة: الرباطلسان الدين بن الخطيبإقليم: القنيطرةكتامة 31 06/09/17حفصاء بهالة 01051S)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - عين الروزإقليم: القنيطرةكتامة

تمارة
403/09/13 31 06/09/17 نورة بسككين 01347Nمزدوجصباح
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403/09/13عمالة: سلمدرسة اشبيليةإقليم: القنيطرةكتامة 31 06/09/17أسماء الجيري 18595L)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

103/09/13إقليم: سيدي سليمانمدرسة المام ابن حنبلإقليم: القنيطرةالضريسة 31 06/09/17كمال قباضي 10870P سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

مزدوج

303/09/13عمالة: سلالمدرسة الجماعاتية عامرإقليم: القنيطرةكتامة 31 06/09/17ليلى صولدي 26070Lمزدوجعامر

302/09/14عمالة: سلمدرسة عثمان بن عفانإقليم: القنيطرةأولد زيار 31 06/09/17صفاء عباسي 01213T)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - عبدالمجيد بنجلونإقليم: القنيطرةاشراردة

تمارة
502/09/14 31 06/09/17نزهة  بنحجو 26330Uمزدوجسيدي يحيى زعير

502/09/14عمالة: سلالبحيرةإقليم: القنيطرةسيدي عيسى خشان 31 06/09/17ام زينب برتيعة 27086Rمزدوجعامر

302/09/14عمالة: سلمدرسة عثمان بن عفانإقليم: القنيطرةأولد زيار 31 06/09/17أمينة بوزكاغ 01213T)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - عين الريبعةإقليم: القنيطرةالمواوقة

تمارة
1102/09/14 31 06/09/17الدرعي رشيد 01371Pمزدوجسيدي يحيى زعير

202/09/14عمالة: سلالمدرسة الجماعاتية النصرإقليم: القنيطرةم,م اولد ام 31 06/09/17الرحالي الخياطي 01241Yمزدوجالسهول

301/02/17إقليم: القنيطرةاولد بنعيشإقليم: القنيطرةاولد عياد 31 01/02/17إلتحاق بالزوجاليبري سعاد 10923Xمزدوجعامر السفلية

مدرسة القاعدة الجوية إقليم: القنيطرةتدانة

سيدي يحيى

306/09/17إقليم: سيدي سليمان 31 06/09/17كوثر الكرش 10876

W

مزدوجعامر الشمالية

324/11/17عمالة: سلمدرسة مالكة الفاسيإقليم: القنيطرةقرية الضاوية 31 24/11/17اشقيف حنان 20914G)مزدوجتابريكت )المقاطعة

206/09/17إقليم: الخميساتعمرو بنو زكريإقليم: القنيطرةم/م يوسف بن تاشفين 31 06/09/17حليمة بوادي 11544Xمزدوجخميس سيدي يحيى

116/09/95إقليم: القنيطرةالحي الجديدإقليم: القنيطرةالمرابطين 30 02/09/15سماح التويبي 10863G)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

116/09/99إقليم: القنيطرةالحي الجديدإقليم: القنيطرةالمرابطين 30 02/09/15المسيح سعيدة 10863G)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

513/02/17إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 30 13/02/17إلتحاق بالزوجإلهام بوحزامة 10924Yمزدوجعامر السفلية

1013/02/17إقليم: القنيطرةمكناساتإقليم: القنيطرةاولد عياد 30 13/02/17إلتحاق بالزوجمرية بكراطة 11088Bمزدوجسيدي علل التازي
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413/02/17عمالة: سلالبحيرةإقليم: القنيطرةاولد عياد 30 04/09/19زبيدة الرحالي 27086Rمزدوجعامر

603/09/13إقليم: القنيطرةالبغايليةإقليم: القنيطرةم/م المعادكة 29 06/09/17إيمان أمزاوك 10948Zمزدوجمكرن

105/09/16إقليم: العرائشمدرسة الغديرةإقليم: القنيطرةامحاميد بويب 29 05/09/16إلتحاق بالزوجسهام خلفي 05725X)مزدوجالعرائش )البلدية

201/02/17إقليم: القنيطرةاولد بنعيشإقليم: القنيطرةاولد عياد 29 01/02/17إلتحاق بالزوجنوار اسويلم 10923Xمزدوجعامر السفلية

613/02/17عمالة: سلمدرسة بوجدورإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 29 13/02/17إلتحاق بالزوجصارة الكباصي 26068J)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

413/02/17إقليم: القنيطرةالبغايليةإقليم: القنيطرةم/م المعاشات 29 04/09/19فاطمة احطيشة 10948Zمزدوجمكرن

813/02/17إقليم: القنيطرةالعفايفةإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 29 13/02/17إلتحاق بالزوجمريم القريش 10882Cمزدوجمناصرة

713/02/17إقليم: القنيطرةالشقاقفةإقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 29 04/09/19احميمك أمينة 11084Xمزدوجسيدي علل التازي

213/02/17إقليم: القنيطرةم/م المحيطإقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 29 04/09/19ايمان الطويل 10908Fمزدوجسيدي م بنمنصور

313/02/17عمالة: سلمدرسة مولي علي الشريفإقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصر 29 04/09/19شيماء بن الصالح 21532D)مزدوجتابريكت )المقاطعة

613/02/17إقليم: القنيطرةالبغايليةإقليم: القنيطرةلمناصرة 29 04/09/19عبدالحق مكروم 10948Zمزدوجمكرن

1013/02/17إقليم: القنيطرةالحسن البصريإقليم: القنيطرةاشراردة 29 05/09/19مساوي حكيمة 10887Hمزدوجبنمنصور

113/02/17إقليم: القنيطرةسيدي عيسى خشانإقليم: القنيطرةاولد عبدا 29 04/09/19غفلون هدى 11101Rمزدوجسوق ثلثاء الغرب

713/02/17إقليم: القنيطرةسيدي عيسى خشانإقليم: القنيطرةاولد عبدا 29 04/09/19أميمة العوادي 11101Rمزدوجسوق ثلثاء الغرب

113/02/17عمالة: الرباطالفارابيإقليم: القنيطرةامحاميد بويب 29 13/02/17إلتحاق بالزوجالبداوي فاطمة 01040E)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

613/02/17إقليم: القنيطرةم/م المحيطإقليم: القنيطرةأولد المالكية 29 04/09/19رافع سناء 10908Fمزدوجسيدي م بنمنصور

113/02/17إقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاريإقليم: القنيطرةم/م المعادكة 29 03/09/19لطيفة شطاو 11140Hمزدوجمولي بوسلهام
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116/09/98إقليم: القنيطرةأحمد عثمان بندلة الدريسيإقليم: القنيطرةابن رشد 28 نعمخالد حجية 06/09/17 10873T)مزدوجمهدية )البلدية

106/09/00عمالة: سل  مدرسة البحتريإقليم: القنيطرةأحمد بوكماخ 28 06/09/17الحسين احبري 01200D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

112/09/02إقليم: العرائشم/م  ابن بطوطة المركزإقليم: القنيطرةالمرابطين 28 06/09/17مليكة صوصي علوي 05747

W

مزدوجالعوامرة

805/09/11عمالة: سلمدرسة م حصارإقليم: القنيطرةاولد الطالب 28 06/09/17شفاء ارويضي 01175B)مزدوجتابريكت )المقاطعة

209/12/11إقليم: القنيطرةجبل الظلإقليم: القنيطرةالحي الداري 28 06/09/17بنجحى الشرقاوي 11076Nمزدوجبني مالك

304/09/12إقليم: القنيطرةالعفايفةإقليم: القنيطرةالحريضيين 28 02/09/16إلتحاق بالزوجوفاء العسل 10882Cمزدوجمناصرة

602/09/12إقليم: القنيطرةالعفايفةإقليم: القنيطرةاولد بنزيان 28 04/09/18إلتحاق بالزوجهدى لغريب 10882Cمزدوجمناصرة

113/02/17إقليم: القنيطرةهناكإقليم: القنيطرةاولد موسى البحارة 28 13/02/17أسماء الورايني 10895Sمزدوجبنمنصور

213/02/17إقليم: القنيطرةاولد بنزيانإقليم: القنيطرةم,م اولد ام 28 03/09/19م الحويفي 10888Jمزدوجبنمنصور

1013/02/17إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 28 13/02/17إلتحاق بالزوجابتسام ايت عبد الكريم 10904Bمزدوجسيدي م بنمنصور

113/02/17إقليم: القنيطرةم/م المحيطإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 28 13/02/17فتيحة العمري 10908Fمزدوجسيدي م بنمنصور

613/02/17إقليم: القنيطرةالعفايفةإقليم: القنيطرةلمناصرة 28 13/02/17إلتحاق بالزوجهوبي دنيا 10882Cمزدوجمناصرة

1013/02/17إقليم: القنيطرةاولد عطيةإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 28 13/02/17شيماء هد 10889Kمزدوجبنمنصور

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامنإقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصر

تمارة
513/02/17 28 13/02/17أسماء لوباني 25420E)مزدوجعين العودة )البلدية

113/02/17عمالة: سل  مدرسة البحتريإقليم: القنيطرةاولد بسام 28 13/02/17ياسين حجوب 01200D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

313/02/17عمالة: سلمدرسة العهد الجديدإقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسي 28 13/02/17خديجة مخليص 01189S)مزدوجتابريكت )المقاطعة

713/02/17إقليم: القنيطرةمكناساتإقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسي 28 13/02/17غزلن خرشا 11088Bمزدوجسيدي علل التازي
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513/02/17إقليم: القنيطرةم/م المحيطإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 28 13/02/17حيات الطالبي 10908Fمزدوجسيدي م بنمنصور

213/02/17عمالة: سلفاطمة المرنيسيإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 28 13/02/17مليكة السماوي 27305D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

1013/02/17إقليم: القنيطرةالسعديينإقليم: القنيطرةالربيع 27 13/02/17نزهة بوعلي 10862F)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عبد الخالق الطريسإقليم: القنيطرةشكران

تمارة
213/02/17 27 13/02/17الهام المدني 23494L)مزدوجعين العودة )البلدية

مجموعة مدارس السبت إقليم: القنيطرةالعيايدة

القديم

113/02/17عمالة: سل 27 04/09/17سمر بوزياني 01226Gمزدوجالسهول

413/02/17عمالة: سلمدرسة أحمد معنينوإقليم: القنيطرةقرية بنعودة 26 13/02/17إلتحاق بالزوجمريم المرابط 01193

W

مزدوجالعيايدة )المقاطعة(

106/09/17عمالة: سلمدرسة أبي بكر الصديقإقليم: القنيطرةقرية بنعودة 26 04/09/18بشرى المعادي 01214U)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

406/09/17إقليم: الخميساتسوق السبتإقليم: القنيطرةم/م بني مالك 25 03/09/19حنان الريفاعي 11539Sمزدوجأيت بلقاسم

721/11/17إقليم: القنيطرةم/م المحيطإقليم: القنيطرةالنجاجعة 25 04/09/19فاطمة بنعزي 10908Fمزدوجسيدي م بنمنصور

306/09/00عمالة: سلالبحيرة 2إقليم: القنيطرةالحسن البصري 24 04/09/18حياة بنمولود 27306Eمزدوجعامر

905/09/11إقليم: سيدي قاسمسيدي الكاملإقليم: القنيطرةلل ميمونة 24 02/09/16سناء  لحياني 14852Tمزدوجسيدي الكامل

مجموعة مدارس سيدي إقليم: القنيطرة18 نونبر

الشافي

103/09/13عمالة: سل 24 24/06/17إلتحاق بالزوجبوقستال السعدية 01221Bمزدوجالسهول

عمالة: الصخيرات  - الرويضاتإقليم: القنيطرةالشقاقفة

تمارة
203/09/13 24 04/09/18سعيد بورزكي 01365Hمزدوجسيدي يحيى زعير

المركزية اولد بوثابت إقليم: القنيطرةالعيايدة

المركز

103/09/13إقليم: سيدي سليمان 24 04/09/18شرقاوي عبد الله 10963Rمزدوجأولد بن حمادي

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: القنيطرةالشتيكات

الغزولي

1002/09/15عمالة: سل 24 04/09/18شابو زكرياء 01259Tمزدوجعامر

1202/09/15عمالة: سلمجموعة مدارس الجبابرةإقليم: القنيطرةالضريسة 24 04/09/18الحرش هند 01228Jمزدوجالسهول

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: القنيطرةمكناسات

الغزولي

1002/09/15عمالة: سل 24 04/09/18طرقي رجاء 01259Tمزدوجعامر
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601/01/17عمالة: طنجة - أصيلبدريونإقليم: القنيطرةالعيايدة 24 04/09/18التدلوي عبد السلم 15151T)مزدوجكزناية )البلدية

207/09/16عمالة: سلفاطمة المرنيسيإقليم: القنيطرةاولد رافع 24 04/09/18عبدالمجيد تمزتين 27305D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

307/09/16إقليم: الخميساتمجموعة مدارس التنميةإقليم: القنيطرةم/م المعادكة 24 04/09/18زليف خديجة 11507Gمزدوجأيت مالك

413/02/17عمالة: سل  مدرسة البحتريإقليم: القنيطرةاولد عياد 24 13/02/17حنان الزاكي 01200D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - مولي سليمانإقليم: القنيطرةلل ميمونة

تمارة
313/02/17 24 13/02/17جميلة نسيل 27052D)مزدوجعين العودة )البلدية

101/02/17إقليم: القنيطرةالمرابطينإقليم: القنيطرةقرية بنعودة 24 01/02/17زينب اهنيش 06803U)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

113/02/17عمالة: سلفاطمة المرنيسيإقليم: القنيطرةلل ميمونة 24 13/02/17مريم العسري 27305D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

313/02/17إقليم: القنيطرةالمرنيينإقليم: القنيطرةلل ميمونة 24 13/02/17خولة غلمي 27121D)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

1013/02/17إقليم: القنيطرةمولي بوسلهامإقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاري 24 13/02/17راجية حدوش 11139Gمزدوجمولي بوسلهام

106/09/17إقليم: القنيطرةالشقاقفةإقليم: القنيطرةم/م المعادكة 24 03/09/19مصطفى الشاوني 11084Xمزدوجسيدي علل التازي

204/09/18عمالة: سلمدرسة أبي بكر الصديقإقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصر 24 04/09/18بوشرى اوفكير 01214U)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

304/09/18عمالة: سلمدرسة البراهمة 2إقليم: القنيطرةمشرع احضر 24 04/09/18نهيلة ديوان 01254Mمزدوجعامر

204/09/18عمالة: سلمدرسة العهد الجديدإقليم: القنيطرةلفكارنة 24 04/09/18بلمعطي كنزة 01189S)مزدوجتابريكت )المقاطعة

304/09/18عمالة: سلمدرسة م الزيراويإقليم: القنيطرةعين القصب 24 04/09/18حياة ضحاك 01147

W

مزدوجبطانة )المقاطعة(

404/09/18عمالة: سلمدرسة أبي بكر الصديقإقليم: القنيطرةعين القصب 24 04/09/18سكينة العاصمي 01214U)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

404/09/18عمالة: سل  مدرسة البحتريإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 24 04/09/18سعدية امري 01200D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

1104/09/18عمالة: سلمجموعة مدارس فدان الزيتإقليم: القنيطرةعين القصب 24 04/09/18فاطمة الزهراء مللي 01234Rمزدوجالسهول
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804/09/18عمالة: سلمدرسة أبي بكر الصديقإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 24 04/09/18مريم غيلن 01214U)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

1004/09/18عمالة: سل  مدرسة البحتريإقليم: القنيطرةالمواوقة 24 04/09/18سلمى علم 01200D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

704/09/18عمالة: سلمدرسة طه حسينإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 24 04/09/18لبنى دربون 20913F)مزدوجتابريكت )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية سيدي إقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف

عزوز

1204/09/18عمالة: سل 24 04/09/18انصاف ترنكيل 01233Pمزدوجالسهول

904/09/18عمالة: سلمدرسة المام الطبريإقليم: القنيطرةعين القصب 24 04/09/18احمد والضاي 01145U)مزدوجبطانة )المقاطعة

204/09/18عمالة: سلمجموعة مدارس الجبابرةإقليم: القنيطرةالضريسة 24 04/09/18نسرين الوليدي 01228Jمزدوجالسهول

504/09/18إقليم: القنيطرةسيدي عيسى خشانإقليم: القنيطرةالسياح 24 04/09/18ولد خيا علي حيات 11101Rمزدوجسوق ثلثاء الغرب

304/09/18إقليم: القنيطرةالحسن البصريإقليم: القنيطرةالسياح 24 04/09/18بلقاري مريم 10887Hمزدوجبنمنصور

عمالة: الصخيرات  - عين الريبعةإقليم: القنيطرةاحسينات

تمارة
204/09/18 24 04/09/18سعيدة ريان 01371Pمزدوجسيدي يحيى زعير

604/09/18عمالة: سلمدرسة احمد السالميإقليم: القنيطرةاحسينات 24 04/09/18لطيفة توفيق 01183K)مزدوجتابريكت )المقاطعة

204/09/18عمالة: سل  مدرسة البحتريإقليم: القنيطرةاحسينات 24 04/09/18فاطمة الزهراء خالد 01200D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

404/09/18عمالة: سلمجموعة مدارس الجبابرةإقليم: القنيطرةاحسينات 24 04/09/18شيماء المهادى 01228Jمزدوجالسهول

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: القنيطرةاحسينات

الغزولي

104/09/18عمالة: سل 24 04/09/18وسيلة صبري 01259Tمزدوجعامر

904/09/18إقليم: القنيطرةالمنفلوطيإقليم: القنيطرةشكران 24 05/09/18المصروحي سومية 11094Hمزدوجسوق ثلثاء الغرب

204/09/18عمالة: سلمدرسة أبي بكر الصديقإقليم: القنيطرةاحسينات 24 04/09/18رجاء مسكي 01214U)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - ام عزةإقليم: القنيطرةالضريسة

تمارة
404/09/18 24 04/09/18فتيحة اهروي 01359Bمزدوجأم عزة

عمالة: الصخيرات  - الحاج البهاليإقليم: القنيطرةالضريسة

تمارة
304/09/18 24 04/09/18فداء المخنتر 01370Nمزدوجسيدي يحيى زعير
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104/09/18إقليم: القنيطرةالمنفلوطيإقليم: القنيطرةالمريجة 24 04/09/18سلوى الهوتي 11094Hمزدوجسوق ثلثاء الغرب

404/09/18إقليم: القنيطرةم/م المحيطإقليم: القنيطرةدار الحراق 24 04/09/18الجوهري شادية 10908Fمزدوجسيدي م بنمنصور

104/09/18عمالة: سلمدرسة أبي بكر الصديقإقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسي 24 04/09/18لطيفة بركيك 01214U)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - ام عزةإقليم: القنيطرةدار الحراق

تمارة
604/09/18 24 04/09/18بنسعيد رانيا عبير 01359Bمزدوجأم عزة

عمالة: الصخيرات  - سيدي م الشريفإقليم: القنيطرةلخضاضرة

تمارة
904/09/18 24 04/09/18فاطمة المماثل 01361Dمزدوجأم عزة

204/09/18عمالة: سلمدرسة م حصارإقليم: القنيطرةدار الحراق 24 04/09/18خيار فاطمة الزهراء 01175B)مزدوجتابريكت )المقاطعة

204/09/18عمالة: سلفاطمة المرنيسيإقليم: القنيطرةدار الحراق 24 04/09/18أكز أمينة 27305D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

104/09/18عمالة: سلمدرسة أبي بكر الصديقإقليم: القنيطرةم/م يوسف بن تاشفين 24 04/09/18فاطمة الزهراء الهداجي 01214U)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

104/09/18إقليم: القنيطرةسيدي عيسى خشانإقليم: القنيطرةحرث تدانة 24 04/09/18مليكة الباز 11101Rمزدوجسوق ثلثاء الغرب

204/09/18إقليم: القنيطرةم/م المحيطإقليم: القنيطرةاولد بسام 24 04/09/18فرعي مريم 10908Fمزدوجسيدي م بنمنصور

عمالة: الصخيرات  - عمر بن الخطابإقليم: القنيطرةعين عريس

تمارة
307/09/04 23 06/09/17إلتحاق بالزوجأورقى سعاد 01311Z)مزدوجتمارة )البلدية

105/09/07إقليم: القنيطرةم/م 11 ينايرإقليم: القنيطرةأولد بلخير 23 06/09/17إلتحاق بالزوجةقبوش هشام 10906Dمزدوجسيدي م بنمنصور

102/09/09إقليم: القنيطرةلهيالفةإقليم: القنيطرةمكناسات 23 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم الحيمر 10883Dمزدوجمناصرة

605/09/11إقليم: القنيطرةالعفايفةإقليم: القنيطرةاشراردة 23 06/09/17إلتحاق بالزوججميلة   إزياجن 10882Cمزدوجمناصرة

804/09/18عمالة: سلمجموعة مدارس فدان الزيتإقليم: القنيطرةلمناصرة 23 04/09/18الضرضوري فاطمة 01234Rمزدوجالسهول

504/09/18إقليم: الخميساتالقايد بوعزةإقليم: القنيطرةلمناصرة 23 04/09/18عائشة فاضلي 11408Zمزدوجبراشوة

904/09/18إقليم: القنيطرةم/م المحيطإقليم: القنيطرةلمناصرة 23 04/09/18سكينة برقية 10908Fمزدوجسيدي م بنمنصور
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904/09/18عمالة: سلمدرسة أبي بكر الصديقإقليم: القنيطرةالضريسة 23 04/09/19هناء ويسعدن 01214U)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

104/09/18عمالة: سلمدرسة أبي بكر الصديقإقليم: القنيطرةالضريسة 23 04/09/19مريم الدافع 01214U)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

116/09/94إقليم: تازةالزراردةإقليم: القنيطرةعبد المومن بن علي 22 04/09/18بوجمعة قميشو 16141Uمزدوجالزراردة

 مدرسة م بن الراضي إقليم: القنيطرةالمنفلوطي

السلوي

102/09/09عمالة: سل 22 06/09/17إلتحاق بالزوجلغريبي خولة 01179F)مزدوجتابريكت )المقاطعة

405/09/11إقليم: القنيطرةلهيالفةإقليم: القنيطرةالحي الداري 22 06/09/17إلتحاق بالزوجالسيودي نزهة 10883Dمزدوجمناصرة

مجموعة مدارس السبت إقليم: القنيطرةالمرابطين

القديم

503/09/13عمالة: سل 22 04/09/18هناء الشرقاوي الدقاقي 01226Gمزدوجالسهول

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاري

الغزولي

1002/09/14عمالة: سل 22 04/09/18حسناء ديوري 01259Tمزدوجعامر

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: القنيطرةالمرابطين

الغزولي

202/09/15عمالة: سل 22 04/09/18المهدي الغالمي 01259Tمزدوجعامر

413/02/17إقليم: القنيطرةلهيالفةإقليم: القنيطرةاولد بنزيان 22 04/09/19إلتحاق بالزوجسعاد البوزكراوي 10883Dمزدوجمناصرة

713/02/17إقليم: القنيطرةم/م المحيطإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 22 04/09/18قداش اسماء 10908Fمزدوجسيدي م بنمنصور

301/02/17إقليم: القنيطرةسيدي علل التازيإقليم: القنيطرةالمنفلوطي 22 04/09/19إلتحاق بالزوجسمية الحسني 10872Sمزدوجسيدي علل التازي

113/02/17إقليم: القنيطرةالشقاقفةإقليم: القنيطرةقرية بنعودة 22 04/09/18سارة زهي 11084Xمزدوجسيدي علل التازي

304/09/18إقليم: القنيطرةهناكإقليم: القنيطرةالضريسة 22 04/09/18إيمان بحمو 10895Sمزدوجبنمنصور

مجموعة مدارس سيدي عبد إقليم: القنيطرةالكنافدة

العزيز

1104/09/18عمالة: سل 22 04/09/18الخياطي سارة 01224Eمزدوجالسهول

104/09/18عمالة: سلمجموعة مدارس دوسليمإقليم: القنيطرةالسياح 22 04/09/18الكنزاوي فاطمة الزهراء 01250Hمزدوجعامر

304/09/18عمالة: سلالبحيرة 2إقليم: القنيطرةحليمة السعدية 22 04/09/18فاضمة اسكور 27306Eمزدوجعامر

106/09/01إقليم: الحوزاسنيإقليم: القنيطرةارزيكات 21 06/09/17عطيش خالد 03496Zمزدوجأسني
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105/09/07إقليم: القنيطرةم/م بني مالكإقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 21 06/09/17بلقرشي إلهام 11070Gمزدوجبني مالك

105/09/11إقليم: القنيطرةسيدي عيسى خشانإقليم: القنيطرةاولد عبدا 21 07/09/17الرامي بوشرة 11101Rمزدوجسوق ثلثاء الغرب

305/09/11إقليم: تازةبني لنت المركزإقليم: القنيطرةاولد عبدا 21 07/09/17إلتحاق بالزوجمنا ل حدين 16568Hمزدوجبني لنث

705/09/11إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: القنيطرةاولد عكيل الكبار 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةعماد شكري 10924Yمزدوجعامر السفلية

303/09/13إقليم: القنيطرة الفلحإقليم: القنيطرةاولد عبدا 21 04/09/19عبد ا بيرش 10902Zمزدوجبنمنصور

713/02/17إقليم: القنيطرةمكناساتإقليم: القنيطرةمشرع احضر 21 04/09/19عمالكي  رشيد 11088Bمزدوجسيدي علل التازي

206/09/17إقليم: الخميساتعمر بن عبد العزيزإقليم: القنيطرةأولد زيار 21 06/09/17سعيد شوقي 11489Mمزدوجمقام الطلبة

306/09/17عمالة: سلمدرسة البراهمة 2إقليم: القنيطرةقرية بنعودة 21 06/09/17سهام البجرفاوي 01254Mمزدوجعامر

306/09/17إقليم: الخميساتابو بكر الصديقإقليم: القنيطرةأولد زيار 21 06/09/17المهدي بن شامة 11494Tمزدوجسيدي عبد الرزاق

904/09/18عمالة: سلمدرسة البراهمة 2إقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصر 21 04/09/19سامية بسككين 01254Mمزدوجعامر

604/09/18إقليم: القنيطرةالنجاجعةإقليم: القنيطرةتدانة 21 04/09/19اسماء لهوى 11103Tمزدوجسوق ثلثاء الغرب

1104/09/18عمالة: سلمجموعة مدارس الجبابرةإقليم: القنيطرةالمريجة 21 04/09/19الدبليج الحسين 01228Jمزدوجالسهول

104/09/18إقليم: الخميساتالملإقليم: القنيطرةالعيايدة 21 04/09/19فاطمة الزهراء غزوز 11530G عين جوهرة-سيدي

بوخلخال

مزدوج

مجموعة مدارس سيدي عبد إقليم: القنيطرةأولد المجذوب

العزيز

404/09/18عمالة: سل 21 04/09/19بلمختار مونية 01224Eمزدوجالسهول

304/09/18إقليم: القنيطرةم/م المحيطإقليم: القنيطرةعين القصب 21 04/09/19الفوطي صابرين 10908Fمزدوجسيدي م بنمنصور

204/09/18عمالة: سلمدرسة البراهمة 2إقليم: القنيطرةاولد رافع 21 03/09/19دنيا أنصيري 01254Mمزدوجعامر

104/09/18إقليم: القنيطرةم/م يوسف بن تاشفينإقليم: القنيطرةالعيايدة 21 04/09/19ديدي ملك 11043Cمزدوجعرباوة

475



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 2020

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: القنيطرةحي السلم 2إقليم: القنيطرةالعيايدة 21 04/09/19فاطمة الزهراء المغيث 10864H)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

604/09/18إقليم: القنيطرةاشراردةإقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسي 21 04/09/19كمراو كوثر 10893Pمزدوجبنمنصور

111/09/00عمالة: مراكشمدرسة الشهداءإقليم: القنيطرةابراهيم الروداني 20 06/09/17إلتحاق بالزوجنزهة الحمزاوي 02725L سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

401/02/17إقليم: القنيطرةالقاسميينإقليم: القنيطرةالنجاجعة 20 04/09/19إلتحاق بالزوجمليكة الفقيهي 10926Aمزدوجعامر السفلية

1013/02/17إقليم: القنيطرةاولد احمودوإقليم: القنيطرة الفلح 20 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء إشوالن 10927Bمزدوجعامر السفلية

613/02/17إقليم: سيدي قاسمطارق بن زيادإقليم: القنيطرةأولد المجذوب 20 04/09/17خليصة العوني 14678D مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج

913/02/17إقليم: القنيطرةسيدي علل التازيإقليم: القنيطرةلل ميمونة 20 04/09/19إلتحاق بالزوجالعلوة رجاء 10872Sمزدوجسيدي علل التازي

513/02/17إقليم: القنيطرةالحسن البصريإقليم: القنيطرةاشراردة 19 03/09/19سناء بنيوسف 10887Hمزدوجبنمنصور

613/02/17إقليم: القنيطرةالحي الداريإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 19 04/09/19شيماء العاطي 10857A)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

413/02/17إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 19 04/09/19سارة حاسي 10898Vمزدوجبنمنصور

113/02/17إقليم: القنيطرة الفلحإقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصر 19 04/09/19إلتحاق بالزوجالصبار خديجة 10902Zمزدوجبنمنصور

613/02/17إقليم: القنيطرة الفلحإقليم: القنيطرةالنجاجعة 19 04/09/19صفاء عوريش 10902Zمزدوجبنمنصور

613/02/17إقليم: القنيطرة الفلحإقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 19 04/09/19مريم مكاوي 10902Zمزدوجبنمنصور

113/02/17إقليم: القنيطرةالحي الداريإقليم: القنيطرةالعنابسة 19 04/09/19ليلة هندي 10857A)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

113/02/17إقليم: القنيطرةقرية بنعودةإقليم: القنيطرةاولد عبدا 19 04/09/19حفصة اضرضار 11061Xمزدوجقرية بن عودة

الشهيد عبد العزيز بن إقليم: القنيطرةالمرابطين

ادريس

202/09/10عمالة: فاس 18 06/09/17إلتحاق بالزوجرجاء الفلحي 02094A)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

1002/09/10إقليم: القنيطرةالشقاقفةإقليم: القنيطرةالمنفلوطي 18 04/09/18حمزة خرشاوي 11084Xمزدوجسيدي علل التازي
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105/09/11إقليم: القنيطرةحي السلم 2إقليم: القنيطرةالمرابطين 18 06/09/17سميرة الشحمي 10864H)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

عمالة: الصخيرات  - احمد الحنصاليإقليم: القنيطرةالمنفلوطي

تمارة
113/02/17 18 04/09/19إلتحاق بالزوجكوتر بنزهرة 24188R)مزدوجتمارة )البلدية

613/02/17إقليم: القنيطرةالحي الداريإقليم: القنيطرةالمرنيين 18 04/09/19اكرام المجاهد 10857A)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

113/02/17إقليم: القنيطرةالشتيكاتإقليم: القنيطرةاولد عبدا 18 04/09/19لطيفة   جلول 11085Yمزدوجسيدي علل التازي

213/02/17إقليم: القنيطرةعين تيهليإقليم: القنيطرةاولد بن السبع 18 04/09/19الصافي فدوى 11074Lمزدوجبني مالك

103/09/13إقليم: القنيطرةحسان بن ثابت -اولد عامرإقليم: القنيطرةالشقاقفة 17 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء المحمودي 10957Jمزدوجمكرن

902/09/14إقليم: القنيطرةمكناساتإقليم: القنيطرةالضريسة 17 04/09/19فرحات أيت عيسى 11088Bمزدوجسيدي علل التازي

413/02/17إقليم: القنيطرةم/م المعاشاتإقليم: القنيطرةاولد عياد 17 04/09/19إيمان عشلوجي 10894Rمزدوجبنمنصور

304/09/18إقليم: القنيطرةم/م 11 ينايرإقليم: القنيطرةلمناصرة 17 04/09/18إلتحاق بالزوجهند خيات 10906Dمزدوجسيدي م بنمنصور

904/09/19عمالة: سلمجموعة مدارس الجبابرةإقليم: القنيطرةعين القصب 17 04/09/19شيماء رائد 01228Jمزدوجالسهول

104/09/19إقليم: القنيطرةاولد عيادإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 17 04/09/19فاطمة الزهراء مخلص 11109Zمزدوجبحارة أولد عياد

1004/09/19إقليم: القنيطرةالشتيكاتإقليم: القنيطرةقرية الضاوية 17 04/09/19عثمان سمية 11085Yمزدوجسيدي علل التازي

304/09/19عمالة: سلعين خشبةإقليم: القنيطرةعين القصب 17 04/09/19منال بنحمو 27307Fمزدوجالسهول

1004/09/19عمالة: سلمجموعة مدارس الجبابرةإقليم: القنيطرةالضريسة 17 04/09/19خديجة امشيش 01228Jمزدوجالسهول

204/09/19إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: القنيطرةلفكارنة 17 04/09/19نصيرة السنوسي 10898Vمزدوجبنمنصور

1004/09/19إقليم: القنيطرةالمنفلوطيإقليم: القنيطرةأولد المجذوب 17 04/09/19فاطمة الزهراء باسيطون 11094Hمزدوجسوق ثلثاء الغرب

المدرسة الجماعاتية سيدي إقليم: القنيطرةالسياح

عزوز

1104/09/19عمالة: سل 17 04/09/19نادية ادلحسن 01233Pمزدوجالسهول
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المدرسة الجماعاتية سيدي إقليم: القنيطرةالمواوقة

عزوز

404/09/19عمالة: سل 17 04/09/19حورية بشارة 01233Pمزدوجالسهول

904/09/19إقليم: القنيطرةاولد بنزيانإقليم: القنيطرةقرية الضاوية 17 04/09/19 الخطابي فاطمة 10888Jمزدوجبنمنصور

604/09/19إقليم: القنيطرةالنجاجعةإقليم: القنيطرةتدانة 17 04/09/19جليلة البعاوي 11103Tمزدوجسوق ثلثاء الغرب

1204/09/19عمالة: سلالمدرسة الجماعاتية النصرإقليم: القنيطرةلل غنو 17 04/09/19فاطمة الزهراء المطيع 01241Yمزدوجالسهول

مجموعة مدارس سيدي عبد إقليم: القنيطرةشكران

العزيز

404/09/19عمالة: سل 17 04/09/19سارة الجوادي 01224Eمزدوجالسهول

604/09/19إقليم: القنيطرةاولد بنزيانإقليم: القنيطرةقرية الضاوية 17 04/09/19الجاو ريحاب 10888Jمزدوجبنمنصور

404/09/19إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: القنيطرةالكنافدة 17 04/09/19مريم فكروش 10898Vمزدوجبنمنصور

504/09/19إقليم: القنيطرةالشقاقفةإقليم: القنيطرةعين القصب 17 04/09/19مريم دوادة 11084Xمزدوجسيدي علل التازي

1104/09/19عمالة: سلمجموعة مدارس فدان الزيتإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 17 04/09/19بتسام كرومي 01234Rمزدوجالسهول

104/09/19إقليم: القنيطرةسيدي م لحمرإقليم: القنيطرةلفكارنة 17 04/09/19عمر الزغاري 11124Rمزدوجسيدي م لحمر

804/09/19عمالة: سلمجموعة مدارس فدان الزيتإقليم: القنيطرةم/م المانة 17 04/09/19خديجة الخمري 01234Rمزدوجالسهول

المدرسة الجماعاتية سيدي إقليم: القنيطرةاولد عكيل الكبار

عزوز

1104/09/19عمالة: سل 17 04/09/19سعيدة ابوري 01233Pمزدوجالسهول

904/09/19عمالة: سلمجموعة مدارس فدان الزيتإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 17 04/09/19سارة فتح الزهر 01234Rمزدوجالسهول

704/09/19إقليم: القنيطرةم/م المعاشاتإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 17 04/09/19امينة امزيتي 10894Rمزدوجبنمنصور

1304/09/19عمالة: سلالمدرسة الجماعاتية النصرإقليم: القنيطرةلل غنو 17 04/09/19هدى الوردي 01241Yمزدوجالسهول

1004/09/19عمالة: سلالمدرسة الجماعاتية النصرإقليم: القنيطرةالحريضيين 17 04/09/19ضحى يحياوي 01241Yمزدوجالسهول

 مجموعة مدارس ولجة إقليم: القنيطرةالسياح

السلطان

404/09/19عمالة: سل 17 04/09/19اكرام علمي 01240Xمزدوجالسهول
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105/09/08عمالة: سلمدرسة عبد ا إبراهيمإقليم: القنيطرةاولد الطالب 16 نعممصطفى الزحاف 05/09/18 21512Gمزدوجعامر

مجموعة مدارس الحنشة إقليم: القنيطرةم,م اولد ام

الفوارات

406/09/17عمالة: سل 16 03/09/19إلتحاق بالزوجالفركي كوثر 01260Uمزدوجعامر

عمالة: الصخيرات  - احمد الحنصاليإقليم: القنيطرةلفكارنة

تمارة
104/09/18 16 04/09/18إلتحاق بالزوجبوعيشي ضحى 24188R)مزدوجتمارة )البلدية

304/09/18إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةدار الحراق 16 04/09/18إلتحاق بالزوجأبوعبيدة بديعة 10904Bمزدوجسيدي م بنمنصور

عمالة: الصخيرات  - النطلقإقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسي

تمارة
104/09/18 16 04/09/18إلتحاق بالزوجالسعدية الوراتي 19827A)مزدوجعين عتيق )البلدية

104/09/18عمالة: سل  مدرسة البحتريإقليم: القنيطرةالزاوية 16 04/09/18إلتحاق بالزوجالحلوي فاطمة الزهراء 01200D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

704/09/19إقليم: القنيطرةم/م المعاشاتإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 16 04/09/19حنان اكرين 10894Rمزدوجبنمنصور

406/09/17إقليم: القنيطرةاولد بنزيانإقليم: القنيطرةالفقرة 15 04/09/19إيمان حربل 10888Jمزدوجبنمنصور

706/09/17إقليم: القنيطرةالشقاقفةإقليم: القنيطرةقرية بنعودة 15 04/09/19بشرى السللفي 11084Xمزدوجسيدي علل التازي

506/09/17إقليم: القنيطرةالحسن البصريإقليم: القنيطرةم/م بني مالك 15 03/09/19سعيد الصلع 10887Hمزدوجبنمنصور

321/11/17إقليم: القنيطرةالشقاقفةإقليم: القنيطرةاولد موسى البحارة 15 04/09/19ابل خولة 11084Xمزدوجسيدي علل التازي

809/01/18إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: القنيطرةم/م المانة 15 04/09/19فريدة العمراوي 10898Vمزدوجبنمنصور

404/09/18إقليم: القنيطرةاولد عطيةإقليم: القنيطرةقرية الضاوية 15 04/09/18إلتحاق بالزوجأزلماض مريم 10889Kمزدوجبنمنصور

904/09/18إقليم: القنيطرةم/م المحيطإقليم: القنيطرةعين القصب 15 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء بنعيسات 10908Fمزدوجسيدي م بنمنصور

104/09/18عمالة: سلمدرسة سيدي عبد اإقليم: القنيطرةامحاميد بويب 15 04/09/18إلتحاق بالزوجلطيفة ازريعة 27027B)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

204/09/18عمالة: سلمدرسة زردالإقليم: القنيطرةأولد المجذوب 15 04/09/19إلتحاق بالزوجمريم عمراني 01247E)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

902/09/09إقليم: القنيطرةالقاسميينإقليم: القنيطرةالمرابطين 14 04/09/18إلتحاق بالزوجموج سناء 10926Aمزدوجعامر السفلية
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202/09/10إقليم: الخميساتالساقية الحمراءإقليم: القنيطرةالشقاقفة 14 04/09/18يونس وعنان 11350Lمزدوجأيت  إيكو

505/09/11إقليم: القنيطرةالشقاقفةإقليم: القنيطرةالمرابطين 14 04/09/18فاطنة المنور 11084Xمزدوجسيدي علل التازي

702/09/15إقليم: القنيطرةحي السلم 1إقليم: القنيطرةالضريسة 14 04/09/18امين علمي مصمودي 10858B)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

402/09/15إقليم: القنيطرةالمكرنإقليم: القنيطرةم/م يوسف بن تاشفين 14 04/09/18إلتحاق بالزوجخديجة الذهبي 10953Eمزدوجمكرن

402/09/15إقليم: القنيطرةالشقاقفةإقليم: القنيطرةالعنابسة 14 04/09/18وفاء مهاوش 11084Xمزدوجسيدي علل التازي

102/09/15إقليم: الحاجبالنبعاثإقليم: القنيطرةم,م اولد ام 14 04/09/18إلتحاق بالزوجهاجر صدقي 04111Tمزدوججحجوح

المركزية الدواغر بهت إقليم: القنيطرةاولد عبدا

جيللت

701/01/17إقليم: سيدي سليمان 14 04/09/18علوي   م 10983Mمزدوجالصفافعة

306/09/17إقليم: الخميساتراس الحامةإقليم: القنيطرةأولد المجذوب 14 04/09/19ادريس البوقي 11527D عين جوهرة-سيدي

بوخلخال

مزدوج

304/09/18إقليم: الخميساتعين سعادةإقليم: القنيطرةأولد المجذوب 14 04/09/19شميرو أيوب 11504Dمزدوجسيدي عبد الرزاق

104/09/18إقليم: سيدي سليمانالمركزية الطويرفةإقليم: القنيطرةالمكارزة 14 04/09/18عبدالصمد الخماري 10974Cمزدوجبومعيز

404/09/18إقليم: الخميساتايت فزازإقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصر 14 04/09/18آمال بوغلل 11313

W

مزدوجالصفاصيف

304/09/18إقليم: القنيطرةالشتيكاتإقليم: القنيطرةاولد رافع 14 04/09/19ليلى خمليش 11085Yمزدوجسيدي علل التازي

904/09/18إقليم: القنيطرةالشتيكاتإقليم: القنيطرةقرية الضاوية 14 04/09/18أبوط حفيظة 11085Yمزدوجسيدي علل التازي

704/09/18إقليم: القنيطرةمشرع احضرإقليم: القنيطرةاولد عكيل الكبار 14 04/09/18فدوى بنجبور 11144Mمزدوجمولي بوسلهام

204/09/18إقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاريإقليم: القنيطرةاولد عكيل الكبار 14 04/09/18نبيلة الحضراتي 11140Hمزدوجمولي بوسلهام

عمالة: الصخيرات  - الموحدينإقليم: القنيطرةاولد عكيل الكبار

تمارة
304/09/18 14 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم الصباري 01307V)مزدوجتمارة )البلدية

304/09/18إقليم: سيدي قاسمالغزاليإقليم: القنيطرةاولد عكيل الكبار 14 04/09/18مريم عيسى 14938Lمزدوجسلفات
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804/09/18إقليم: القنيطرةمكناساتإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 14 04/09/18اقبال الصبان 11088Bمزدوجسيدي علل التازي

104/09/18إقليم: القنيطرةالحي الداريإقليم: القنيطرةالمواوقة 14 04/09/18بشرى عيلوش 10857A)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

204/09/18عمالة: سل مدرسة الحنشةإقليم: القنيطرةعين القصب 14 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم بنكعيش 01249G)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

304/09/18إقليم: القنيطرةهناكإقليم: القنيطرةالضريسة 14 04/09/18إلتحاق بالزوجحنان الموصطفي 10895Sمزدوجبنمنصور

104/09/18إقليم: القنيطرةم/م المانةإقليم: القنيطرةالضريسة 14 04/09/18هجر لقليدة 11128Vمزدوجسيدي م لحمر

1004/09/18إقليم: القنيطرةالمنفلوطيإقليم: القنيطرةعين القصب 14 04/09/18حبيبة الحيمر 11094Hمزدوجسوق ثلثاء الغرب

1004/09/18إقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاريإقليم: القنيطرةالكنافدة 14 04/09/18هدون  ليلى 11140Hمزدوجمولي بوسلهام

104/09/18إقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاريإقليم: القنيطرةالربيع 14 03/09/19الحسين المعلم 11140Hمزدوجمولي بوسلهام

604/09/18إقليم: القنيطرةسيدي علل التازيإقليم: القنيطرةاولد موسى البحارة 14 04/09/18إلتحاق بالزوجلمعيزي وفاء 10872Sمزدوجسيدي علل التازي

204/09/18إقليم: القنيطرةسيدي م لحمرإقليم: القنيطرةالسياح 14 04/09/18عسيل سهاب م 11124Rمزدوجسيدي م لحمر

904/09/18إقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاريإقليم: القنيطرةحليمة السعدية 14 04/09/18سعيد بريمي 11140Hمزدوجمولي بوسلهام

104/09/18إقليم: القنيطرةاولد بنزيانإقليم: القنيطرةالسياح 14 04/09/18زاعم ابتسام 10888Jمزدوجبنمنصور

304/09/18إقليم: القنيطرةالشتيكاتإقليم: القنيطرةالغوالمة 14 04/09/18اسماعيل سالمي 11085Yمزدوجسيدي علل التازي

704/09/18إقليم: سيدي سليمانمدرسة بئر أنزرانإقليم: القنيطرةاحسينات 14 04/09/18فاطمة الزهراء ظريف 10869N سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

مزدوج

204/09/18إقليم: القنيطرةاولد بنزيانإقليم: القنيطرةاحسينات 14 04/09/18الحبوسي هند 10888Jمزدوجبنمنصور

204/09/18إقليم: القنيطرةهناكإقليم: القنيطرةاحسينات 14 04/09/18فضيلةاوزمري 10895Sمزدوجبنمنصور

104/09/18عمالة: الرباطوادي المخازنإقليم: القنيطرةاحسينات 14 04/09/18إلتحاق بالزوجلمياء شكراوي 01072P يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج
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204/09/18إقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيدإقليم: القنيطرةاحسينات 14 04/09/18فاطمة الزهراء كربوب 11491Pمزدوجمقام الطلبة

204/09/18إقليم: القنيطرةأولد المالكيةإقليم: القنيطرةاحسينات 14 04/09/18عزيزة السالمي 10901Yمزدوجبنمنصور

1004/09/18إقليم: القنيطرةم/م المعادكةإقليم: القنيطرةالمريجة 14 04/09/18الزيتونية حسني 11095Jمزدوجسوق ثلثاء الغرب

304/09/18إقليم: القنيطرةم,م اولد امإقليم: القنيطرةالسياح 14 04/09/18الزنايدي سارة 10891Mمزدوجبنمنصور

604/09/18إقليم: القنيطرةهناكإقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسي 14 04/09/18ماريا الفلقي 10895Sمزدوجبنمنصور

204/09/18إقليم: القنيطرةهناكإقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسي 14 04/09/18إكرام شابو 10895Sمزدوجبنمنصور

604/09/18إقليم: القنيطرةم,م اولد امإقليم: القنيطرةالحريضيين 14 04/09/18وفاء الفروح 10891Mمزدوجبنمنصور

604/09/18إقليم: القنيطرةالنجاجعةإقليم: القنيطرةالحريضيين 14 04/09/18اسماء بن رحو 11103Tمزدوجسوق ثلثاء الغرب

204/09/18إقليم: القنيطرةحليمة السعديةإقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسي 14 04/09/18فاطمة الزهراء بنرحمون 20078Yمزدوجلل ميمونة

104/09/18إقليم: القنيطرةاولد بنزيانإقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسي 14 04/09/18سارة بويا 10888Jمزدوجبنمنصور

304/09/18إقليم: القنيطرةاولد بنزيانإقليم: القنيطرةالعيايدة 14 04/09/18كوثر بلقوق 10888Jمزدوجبنمنصور

204/09/18إقليم: القنيطرة الفلحإقليم: القنيطرةلمناصرة 14 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم باكي 10902Zمزدوجبنمنصور

304/09/18إقليم: القنيطرةالشتيكاتإقليم: القنيطرةحرث تدانة 14 04/09/18فاطمة ادريسي 11085Yمزدوجسيدي علل التازي

104/09/18إقليم: القنيطرةالمنفلوطيإقليم: القنيطرةم/م يوسف بن تاشفين 14 04/09/18سمية المنصوري 11094Hمزدوجسوق ثلثاء الغرب

104/09/18إقليم: القنيطرةحي السلم 2إقليم: القنيطرةحرث تدانة 14 04/09/18المودني نادية 10864H)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

104/09/18إقليم: القنيطرةلل ميمونةإقليم: القنيطرةلل غنو 14 04/09/18مليكة الوالي 11147Rمزدوجلل ميمونة

304/09/18عمالة: الرباطعمر بن عبد العزيزإقليم: القنيطرةكتامة 14 04/09/18إلتحاق بالزوجسعاد الرحموني 01049P)مزدوجاليوسفية )المقاطعة
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604/09/18إقليم: القنيطرةالمنفلوطيإقليم: القنيطرةدار الحراق 14 04/09/18خديجة جراف 11094Hمزدوجسوق ثلثاء الغرب

204/09/18عمالة: سلالبحيرةإقليم: القنيطرةامغيطن 13 04/09/18إلتحاق بالزوجناضيفي  نادية 27086Rمزدوجعامر

204/09/18إقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاريإقليم: القنيطرةامغيطن 13 04/09/18بوجبهة وليد 11140Hمزدوجمولي بوسلهام

104/09/18إقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاريإقليم: القنيطرةاولد عكيل الكبار 13 04/09/19ايوب صفصاافي 11140Hمزدوجمولي بوسلهام

عمالة: الصخيرات  - ابن تومرتإقليم: القنيطرةالمريجة

تمارة
204/09/18 13 04/09/18إلتحاق بالزوجسكينة العشبورة 27217H)مزدوجتمارة )البلدية

704/09/18إقليم: القنيطرةم/م المحيطإقليم: القنيطرةسيدي م لحمر 13 04/09/19إلتحاق بالزوجالهدي ابتسام 10908Fمزدوجسيدي م بنمنصور

504/09/12إقليم: القنيطرةمكناساتإقليم: القنيطرةاولد بن السبع 12 04/09/18ياسر العمراني 11088Bمزدوجسيدي علل التازي

601/01/17إقليم: القنيطرةاولد بنزيانإقليم: القنيطرةم/م المعاشات 12 04/09/18الباتول بوفريرة 10888Jمزدوجبنمنصور

104/09/18إقليم: القنيطرةالحي الجديدإقليم: القنيطرةلل ميمونة 12 04/09/18انتصار الهشامي 10863G)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

104/09/18إقليم: القنيطرةجبل الظلإقليم: القنيطرةحليمة السعدية 12 04/09/18الزهرة شها 11076Nمزدوجبني مالك

104/09/18إقليم: القنيطرةم/م بني مالكإقليم: القنيطرةحليمة السعدية 12 04/09/18أكرم باية 11070Gمزدوجبني مالك

104/09/18إقليم: القنيطرةمكناساتإقليم: القنيطرةعين تيهلي 12 04/09/18مريم خلخال 11088Bمزدوجسيدي علل التازي

104/09/18إقليم: القنيطرةم/م بني مالكإقليم: القنيطرةحليمة السعدية 12 04/09/18ايمان فلن 11070Gمزدوجبني مالك

104/09/18إقليم: القنيطرةعين تيهليإقليم: القنيطرةشكران 12 04/09/18عصام النطوح 11074Lمزدوجبني مالك

104/09/18إقليم: القنيطرةالمريجةإقليم: القنيطرةحليمة السعدية 12 30/04/19معاد طهوريس 11150Uمزدوجلل ميمونة

104/09/18إقليم: القنيطرةحي السلم 1إقليم: القنيطرةحليمة السعدية 12 04/09/18فاطمة الزهراء امزيل 10858B)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

204/09/18إقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاريإقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصر 12 04/09/18محسن حماني 11140Hمزدوجمولي بوسلهام
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1001/01/17إقليم: القنيطرةمكناساتإقليم: القنيطرةعين تيهلي 11 04/09/19م  البوري 11088Bمزدوجسيدي علل التازي

304/09/18إقليم: القنيطرةم/م بني مالكإقليم: القنيطرةقرية بنعودة 11 04/09/19أسماء  شا في 11070Gمزدوجبني مالك

104/09/18عمالة: سلمدرسة احصينإقليم: القنيطرةم/م المانة 11 04/09/19إلتحاق بالزوجدونيا بلغليضة 01206K)مزدوجحصين )المقاطعة

104/09/18إقليم: القنيطرةالكنافدةإقليم: القنيطرةاولد عكيل الكبار 11 04/09/19قصبار فدوى 11117Hمزدوجبحارة أولد عياد

704/09/18إقليم: القنيطرةاشراردةإقليم: القنيطرةالمريجة 11 04/09/19سكينة عكراش 10893Pمزدوجبنمنصور

104/09/18إقليم: القنيطرةحي السلم 1إقليم: القنيطرةاولد بن السبع 11 04/09/19هاحر النية 10858B)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

204/09/18إقليم: القنيطرةجبل الظلإقليم: القنيطرةاولد رافع 11 03/09/19حميد كوكو 11076Nمزدوجبني مالك

104/09/18إقليم: القنيطرةعين تيهليإقليم: القنيطرةاولد بن السبع 11 04/09/19الدريسية العرجة 11074Lمزدوجبني مالك

904/09/18إقليم: القنيطرةاولد بنزيانإقليم: القنيطرةلمناصرة 11 04/09/19الوردي أنوار 10888Jمزدوجبنمنصور

604/09/18إقليم: القنيطرةاشراردةإقليم: القنيطرةعين القصب 11 04/09/19فاطمة أموضروك 10893Pمزدوجبنمنصور

104/09/18إقليم: القنيطرةالباروديإقليم: القنيطرةالعنابسة 11 04/09/19بنجلول فاطمة 11039Yمزدوجعرباوة

1004/09/18إقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاريإقليم: القنيطرةالشوافع 11 04/09/19الزهاني نوفل 11140Hمزدوجمولي بوسلهام

104/09/18إقليم: القنيطرةالحي الداريإقليم: القنيطرةقرية بنعودة 11 04/09/19زينب الطفحي 10857A)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

104/09/18إقليم: القنيطرةاشراردةإقليم: القنيطرةم/م المانة 11 04/09/19المختاري الهام 10893Pمزدوجبنمنصور

504/09/18إقليم: القنيطرةالبغايليةإقليم: القنيطرةالعيايدة 11 04/09/19إلتحاق بالزوجالضباشي وردية 10948Zمزدوجمكرن

104/09/18إقليم: القنيطرةمشرع احضرإقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصر 11 04/09/19الرامي م 11144Mمزدوجمولي بوسلهام

904/09/18إقليم: القنيطرةاولد بنزيانإقليم: القنيطرةالعنابسة 11 04/09/19مريم عماري 10888Jمزدوجبنمنصور
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504/09/18إقليم: القنيطرةاولد احمودوإقليم: القنيطرةالنجاجعة 11 04/09/19إلتحاق بالزوجةحموتني م 10927Bمزدوجعامر السفلية

504/09/18إقليم: القنيطرةالمنفلوطيإقليم: القنيطرةالربيع 11 03/09/19خديجة داوش 11094Hمزدوجسوق ثلثاء الغرب

1116/09/97عمالة: فاسوادي المخازنإقليم: القنيطرةالمرنيين 10 18/09/19إلتحاق بالزوجليلى الدريسي 02011K)مزدوججنان الورد )المقاطعة

502/09/14إقليم: القنيطرةاولد عبداإقليم: القنيطرةالمرنيين 10 04/09/19عبد النبي الحافظي 11097Lمزدوجسوق ثلثاء الغرب

906/09/17إقليم: القنيطرةهناكإقليم: القنيطرةأولد المالكية 10 04/09/19أبعل سمية 10895Sمزدوجبنمنصور

104/09/18إقليم: الخميساتتغدوينإقليم: القنيطرةلل ميمونة 10 04/09/19فؤادالشناني 11380Uمزدوجأيت  ايشو

104/09/18إقليم: القنيطرةم/م يوسف بن تاشفينإقليم: القنيطرةحليمة السعدية 10 04/09/19إلتحاق بالزوجةمنير بوتغالين 11043Cمزدوجعرباوة

104/09/18إقليم: القنيطرةعين تيهليإقليم: القنيطرةاولد بن السبع 10 12/09/19أبية أيوب 11074Lمزدوجبني مالك

104/09/18إقليم: القنيطرةمشرع احضرإقليم: القنيطرةالكنافدة 10 04/09/19نزهة أبوتير 11144Mمزدوجمولي بوسلهام

104/09/18إقليم: القنيطرةالكنافدةإقليم: القنيطرةالربيع 10 03/09/19خديجة ابورك 11117Hمزدوجبحارة أولد عياد

104/09/18إقليم: القنيطرةالباروديإقليم: القنيطرةالربيع 10 03/09/19لبنى بولحيا 11039Yمزدوجعرباوة

104/09/18إقليم: القنيطرةالمريجةإقليم: القنيطرةحليمة السعدية 10 04/09/19وئام بلهنود 11150Uمزدوجلل ميمونة

404/09/18إقليم: القنيطرةإدريس الزهرإقليم: القنيطرةالمرنيين 10 04/09/19يسرى العروبي 10859C)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

1004/09/18إقليم: القنيطرةم/م المعاشاتإقليم: القنيطرةحي السلم 1 10 04/09/19نعيمة اليل 10894Rمزدوجبنمنصور

104/09/18إقليم: القنيطرةالشتيكاتإقليم: القنيطرةحليمة السعدية 10 04/09/19الصحراوي ابراهيم 11085Yمزدوجسيدي علل التازي

904/09/18إقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاريإقليم: القنيطرةحليمة السعدية 10 04/09/19بناني فيصل 11140Hمزدوجمولي بوسلهام

804/09/18إقليم: القنيطرةم/م بني مالكإقليم: القنيطرةحي السلم 1 10 04/09/19حفيظة فهيم 11070Gمزدوجبني مالك
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204/09/19عمالة: الرباطالمام الشافعيإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 10 04/09/19إلتحاق بالزوجفوزية عبدلوي 19812J)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

204/09/19عمالة: سلمدرسة عبد الكريم غلبإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 10 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة الحتلن 01210P)مزدوجحصين )المقاطعة

404/09/19عمالة: سلمدرسة بوجدورإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 9 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة الزياني 26068J)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

604/09/19إقليم: القنيطرةسيدي بنداودإقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف 9 04/09/19إلتحاق بالزوجأمامة القاز 10925Zمزدوجعامر السفلية

504/09/19إقليم: القنيطرةاولد عطيةإقليم: القنيطرةلفكارنة 9 04/09/19إلتحاق بالزوجلطيفة قيفاش 10889Kمزدوجبنمنصور

204/09/19إقليم: القنيطرةم/م المحيطإقليم: القنيطرةعين القصب 9 04/09/19إلتحاق بالزوجغزلن اليونسي 10908Fمزدوجسيدي م بنمنصور

504/09/19إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: القنيطرةقرية الضاوية 8 04/09/19إلتحاق بالزوج الرازقي الهام 10904Bمزدوجسيدي م بنمنصور

304/09/19عمالة: الرباطالمام الشافعيإقليم: القنيطرةلفكارنة 8 04/09/19إلتحاق بالزوجسمية العلوي 19812J)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

مدرسة عبد الواحد إقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا

المراكشي

204/09/19عمالة: سل 8 04/09/19إلتحاق بالزوجحنان شاعدي 25508A باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

504/09/19إقليم: القنيطرةحسان بن ثابت -اولد عامرإقليم: القنيطرةعين القصب 8 04/09/19إلتحاق بالزوجنادية سكريمي 10957Jمزدوجمكرن

304/09/19عمالة: الرباطالمام الشافعيإقليم: القنيطرةاولد موسى البحارة 8 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الزينبي 19812J)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

مدرسة جمال الدين إقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويف

المهياوي

1004/09/19عمالة: سل 8 04/09/19إلتحاق بالزوجعائشة الشاوي عوني 20222E)مزدوجحصين )المقاطعة

المركزية اولد بوثابت إقليم: القنيطرةلفكارنة

المركز

104/09/19إقليم: سيدي سليمان 8 04/09/19إلتحاق بالزوجدنيا هرود 10963Rمزدوجأولد بن حمادي

عمالة: الصخيرات  - ابن تومرتإقليم: القنيطرةالكنافدة

تمارة
204/09/19 8 04/09/19إلتحاق بالزوجةم الهنداوي 27217H)مزدوجتمارة )البلدية

702/09/15إقليم: القنيطرةمكناساتإقليم: القنيطرةاولد عبدا 7 04/09/19مريم لغشمي 11088Bمزدوجسيدي علل التازي

1002/09/16إقليم: القنيطرة م/م التواصلإقليم: القنيطرةم,م اولد ام 7 03/09/19إلتحاق بالزوجكريمة كعودي 10949Aمزدوجمكرن

204/09/19إقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد اإقليم: القنيطرةاحسينات 7 04/09/19جميعة بحوق 11125Sمزدوجسيدي م لحمر
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804/09/19إقليم: القنيطرةسيدي م لحمرإقليم: القنيطرةقرية الضاوية 7 04/09/19مسعودي إيمان 11124Rمزدوجسيدي م لحمر

504/09/19إقليم: القنيطرةالحي الداريإقليم: القنيطرةكتامة 7 04/09/19نزهة بكاي 10857A)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

404/09/19إقليم: القنيطرةقرية بنعودةإقليم: القنيطرةلل غنو 7 04/09/19شافي أحمد 11061Xمزدوجقرية بن عودة

204/09/19إقليم: سيدي سليمانالمركزية الطويرفةإقليم: القنيطرةامحاميد بويب 7 04/09/19مريم نجي 10974Cمزدوجبومعيز

204/09/19عمالة: سلمدرسة بوجدورإقليم: القنيطرةأولد زيار 7 04/09/19إلتحاق بالزوجابتسام المعروفي 26068J)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

104/09/19إقليم: القنيطرةالعيايدةإقليم: القنيطرةالزاوية 7 04/09/19اميمة اوفقير 11037

W

مزدوجعرباوة

704/09/19إقليم: القنيطرةم/م المعاشاتإقليم: القنيطرةالسياح 7 04/09/19خديجة الحداوي 10894Rمزدوجبنمنصور

104/09/19إقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد اإقليم: القنيطرةاحسينات 7 04/09/19شيماء التويجر 11125Sمزدوجسيدي م لحمر

104/09/19إقليم: القنيطرةالكنافدةإقليم: القنيطرةالغوالمة 7 04/09/19رجاء النهيري 11117Hمزدوجبحارة أولد عياد

104/09/19إقليم: القنيطرةم/م المعادكةإقليم: القنيطرةالغوالمة 7 04/09/19نوال ابزيوا 11095Jمزدوجسوق ثلثاء الغرب

504/09/19إقليم: القنيطرةاولد عبداإقليم: القنيطرةحرث تدانة 7 04/09/19ياسين كويد 11097Lمزدوجسوق ثلثاء الغرب

204/09/19إقليم: القنيطرةم/م المانةإقليم: القنيطرةدار الحراق 7 04/09/19البدوي فدوى 11128Vمزدوجسيدي م لحمر

104/09/19إقليم: القنيطرةحليمة السعديةإقليم: القنيطرةامحاميد بويب 7 04/09/19بلمعطي بوشعيب 20078Yمزدوجلل ميمونة

504/09/19إقليم: القنيطرةم/م المعاشاتإقليم: القنيطرةالمكارزة 7 04/09/19م الزلماطي 10894Rمزدوجبنمنصور

504/09/19إقليم: القنيطرةمشرع احضرإقليم: القنيطرةالغوالمة 7 04/09/19أمال كدالي,أمال كدالي 11144Mمزدوجمولي بوسلهام

104/09/19إقليم: القنيطرةالكنافدةإقليم: القنيطرةالغوالمة 7 04/09/19سلمى حساني 11117Hمزدوجبحارة أولد عياد

504/09/19إقليم: القنيطرةالزعيتراتإقليم: القنيطرةقرية الضاوية 7 04/09/19إلتحاق بالزوجبلعشوب إكرام 10960Mمزدوجمكرن
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204/09/19عمالة: سلمدرسة يعقوب المنصورإقليم: القنيطرةأولد المجذوب 7 04/09/19إلتحاق بالزوجهند أقلعي 01212S)مزدوجحصين )المقاطعة

104/09/19إقليم: القنيطرةالكنافدةإقليم: القنيطرةالغوالمة 7 04/09/19نسرين الحوات 11117Hمزدوجبحارة أولد عياد

604/09/19إقليم: القنيطرةهناكإقليم: القنيطرةدار الحراق 7 04/09/19مرزاق سكينة 10895Sمزدوجبنمنصور

104/09/19إقليم: القنيطرةالمرنيينإقليم: القنيطرةاحسينات 7 04/09/19فاطمة الزهراء مجيدي 27121D)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

104/09/19إقليم: القنيطرةلل ميمونةإقليم: القنيطرةلل غنو 7 04/09/19سكينة الصديق 11147Rمزدوجلل ميمونة

104/09/19إقليم: القنيطرةجبل الظلإقليم: القنيطرةأولد زيار 7 04/09/19عبد الحق الحمرني 11076Nمزدوجبني مالك

204/09/19إقليم: القنيطرةاولد عبداإقليم: القنيطرةحرث تدانة 7 04/09/19عبد العزيز زكرياء 11097Lمزدوجسوق ثلثاء الغرب

104/09/19إقليم: القنيطرةلل ميمونةإقليم: القنيطرةاحسينات 7 04/09/19فاطمة الزهراء بلحاج 11147Rمزدوجلل ميمونة

204/09/19إقليم: القنيطرةأولد المجذوبإقليم: القنيطرةأولد زيار 7 04/09/19جواد الشعيات 19124Lمزدوجبني مالك

804/09/19إقليم: القنيطرةالمرنيينإقليم: القنيطرةلل غنو 7 04/09/19السرسوري سهام 27121D)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

104/09/19إقليم: القنيطرةم/م المانةإقليم: القنيطرةحرث تدانة 7 04/09/19يوسف العبرة 11128Vمزدوجسيدي م لحمر

عمالة: الصخيرات  - علل الفاسيإقليم: القنيطرةأولد زيار

تمارة
204/09/19 7 04/09/19إلتحاق بالزوجمريمة الحمداوي 01321K)مزدوجتمارة )البلدية

904/09/19إقليم: القنيطرةم/م المعاشاتإقليم: القنيطرةالضريسة 7 04/09/19وفاء اضار 10894Rمزدوجبنمنصور

504/09/19عمالة: سل مدرسة م وديع السفيإقليم: القنيطرةعين القصب 7 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة المناوي 01215V)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

104/09/19إقليم: القنيطرةالمرابطينإقليم: القنيطرةالحريضيين 7 04/09/19نجوى الزيتوني 06803U)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

404/09/19إقليم: القنيطرةالمكرنإقليم: القنيطرةالكنافدة 7 04/09/19إلتحاق بالزوجلكسون بسمة 10953Eمزدوجمكرن

104/09/19إقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويفإقليم: القنيطرةالمكارزة 7 04/09/19أنس المسناوي 11120Lمزدوجبحارة أولد عياد
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104/09/19إقليم: القنيطرةم,م اولد مصباح الرويفإقليم: القنيطرةشكران 7 04/09/19سفيان زغاد 11120Lمزدوجبحارة أولد عياد

104/09/19إقليم: القنيطرةالمرنيينإقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسي 7 04/09/19فاطمة بيزكارن 27121D)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

504/09/19إقليم: القنيطرةسيدي م لحمرإقليم: القنيطرةاولد بسام 7 04/09/19بشرى بن علي 11124Rمزدوجسيدي م لحمر

704/09/19إقليم: القنيطرةالمرنيينإقليم: القنيطرةالمكارزة 7 04/09/19زهيرة النعيمي 27121D)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

204/09/19عمالة: الرباطالمسيرةإقليم: القنيطرةالمواوقة 7 04/09/19إلتحاق بالزوجويداد بنعبدا 01036A)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

304/09/19عمالة: الرباطالعلمة عبد ا الجراريإقليم: القنيطرةعين القصب 7 04/09/19إلتحاق بالزوجخديجة أمني 01033X)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

1004/09/19إقليم: القنيطرةم/م المعادكةإقليم: القنيطرةالسياح 7 04/09/19صفاء الرحيم 11095Jمزدوجسوق ثلثاء الغرب

عمالة: الصخيرات  - النصرإقليم: القنيطرةالزاوية

تمارة
104/09/19 7 04/09/19إلتحاق بالزوجصفاء بوخال 23798S)مزدوجعين العودة )البلدية

804/09/19إقليم: القنيطرةهناكإقليم: القنيطرةم,م النجاح اولد عبد ا 7 04/09/19الدريسية عباز 10895Sمزدوجبنمنصور

104/09/19إقليم: القنيطرةحي السلم 2إقليم: القنيطرةاولد بسام 7 04/09/19زكرياء اطريزي 10864H)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

204/09/19إقليم: القنيطرةالمرنيينإقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسي 7 04/09/19مليكة العطواني 27121D)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

1004/09/19إقليم: القنيطرةالمنفلوطيإقليم: القنيطرةم,م تعاونية النصر 7 04/09/19مروة غريس 11094Hمزدوجسوق ثلثاء الغرب

104/09/19إقليم: القنيطرةحليمة السعديةإقليم: القنيطرةاولد بسام 7 04/09/19يونس قونة 20078Yمزدوجلل ميمونة

104/09/19إقليم: القنيطرةحليمة السعديةإقليم: القنيطرةدار الحراق 7 04/09/19كيساني فاطمة 20078Yمزدوجلل ميمونة

104/09/19إقليم: القنيطرةمشرع احضرإقليم: القنيطرةحرث تدانة 7 04/09/19أأمين الخنضار 11144Mمزدوجمولي بوسلهام

1004/09/19إقليم: القنيطرةاولد رافعإقليم: القنيطرةاولد بسام 7 04/09/19م خياتي 11142Kمزدوجمولي بوسلهام

104/09/19إقليم: القنيطرةم/م بني مالكإقليم: القنيطرةاولد بسام 7 04/09/19خالد العيشي 11070Gمزدوجبني مالك
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504/09/19إقليم: القنيطرةاولد رافعإقليم: القنيطرةاولد بسام 7 04/09/19المهدي بوكرين 11142Kمزدوجمولي بوسلهام

304/09/19إقليم: القنيطرةم,م اولد امإقليم: القنيطرةم/م سلمان الفارسي 7 04/09/19إلتحاق بالزوجامينة بوكراوي 10891Mمزدوجبنمنصور

104/09/19إقليم: القنيطرةامغيطنإقليم: القنيطرةالغوالمة 7 04/09/19فاطمة الري 11121Mمزدوجبحارة أولد عياد

104/09/19إقليم: القنيطرةالنجاجعةإقليم: القنيطرةتدانة 7 04/09/19نادية بوشكي 11103Tمزدوجسوق ثلثاء الغرب

204/09/19إقليم: القنيطرةم/م المعاشاتإقليم: القنيطرةالمكارزة 7 04/09/19أسامة بيدار 10894Rمزدوجبنمنصور

404/09/19إقليم: القنيطرةم/م المانةإقليم: القنيطرةالفقرة 7 04/09/19سارة الرشادي 11128Vمزدوجسيدي م لحمر

804/09/19إقليم: القنيطرةالحي الداريإقليم: القنيطرةلل غنو 7 04/09/19عادل بالحجامية 10857A)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

104/09/19إقليم: القنيطرةالمكارزةإقليم: القنيطرةحرث تدانة 7 04/09/19م لبعيوي 20997Xمزدوجسيدي بوبكر الحاج

104/09/19إقليم: القنيطرةجبل الظلإقليم: القنيطرةأولد زيار 7 04/09/19عبد الرحمان الريفي 11076Nمزدوجبني مالك

1004/09/19إقليم: القنيطرةامغيطنإقليم: القنيطرةالغوالمة 7 04/09/19فاطمة الصديق 11121Mمزدوجبحارة أولد عياد

104/09/19إقليم: القنيطرةاولد عبداإقليم: القنيطرةالمكارزة 7 04/09/19فاطمة الصميرة 11097Lمزدوجسوق ثلثاء الغرب

902/09/16إقليم: القنيطرةالزعيتراتإقليم: القنيطرةحي السلم 1 6 04/09/19إلتحاق بالزوجاليمني حكيمة 10960Mمزدوجمكرن

704/09/19إقليم: القنيطرةأولد بلخيرإقليم: القنيطرةلفكارنة 6 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء دوادة 10961Nمزدوجمكرن

204/09/19عمالة: سلمدرسة الشهيد م الحيانيإقليم: القنيطرةالضريسة 6 04/09/19إلتحاق بالزوجسارة الورداني 01202F)مزدوجحصين )المقاطعة

104/09/19إقليم: القنيطرةالمنفلوطيإقليم: القنيطرةاولد بسام 6 04/09/19عصام محرزي 11094Hمزدوجسوق ثلثاء الغرب

 مجموعة مدارس ولجة إقليم: القنيطرة أبي ذر الغفاري

السلطان

1204/09/18عمالة: سل 14 04/09/18اشهبون نعيمة 01240Xالمازيغيةالسهول

117/09/84إقليم: الخميساتم الزرقطونيإقليم: الخميساتبني زوليت 215 23/09/94أقدمية 16 سنةالقاضي نور الدين 11218T)مزدوجالخميسات )البلدية
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216/09/94عمالة: سلمدرسة أحمد بنعبد النبيإقليم: الخميساتسوق السبت 197 16/09/94أقدمية 16 سنةامينة بلخيري 01140N)مزدوجبطانة )المقاطعة

117/09/90إقليم: الخميساتالداليةإقليم: الخميساتالنبعاث 195 16/09/94أقدمية 16 سنةعبد ا بن علي 26750A)مزدوجتيفلت )البلدية

مجموعة مدارس السبت إقليم: الخميساتسيدي بلقاسم

القديم

117/09/84عمالة: سل 193 16/09/93أقدمية 16 سنةحسن كرمز 01226Gمزدوجالسهول

117/09/90إقليم: الخميساتتجزئة بلميلوديإقليم: الخميساتولجة السلطان 191 16/09/95أقدمية 16 سنةعلل عطاري 26589A)مزدوجالخميسات )البلدية

116/09/85عمالة: فاسعبدا الشفشاونيإقليم: الخميساتانوال 184 22/11/86أقدمية 16 سنةنجية الزهري 01953X)مزدوجسايس )المقاطعة

121/09/83إقليم: الخميساتم عبدهإقليم: الخميساتعلل الرحماني 181 16/09/00أقدمية 16 سنةاعسري سعود 11220V)مزدوجالخميسات )البلدية

218/09/85إقليم: الخميساتسعد بن أبي وقاصإقليم: الخميساتايت حمو قسو 179 16/09/99أقدمية 16 سنةم شباني 25779V)مزدوجالخميسات )البلدية

116/09/82إقليم: الخميساتم عبدهإقليم: الخميساتحمان الفطواكي 175 06/09/01أقدمية 16 سنةاحمد اهنوش 11220V)مزدوجالخميسات )البلدية

117/09/84إقليم: الخميساتالسمارةإقليم: الخميساتبرجلين 175 16/09/99أقدمية 16 سنةم بوخنو 11278Hمزدوجمجمع الطلبة

116/09/93إقليم: الخميساتم عبدهإقليم: الخميساتبومعجون 175 05/10/98أقدمية 16 سنةعبد السلم اشخيشخ 11220V)مزدوجالخميسات )البلدية

101/05/97إقليم: الخميساتعلل البحراويإقليم: الخميساتايت مالك 175 16/09/98أقدمية 16 سنةيمنة واحلوت 11234K سيدي علل البحراوي

)البلدية(

مزدوج

217/09/90إقليم: الخميساتعلي بن ابي طالبإقليم: الخميساتالتعاونية 173 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد العزيز انعامي 11219U)مزدوجالخميسات )البلدية

116/09/93إقليم: الخميساتالقاضي عياضإقليم: الخميساتايت اومناصف 171 16/09/99أقدمية 16 سنةحسن الخراز 11211K)مزدوجالخميسات )البلدية

116/09/91إقليم: الخميساتسعد بن أبي وقاصإقليم: الخميساتجناتن 171 16/09/99أقدمية 16 سنةرشيد غالمي 25779V)مزدوجالخميسات )البلدية

216/09/91إقليم: الخميساتعلي بن ابي طالبإقليم: الخميساتالبحتري 171 16/09/99أقدمية 16 سنةفاطمة لحمر 11219U)مزدوجالخميسات )البلدية

116/09/91عمالة: سلمدرسة العياشيإقليم: الخميساتالتجارب 171 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد السلم عمراوي 01171X)مزدوجتابريكت )المقاطعة

116/09/93إقليم: الخميساتابن سيناإقليم: الخميساتالرمل 169 16/09/00أقدمية 16 سنةحميد صبري 11214N)مزدوجالخميسات )البلدية
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216/09/94إقليم: الخميساتابن بسامإقليم: الخميساتايت زباير 167 16/09/99أقدمية 16 سنةبنعاشر باقدير 11222X)مزدوجالخميسات )البلدية

116/09/94إقليم: الخميساتشوقيإقليم: الخميساتالساقية الحمراء 167 16/09/99أقدمية 16 سنةحدو حفون 18688M)مزدوجالخميسات )البلدية

216/09/94إقليم: الخميساتعلي بن ابي طالبإقليم: الخميساتسيدي بوطركة 167 16/09/99أقدمية 16 سنةسيدي م دغى 11219U)مزدوجالخميسات )البلدية

116/09/94إقليم: الخميساتعمر بن الخطابإقليم: الخميساتبريمة 167 16/09/99أقدمية 16 سنةم حراك 11331Rمزدوجسيدي الغندور

216/09/95إقليم: الخميساتعلي بن ابي طالبإقليم: الخميساتايت فزاز 167 19/09/99أقدمية 16 سنةالمصطفى حناقوبة 11219U)مزدوجالخميسات )البلدية

416/09/95إقليم: الخميساتالقاضي عياضإقليم: الخميساتالمسيديرة 167 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد العظيم فتحة 11211K)مزدوجالخميسات )البلدية

116/09/95إقليم: الخميساتشوقيإقليم: الخميساتايت فزاز 167 16/09/99أقدمية 16 سنةم العلمي 18688M)مزدوجالخميسات )البلدية

116/09/95إقليم: الخميساتابن بسامإقليم: الخميساتايت عمر 167 16/09/99أقدمية 16 سنةم بلحسن 11222X)مزدوجالخميسات )البلدية

116/09/95إقليم: القنيطرةالعهد الجديدإقليم: الخميساتايت بومكسى 167 16/09/99أقدمية 16 سنةم البودي 24977Y)مزدوجالقنيطرة )البلدية

117/09/90إقليم: الخميساتايت موسى وبراهيمإقليم: الخميساتخالد بن الوليد 167 16/09/99أقدمية 16 سنةرحمون أبراهيم 11270Zمزدوجأيت اوريبل

116/09/92عمالة: سل مدرسة م الشريف أمزيانإقليم: الخميساتالمل 167 06/09/00أقدمية 16 سنةادريس سرور 20909B)مزدوجحصين )المقاطعة

116/09/93إقليم: الخميساتالشهداءإقليم: الخميساتايت بوبكر 167 16/09/99أقدمية 16 سنةالحسين إشرموحن 11209H)مزدوجالخميسات )البلدية

عمالة: الصخيرات  - طارق بن زيادإقليم: الخميساتسد القنصرة

تمارة
116/09/92 167 16/09/99أقدمية 16 سنةالميلودي نابغ 01310Y)مزدوجتمارة )البلدية

116/09/94إقليم: الخميساتالعربي بن عمرإقليم: الخميساتايت شاعو 165 16/09/99أقدمية 16 سنةالمصطفى بنوشان 11208G)مزدوجالخميسات )البلدية

116/09/93إقليم: الخميساتعلي بن ابي طالبإقليم: الخميساتايت سيبرن 165 16/09/00أقدمية 16 سنةعبد ا المنصور 11219U)مزدوجالخميسات )البلدية

417/09/90عمالة: مكناسحي السلمإقليم: الخميساتابوبكر الرازي 164 24/10/98إلتحاق بالزوجنجية لقصير 03999

W

مزدوجمكناس )البلدية(

116/09/94إقليم: الخميساتالخنساءإقليم: الخميساتايت عمر 163 13/09/00أقدمية 16 سنةعبد المجيد  اعبو 25419D)مزدوجالخميسات )البلدية
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116/09/94إقليم: الخميساتابوبكر الرازيإقليم: الخميساتالساقية الحمراء 163 06/09/00أقدمية 16 سنةم سلمي 11274Dمزدوجمجمع الطلبة

عمالة: الصخيرات  - م الفاسيإقليم: الخميساتابن الهيثم

تمارة
316/09/95 163 22/09/00أقدمية 16 سنةم اتق 01306U)مزدوجتمارة )البلدية

216/09/95إقليم: الخميساتشوقيإقليم: الخميساتسد القنصرة 163 06/09/00أقدمية 16 سنةم بادي 18688M)مزدوجالخميسات )البلدية

116/09/93إقليم: الخميساتابو حنيفةإقليم: الخميساتسيدي م بن الشريف 163 16/09/01أقدمية 16 سنةاحمد الحمر 22999Y)مزدوجتيفلت )البلدية

116/09/93إقليم: الخميساتابن بطوطةإقليم: الخميساتايت تاشفين 163 16/09/01أقدمية 16 سنةالحبيب اعزيزي 11213M)مزدوجالخميسات )البلدية

116/09/99إقليم: الخميساتالداليةإقليم: الخميساتبئر انزران 163 12/09/00أقدمية 16 سنةعائشة بوصباع 26750A)مزدوجتيفلت )البلدية

116/09/94إقليم: الخميساتسعد بن أبي وقاصإقليم: الخميساتايت تاشفين 161 16/09/00أقدمية 16 سنةم بودادي 25779V)مزدوجالخميسات )البلدية

316/09/94إقليم: الخميساتمريم العذراءإقليم: الخميساتالساقية الحمراء 161 16/09/00أقدمية 16 سنةرشيد إطوبان 20512V)مزدوجالخميسات )البلدية

116/09/94إقليم: الخميساتابن بسامإقليم: الخميساتولجة السلطان 161 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد ا اوحماد 11222X)مزدوجالخميسات )البلدية

116/09/94إقليم: الخميساتالسمارةإقليم: الخميساتايت تاشفين 161 16/09/00أقدمية 16 سنةحمادي أعياش 11278Hمزدوجمجمع الطلبة

216/09/95إقليم: الخميساتابن سيناإقليم: الخميساتسد القنصرة 161 06/09/00أقدمية 16 سنةفوزية بوت 11214N)مزدوجالخميسات )البلدية

216/09/92إقليم: الخميساتالندلسإقليم: الخميساتاجغيدرات 161 16/09/00أقدمية 16 سنةسعيد دروش 21328G)مزدوجتيفلت )البلدية

316/09/92إقليم: الخميساتشوقيإقليم: الخميساتبرجلين 161 16/09/00أقدمية 16 سنةمولي الحسن لمليح 18688M)مزدوجالخميسات )البلدية

516/09/93إقليم: الحاجبدار القايد عليإقليم: الخميساتالتعاونية 161 06/09/00أقدمية 16 سنةادريس نعوم 04205Vمزدوجأيت يعزم

116/09/91إقليم: الخميساتالشهيد الحارتيإقليم: الخميساتايت مالك 161 16/09/00أقدمية 16 سنةعباس البطاوي 11215P)مزدوجالخميسات )البلدية

116/09/96إقليم: الخميساتالشريف الدريسيإقليم: الخميساتايت زباير 161 06/09/00أقدمية 16 سنةعزيز تغزاوي 11210J)مزدوجالخميسات )البلدية

216/09/97عمالة: مكناسمولي يوسفإقليم: الخميساتايت اومناصف 161 16/09/00أقدمية 16 سنةرجاء القطراني 24490U)مزدوجمكناس )البلدية
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216/09/95إقليم: الخميساتم بلميلوديإقليم: الخميساتايت عمر 159 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد الرحيم لمرابطين 11216R)مزدوجالخميسات )البلدية

116/09/98عمالة: سل مدرسة م الشريف أمزيانإقليم: الخميساتظهر النخلة 159 13/09/00أقدمية 16 سنةفحم لعزيزة 20909B)مزدوجحصين )المقاطعة

116/09/94إقليم: الخميساتابن سيناإقليم: الخميساتايت فزاز 157 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد السلم اعروشن 11214N)مزدوجالخميسات )البلدية

116/09/94إقليم: الخميساتالعربي بن عمرإقليم: الخميساتخالد بن الوليد 157 16/09/99أقدمية 16 سنةم لقضضرة 11208G)مزدوجالخميسات )البلدية

116/09/95عمالة: سلمدرسة الشريف الدريسيإقليم: الخميساتالنبعاث 157 16/09/99إلتحاق بالزوجرشيدة الغزواني 01208M)مزدوجحصين )المقاطعة

116/09/94إقليم: الخميساتالقاضي عياضإقليم: الخميساتالتحرير 156 06/09/00إلتحاق بالزوجةعبد العزيز كروم 11211K)مزدوجالخميسات )البلدية

216/09/94عمالة: مكناسحاجة المركزإقليم: الخميساتايت فزاز 155 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد المجيد العكيوي 04017Rمزدوجعين عرمة

216/09/95عمالة: مكناسالوفاقإقليم: الخميساتايت اومناصف 155 16/09/01أقدمية 16 سنةابراهيم بوطاهر 04009G)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/93إقليم: الخميساتسعد بن أبي وقاصإقليم: الخميساتعمرو بنو زكري 155 12/09/01أقدمية 16 سنةالخليل احبيبو 25779V)مزدوجالخميسات )البلدية

116/09/96عمالة: مكناسالمختار السوسيإقليم: الخميساتولجة السلطان 155 04/09/01أقدمية 16 سنةهشام فضيلي 04008F)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/96إقليم: الخميساتالعربي بن عمرإقليم: الخميساتبرجلين 155 06/09/01أقدمية 16 سنةم بنالعرابي 11208G)مزدوجالخميسات )البلدية

116/09/96إقليم: الخميساتالسمارةإقليم: الخميساتبومعجون 155 06/09/01أقدمية 16 سنةجمال ابن الحاج 11278Hمزدوجمجمع الطلبة

116/09/97إقليم: الخميساتحمان الفطواكيإقليم: الخميساتسد القنصرة 155 16/09/01أقدمية 16 سنةيونس البراهيمي 11324Hمزدوجسيدي علل المصدر

116/09/98إقليم: الخميساتشوقيإقليم: الخميساتظهر النخلة 155 06/09/01أقدمية 16 سنةعزيز اورحو 18688M)مزدوجالخميسات )البلدية

117/09/01إقليم: الخميساتايت موسى وبراهيمإقليم: الخميساتبني زوليت 155 17/09/01أقدمية 16 سنةمجدولين وهيب 11270Zمزدوجأيت اوريبل

116/09/94عمالة: الميةالصفاإقليم: الخميساتايت حمو الصغير 153 12/10/02أقدمية 16 سنةم المنجدي 26619Hمزدوجالشللت

916/09/93إقليم: الحاجبدار القايد عليإقليم: الخميساتالتعاونية 153 12/10/02أقدمية 16 سنةم العاصمي 04205Vمزدوجأيت يعزم
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516/09/93إقليم: الخميساتالقاضي عياضإقليم: الخميساتايت بوبكر 151 03/10/03أقدمية 16 سنةالحسن امشاطر 11211K)مزدوجالخميسات )البلدية

116/09/96إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: الخميساتبئر انزران 151 25/09/00أقدمية 16 سنةفؤاد عربوش 11335Vمزدوجسيدي الغندور

116/09/94عمالة: مكناسالبريدية المركزإقليم: الخميساتتيزيطين 149 05/09/02أقدمية 16 سنةم المراحي 03917Gمزدوجمجاط

316/09/95إقليم: الخميساتالقاضي عياضإقليم: الخميساتايت عمر 149 04/09/02أقدمية 16 سنةمصطفى حببيبي 11211K)مزدوجالخميسات )البلدية

216/09/95إقليم: الخميساتتجزئة بلميلوديإقليم: الخميساتسيدي بوطركة 149 04/09/02أقدمية 16 سنةبلعيد النخلي 26589A)مزدوجالخميسات )البلدية

516/09/92إقليم: الخميساتايت موسى وبراهيمإقليم: الخميساتايت حمو قسو 149 04/09/02أقدمية 16 سنةالسعيد  اعنيبة 11270Zمزدوجأيت اوريبل

416/09/96إقليم: الخميساتم بلميلوديإقليم: الخميساتايت شاعو 149 04/09/02أقدمية 16 سنة م سايح 11216R)مزدوجالخميسات )البلدية

316/09/96إقليم: الخميساتايت موسى وبراهيمإقليم: الخميساتالرمل 149 04/09/02أقدمية 16 سنةسمير العكوري 11270Zمزدوجأيت اوريبل

716/09/96إقليم: الخميساتابن بطوطةإقليم: الخميساتابو بكر الصديق 149 06/09/02أقدمية 16 سنةالمعطي الزحيمي 11213M)مزدوجالخميسات )البلدية

216/09/88إقليم: الخميساتم بلميلوديإقليم: الخميساتالبحتري 148 06/09/01أقدمية 16 سنةحميد اويشي 11216R)مزدوجالخميسات )البلدية

116/09/97إقليم: الخميساتحسان بن ثابثإقليم: الخميساتابو بكر الصديق 147 28/10/03أقدمية 16 سنةالمنيصر الحميري حسنى 18690P)مزدوجتيفلت )البلدية

316/09/99إقليم: الخميساتابن بطوطةإقليم: الخميساتالرمل 147 11/11/04أقدمية 16 سنةسهام بيه 11213M)مزدوجالخميسات )البلدية

416/09/94إقليم: الخميساتم بلميلوديإقليم: الخميساتبريمة 145 03/11/04أقدمية 16 سنةعلي المناني 11216R)مزدوجالخميسات )البلدية

216/09/94إقليم: الخميساتابن بطوطةإقليم: الخميساتظهر النخلة 145 06/09/01أقدمية 16 سنةالحسين ازاييط 11213M)مزدوجالخميسات )البلدية

216/09/95عمالة: مكناساحمد شوقيإقليم: الخميساتالتعاونية 143 25/10/04أقدمية 16 سنةعبد الواحد اليعقوبي 03991M)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/93إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية دار الحدادإقليم: الخميساتشعبة البيار 141 05/09/03أقدمية 16 سنةعبد العزيز الناجم 14061H)مزدوجحد السوالم )البلدية

116/09/96إقليم: الخميساتعلل الرحمانيإقليم: الخميساتبومعجون 141 03/09/03أقدمية 16 سنةحميد سهلي 11265Uمزدوجأيت اوريبل
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316/09/97عمالة: مكناسالتقدمإقليم: الخميساتتيزيطين 141 05/09/03أقدمية 16 سنةتورية موقات 03818Z)مزدوجمكناس )البلدية

816/09/98إقليم: الخميساتعلل الرحمانيإقليم: الخميساتبوقشمير 141 08/09/03أقدمية 16 سنةعبد الصمد نايت حساين 11265Uمزدوجأيت اوريبل

616/09/98إقليم: الخميساتابن بسامإقليم: الخميساتالمسيديرة 141 05/09/03أقدمية 16 سنةسعيد طوبي 11222X)مزدوجالخميسات )البلدية

216/09/93إقليم: الخميساتحي الجديدإقليم: الخميساتاجغيدرات 139 12/12/07أقدمية 12 سنةعبد الرفيع حضار 18689N)مزدوجتيفلت )البلدية

116/09/96إقليم: الخميساتعمر بن الخطابإقليم: الخميساتايت كراض 139 16/09/02أقدمية 16 سنةعمران الفاطمي 11331Rمزدوجسيدي الغندور

116/09/99إقليم: الخميساتابو حنيفةإقليم: الخميساتعين سعادة 137 03/02/05أقدمية 16 سنةاسية بونويف 22999Y)مزدوجتيفلت )البلدية

417/09/84إقليم: الخميساتابن بسامإقليم: الخميساتسعد بن معاد 136 11/09/15أقدمية 16 سنةالحسن الشامخ 11222X)مزدوجالخميسات )البلدية

516/09/97عمالة: مكناساحمد شوقيإقليم: الخميساتعبد الرحمن الداخل 135 06/09/17أقدمية 16 سنةتوفيق علمي شنتوفي 03991M)مزدوجمكناس )البلدية

مجموعة مدارس سيدي إقليم: الخميساتراس الحامة

حميدة

116/09/94عمالة: سل 133 07/09/04أقدمية 16 سنةزروال عزيز 01217X)مزدوجحصين )المقاطعة

116/09/94عمالة: سلمدرسة أحمد بوكماخإقليم: الخميساتظهر النخلة 133 24/09/04أقدمية 16 سنةاحميصة رشيد 25423H باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

216/09/95إقليم: الخميساتجابر بن حيانإقليم: الخميساتراس الحامة 133 06/09/04أقدمية 16 سنةعثمان طلحة 11233J)مزدوجتيفلت )البلدية

116/09/92إقليم: الخميساتابو حنيفةإقليم: الخميساتعمرو بنو زكري 133 22/10/09حرضان اوقسو 22999Y)مزدوجتيفلت )البلدية

116/09/97إقليم: الخميساتابن زيدونإقليم: الخميساتاجغيدرات 133 06/01/05أقدمية 16 سنةناصر سعيد 11227C)مزدوجتيفلت )البلدية

916/09/93إقليم: الخميساتابن بسامإقليم: الخميساتالمير مولي عبد ا 132 16/09/99أقدمية 16 سنةلحسن السعودي 11222X)مزدوجالخميسات )البلدية

116/09/94إقليم: الخميساتالزويجةإقليم: الخميساتالمير مولي عبد ا 126 25/10/02أقدمية 16 سنةمحمود بنوش 11545Yمزدوجخميس سيدي يحيى

116/09/98إقليم: الخميساتجابر بن حيانإقليم: الخميساتعين سعادة 123 31/10/06أقدمية 12 سنةالمصطفى بلحاج 11233J)مزدوجتيفلت )البلدية

116/09/95إقليم: الخميساتخالد بن الوليدإقليم: الخميساتالتعاونية 119 10/07/10الحسن اهريسن 11251Dمزدوجأيت ميمون
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416/09/94إقليم: الحاجبالعمرانإقليم: الخميساتابو الفداء 118 04/09/02أقدمية 16 سنةالحسين اوحجو 04112U)مزدوجالحاجب )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة أبي بكر الصديقإقليم: الخميساتسعد بن معاد

الفنيدق
116/09/94 118 18/10/04أقدمية 16 سنةكريم الفكروش 25432T)مزدوجالمضيق )البلدية

مدرسة زين العابدين بن إقليم: الخميساتالسلم

عبود

216/09/93عمالة: سل 116 06/09/05إلتحاق بالزوجفاطمة داودي 01157G باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/98إقليم: الخميساتجابر بن حيانإقليم: الخميساتالندلس 116 06/09/00أقدمية 16 سنةرجاء بوزياني 11233J)مزدوجتيفلت )البلدية

مدرسة زين العابدين بن إقليم: الخميساتالتوزيع

عبود

116/09/99عمالة: سل 115 07/09/05أقدمية 12 سنةتوفيق بجيبجو 01157G باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

204/09/02إقليم: الخميساتالندلسإقليم: الخميساتالنبعاث 115 04/11/10نجاة بغداد 21328G)مزدوجتيفلت )البلدية

617/09/84إقليم: الخميساتالبحتريإقليم: الخميساتم الكامل 114 04/10/16أحسام م 11298Eمزدوجأيت يدين

عمالة: الصخيرات  - عين الحياةإقليم: الخميساتايت بوبكر

تمارة
316/09/92 114 03/10/11إلتحاق بالزوجالشايطة العمري 26340E)مزدوجعين العودة )البلدية

716/09/96إقليم: الخميساتايت حمو قسوإقليم: الخميساتايت زباير 113 04/09/12خالد بوعزاوي 11327Lمزدوجسيدي علل المصدر

316/09/93إقليم: الخميساتالندلسإقليم: الخميساتصلح بالعربي 112 17/09/10الشرقاوي بنالصغير 21328G)مزدوجتيفلت )البلدية

416/09/94عمالة: سلمدرسة عبد الكريم غلبإقليم: الخميساتصلح بالعربي 110 10/07/10وهبي الحسان 01210P)مزدوجحصين )المقاطعة

916/09/99إقليم: الخميساتايت حمو قسوإقليم: الخميساتبني زوليت 109 29/09/11 م الخميسي 11327Lمزدوجسيدي علل المصدر

616/09/92إقليم: صفروم/م 14 غشت-المركزإقليم: الخميساتعمر بن الخطاب 107 05/12/06أقدمية 12 سنةسميرة مزيود 02337Pمزدوجاغبالو اقورار

116/09/97إقليم: الخميساتخالد بن الوليدإقليم: الخميساتالتعاونية 107 10/07/10حفيظة ايت عل 11251Dمزدوجأيت ميمون

116/09/92إقليم: الخميساتابن بسامإقليم: الخميساتابن سيرين 106 18/09/04أقدمية 16 سنةم نور الدين 11222X)مزدوجالخميسات )البلدية

216/09/95إقليم: الخميساتبنو عمروإقليم: الخميساتحي الجديد 104 12/11/05أقدمية 12 سنةسناء اليونسي 11232H)مزدوجتيفلت )البلدية

216/09/96إقليم: الخميساتبنو عمروإقليم: الخميساتالنبعاث 102 03/09/13إلتحاق بالزوجنعيمة مغراوي 11232H)مزدوجتيفلت )البلدية
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316/09/98إقليم: الخميساتابن بطوطةإقليم: الخميساتالشهداء 102 نعمأقدمية 12 سنةامال مجيد 21/11/05 11213M)مزدوجالخميسات )البلدية

116/09/95عمالة: سل  مدرسة البحتريإقليم: الخميساتالخوارزمي 100 02/09/12عبد العاطي طبطوب 01200D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

516/09/92عمالة: مكناسأيت عبديإقليم: الخميساتعبد الرحمن الداخل 98 04/09/19عبد ا وردي 04059Lمزدوجعين جمعة

416/09/92عمالة: الميةالقاضي عياضإقليم: الخميساتابن سيرين 96 16/09/04أقدمية 16 سنةفؤاد وحودة 24455Fمزدوجبني يخلف

216/09/95إقليم: الخميساتالندلسإقليم: الخميساتصلح بالعربي 94 06/09/17عبد السلم بوخدمي 21328G)مزدوجتيفلت )البلدية

913/09/00إقليم: الخميساتحي الجديدإقليم: الخميساتالنبعاث 92 06/09/17زهير ياسين 18689N)مزدوجتيفلت )البلدية

116/09/97إقليم: الخميساتعلل البحراويإقليم: الخميساتمجموعة مدارس التنمية 90 03/09/13إلتحاق بالزوجةالمصطفى خالص 11234K سيدي علل البحراوي

)البلدية(

مزدوج

814/09/02إقليم: الخميساتحليمة السعديةإقليم: الخميساتسيدي م بن الشريف 89 03/09/09اعريش حنان 18691R)مزدوجتيفلت )البلدية

306/09/00إقليم: الخميساتواد الدهبإقليم: الخميساتابو بكر الصديق 87 05/09/11إلتحاق بالزوجمداح فطومة 11335Vمزدوجسيدي الغندور

304/09/02إقليم: الخميساتسعد بن معادإقليم: الخميساتبرجلين 83 06/09/17إلتحاق بالزوجةانوار علوي 26364Fمزدوجأيت يدين

516/09/97إقليم: الخميساتالدارسةإقليم: الخميساتعمر بن عبد العزيز 78 04/09/18نبيل سمان 11554Hمزدوجأيت بويحيى الحجامة

904/09/02إقليم: الخميساتايت مالكإقليم: الخميساتعمرو بن العاص 77 05/09/11رشيد ارميك 11300Gمزدوجأيت يدين

905/09/03إقليم: الخميساتايت مالكإقليم: الخميساتالعزازبة 77 04/09/11نادية اوطالب لطرش 11300Gمزدوجأيت يدين

مدرسة العلمة عبد الرحمان إقليم: الخميساتالسلم

الكتاني

106/09/00عمالة: سل 64 05/09/19اميمة التدلوي 01174A)مزدوجتابريكت )المقاطعة

504/09/02إقليم: الحاجبدار القايد عليإقليم: الخميساتولجة السلطان 63 06/09/17إلتحاق بالزوجنصري الهام 04205Vمزدوجأيت يعزم

116/09/99إقليم: الخميساتالشهيد الحارتيإقليم: الخميساتم بلميلودي 62 نعمتورية الباهي 04/09/19 11215P)مزدوجالخميسات )البلدية

1006/09/01إقليم: الخميساتعمرو بنو زكريإقليم: الخميساتتيزيطين 61 05/09/15الجامعي م 11544Xمزدوجخميس سيدي يحيى
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123/01/08إقليم: الخميساتابن زيدونإقليم: الخميساتبئر انزران 60 04/09/12إلتحاق بالزوجسبيطة حنان 11227C)مزدوجتيفلت )البلدية

404/09/02إقليم: الخميساتايت عمرإقليم: الخميساتالداخلة 59 04/09/12بلحارتي عواطف 11354Rمزدوجأيت  إيكو

311/09/00عمالة: سلمدرسة ثريا الشاويإقليم: الخميساتالمل 55 04/09/17زياني نوال 20008X)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

105/09/03إقليم: الخميساتمعاويةإقليم: الخميساتبئر انزران 55 06/09/17بنعاشير امحلة 11520

W

عين جوهرة-سيدي 

بوخلخال

مزدوج

107/09/04عمالة: الرباطالعلمة عبد ا الجراريإقليم: الخميساتالمل 55 04/09/17سهام صابر 01033X)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

1007/09/05إقليم: الخميساتحي الجديدإقليم: الخميساتسيدي م بن الشريف 55 05/09/17مريم القادري 18689N)مزدوجتيفلت )البلدية

916/09/96إقليم: الخميساتابن بسامإقليم: الخميساتالشهيد الحارتي 54 نعمفيصل بنبراهيم 04/09/18 11222X)مزدوجالخميسات )البلدية

816/09/96إقليم: الخميساتلسان الدين بن الخطيبإقليم: الخميساتسد القنصرة 53 02/09/15جواد  الهور 11550Dمزدوجخميس سيدي يحيى

116/09/99إقليم: الحاجبسيدي بوعمروإقليم: الخميساتالتعاونية 53 06/09/17اهطيط ادريس 04222Nمزدوجرأس اجري

105/10/06إقليم: الخميساتسعد بن معادإقليم: الخميساتعلل بن عبد ا 51 06/09/13إلتحاق بالزوجفدوى الحجامي 26364Fمزدوجأيت يدين

301/10/02إقليم: الخميساتفاطمة الفهريةإقليم: الخميساتمجموعة مدارس التنمية 50 04/09/18عمر المغاط 11229E)مزدوجتيفلت )البلدية

304/09/02إقليم: الخميساتايت عمرإقليم: الخميساتبرجلين 43 06/09/17بنشيكر جلل 11354Rمزدوجأيت  إيكو

124/01/08إقليم: الخميساتابو الفداءإقليم: الخميساتبوقشمير 38 09/09/16بدوزي احمد 11238Pمزدوجأولماس

102/09/16عمالة: سلمدرسة المختار السوسيإقليم: الخميساتالتجارب 38 02/09/16سارة الواليد 01176C)مزدوجتابريكت )المقاطعة

802/09/16عمالة: سلمدرسة احصينإقليم: الخميساتالتجارب 38 02/09/16سامية الكبيري 01206K)مزدوجحصين )المقاطعة

502/09/16عمالة: سلمدرسة احصينإقليم: الخميساتعلل الفاسي 38 02/09/16كريمة رضوان 01206K)مزدوجحصين )المقاطعة

مجموعة مدارس سيدي إقليم: الخميساتاحمد لبلج

عميرة

713/02/17عمالة: سل 38 13/02/17لحسن لقليعة 01222Cمزدوجعامر

499



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

313/02/17إقليم: الخميساتعبد الكريم الخطيبإقليم: الخميساتخالد بن الوليد 38 13/02/17يونس موسعيف 27309H سيدي علل البحراوي

)البلدية(

مزدوج

613/02/17إقليم: الخميساتصلح بالعربيإقليم: الخميساتعلل الفاسي 38 13/02/17لطيفة اكوس 24706D)مزدوجتيفلت )البلدية

408/02/17عمالة: سلمدرسة اشبيليةإقليم: الخميساتمعاوية 37 13/02/17الوجدي م 18595L)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

807/09/04إقليم: الخميساتالنبعاثإقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيد 35 02/09/15ربيعة الهشامي 11484Gمزدوجمقام الطلبة

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامنإقليم: الخميساتلعظم

تمارة
206/09/06 35 06/09/17حنان بكار 25420E)مزدوجعين العودة )البلدية

102/09/16إقليم: الخميساتالنبعاثإقليم: الخميساتلحسن اليوسي 35 06/09/17حنان عدنان 11484Gمزدوجمقام الطلبة

عمالة: الصخيرات  - عين الريبعةإقليم: الخميساتالخوارزمي

تمارة
101/01/17 34 13/02/17السويسي  عبد الكريم 01371Pمزدوجسيدي يحيى زعير

113/02/17إقليم: الخميساتالخوةإقليم: الخميساتابن سيرين 34 13/02/17لمسيح فاطمة 11236Mمزدوجمعازيز

316/09/98عمالة: فاسالمختار السوسيإقليم: الخميساتجابر بن حيان 33 01/10/16إلتحاق بالزوجليلة حومد 18537Y)مزدوجسايس )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - النورإقليم: الخميساتراس الحامة

تمارة
916/09/88 31 06/09/17بعزيز عبد الرحمان 25890Rمزدوجسيدي يحيى زعير

306/09/00عمالة: سلمدرسة الشهيد م الحيانيإقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيد 31 06/09/17عدنان م 01202F)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - الفضلإقليم: الخميساتايتسعيد لفرايش

تمارة
101/01/10 31 06/09/17أمينة أبو الليث 27310J)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - ام عزةإقليم: الخميساتالمسيديرة

تمارة
402/09/14 31 06/09/17م كاز 01359Bمزدوجأم عزة

113/02/17إقليم: الخميساتعلل البحراويإقليم: الخميساتالمل 31 13/02/17إلتحاق بالزوجسومية الكايد 11234K سيدي علل البحراوي

)البلدية(

مزدوج

506/09/17عمالة: سل مدرسة المرينيينإقليم: الخميساتالعرفان 31 06/09/17مريم أوعثمان 01190T)مزدوجتابريكت )المقاطعة

306/09/17إقليم: الخميساتابن تومرتإقليم: الخميساتالعقاد 31 06/09/17سعاد بتالين 11538Rمزدوجأيت بلقاسم

206/09/17عمالة: سلمدرسة اشبيليةإقليم: الخميساتابن الهيثم 31 06/09/17فاطمة الفخار 18595L)مزدوجالعيايدة )المقاطعة
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106/09/17عمالة: سلمدرسة ابي حنيفةإقليم: الخميساتالقايد بوعزة 31 06/09/17سكينة  اهري 20011A)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

506/09/17إقليم: الخميساتبني زوليتإقليم: الخميساتالقايد بوعزة 31 06/09/17وجدان  أخلو 11399Pمزدوجتيداس

106/09/17عمالة: سل سيدي إبراهيم بولعجولإقليم: الخميساتالنجدة 31 06/09/17سعـيـدة بـودنـيـن 01257Rمزدوجعامر

306/09/17إقليم: الخميساتايت تاشفينإقليم: الخميساتالنجدة 31 06/09/17أمـحــول  نــور الـــديـن 11303Kمزدوجأيت يدين

412/09/17عمالة: سلمدرسة ابن حزمإقليم: الخميساتالسلم 31 12/09/17أومغار زينة 01143S)مزدوجبطانة )المقاطعة

206/09/17عمالة: سلمدرسة اشبيليةإقليم: الخميساتايت حمو الصغير 31 06/09/17نورا المنصوري 18595L)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

406/09/17إقليم: الخميساتبريمةإقليم: الخميساتلعظم 31 06/09/17م البكاري 11289Vمزدوجالكنزرة

205/09/17إقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيدإقليم: الخميساتتارميلت 31 05/09/17هاجر سعداوي 11491Pمزدوجمقام الطلبة

213/02/17إقليم: الخميساتجابر بن حيانإقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيد 29 13/02/17إلتحاق بالزوجمهمة لمغاري 11233J)مزدوجتيفلت )البلدية

221/02/17إقليم: الخميساتالتعاونيةإقليم: الخميساتتيزيطين 29 04/09/19الحسين المرزوق 11253Fمزدوجأيت ميمون

218/04/17إقليم: الخميساتحسان بن ثابثإقليم: الخميساتابو بكر الصديق 29 18/04/17إلتحاق بالزوجابتسام وقاح 18690P)مزدوجتيفلت )البلدية

113/02/17إقليم: الخميساتتارميلتإقليم: الخميساتبوقشمير 29 09/09/19العزابى م 11383Xمزدوجأولماس

606/09/00عمالة: سلمدرسة احصينإقليم: الخميساتتجزئة بلميلودي 28 06/09/17عائشة الفزازي 01206K)مزدوجحصين )المقاطعة

102/09/09عمالة: سل  مدرسة البحتريإقليم: الخميساتحليمة السعدية 28 06/09/17رشيدة أمجريسي 01200D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

102/09/10إقليم: الخميساتالشهداءإقليم: الخميساتابن بطوطة 28 نعملحسيني  فاطمة 04/09/18 11209H)مزدوجالخميسات )البلدية

103/09/13إقليم: الخميساتسعد بن أبي وقاصإقليم: الخميساتابن بسام 28 نعمفاطمة الهاشمي 06/09/17 25779V)مزدوجالخميسات )البلدية

عمالة: الصخيرات  - اولد امباركإقليم: الخميساتالعرفان

تمارة
203/09/13 28 04/09/18رشيد سجاري 24897Lمزدوجالمنزه
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عمالة: الصخيرات  - اولد امباركإقليم: الخميساتابن بسام

تمارة
202/09/14 28 06/09/17شاهيد خديجة 24897Lمزدوجالمنزه

102/09/16إقليم: الخميساتانوالإقليم: الخميساتالتجارب 28 02/09/16فاطمة بويز 11225A)مزدوجالرماني )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الوفاقإقليم: الخميساتايت حمو الصغير

تمارة
313/02/17 28 13/02/17امين العماري 26371Nمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - عين الريبعةإقليم: الخميساتايت حمو الصغير

تمارة
1013/02/17 28 17/02/17رضى سندال 01371Pمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامنإقليم: الخميساتالتجارب

تمارة
713/02/17 28 13/02/17فريد ابريول 25420E)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - مولي سليمانإقليم: الخميساتاولد موسى

تمارة
413/02/17 28 13/02/17المكاوي حافظ أمين 27052D)مزدوجعين العودة )البلدية

113/02/17عمالة: سلمدرسة أبي بكر الصديقإقليم: الخميساتالكدادرة 28 13/02/17عبد الله القدوري 01214U)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - الرويضاتإقليم: الخميساتزكيت

تمارة
613/02/17 28 13/02/17عبد الرحمان   أصفار 01365Hمزدوجسيدي يحيى زعير

213/02/17إقليم: الخميساتالتعاونيةإقليم: الخميساتتيزيطين 28 25/02/17يوسف ايت باحدو 11253Fمزدوجأيت ميمون

513/02/17إقليم: الخميساتالنبعاثإقليم: الخميساتسيدي م بن الشريف 28 13/02/17بوطريق نجلء 11484Gمزدوجمقام الطلبة

113/02/17عمالة: الرباطعلل بن عبد اإقليم: الخميساتالعرفان 28 13/02/17إلتحاق بالزوجأغبال حسناء 01022K)مزدوجحسان )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - عبد الخالق الطريسإقليم: الخميساتاولد زايد

تمارة
108/02/17 28 08/02/17يوسف جبور 23494L)مزدوجعين العودة )البلدية

813/02/17عمالة: سلمدرسة المام الطبريإقليم: الخميساتالتجارب 28 13/02/17عيسى بنلمين 01145U)مزدوجبطانة )المقاطعة

118/04/17إقليم: الخميساتابو الحسن المراكشيإقليم: الخميساتسيدي بوطركة 28 19/04/17عبد العالي طالعي 11468Pمزدوجازحيليكة

عمالة: الصخيرات  - الحاج البهاليإقليم: الخميساتعلل بن عبد ا

تمارة
1213/02/17 28 13/02/17وليد الهاشمي 01370Nمزدوجسيدي يحيى زعير

213/02/17إقليم: الخميساتمجموعة مدارس التنميةإقليم: الخميساتابو القاسم الزياني 27 13/02/17المسناوي رضوان 11507Gمزدوجأيت مالك

عمالة: الصخيرات  - ام عزةإقليم: الخميساتعمرو بن العاص

تمارة
1113/02/17 27 13/02/17يوسف الشيخي 01359Bمزدوجأم عزة
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313/02/17عمالة: سلمدرسة العهد الجديدإقليم: الخميساتاحمد لبلج 27 13/02/17كمال الكنان 01189S)مزدوجتابريكت )المقاطعة

213/02/17إقليم: الخميساتالخوارزميإقليم: الخميساتتارميلت 27 13/02/17حفيظ مينو 22120T)مزدوجالرماني )البلدية

113/02/17إقليم: الخميساتسوق السبتإقليم: الخميساتابن تومرت 27 13/02/17سمية لقويسمي 11539Sمزدوجأيت بلقاسم

713/02/17إقليم: الخميساتبرجلينإقليم: الخميساتابو القاسم الزياني 27 13/02/17تائب  فاطمة 11275Eمزدوجمجمع الطلبة

220/02/17إقليم: الخميساتالنبعاثإقليم: الخميساتابو القاسم الزياني 27 20/02/17حجي  يوسف 11484Gمزدوجمقام الطلبة

105/09/07عمالة: سل  مدرسة البحتريإقليم: الخميساتمجموعة مدارس التنمية 26 04/09/18مريم  بلي 01200D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

402/09/14إقليم: الخميساتالنبعاثإقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيد 26 04/09/18مصطفى لحسيني 11484Gمزدوجمقام الطلبة

116/09/99عمالة: سلمدرسة مالكة الفاسيإقليم: الخميساتالثكنة 25 05/09/18إلتحاق بالزوجثورية فضاض 20914G)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - مولي سليمانإقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيد

تمارة
1002/09/09 24 04/09/18عائشة أيت علي 27052D)مزدوجعين العودة )البلدية

103/09/13إقليم: الخميساتمجموعة مدارس التنميةإقليم: الخميساتسيدي بوشوكة 24 04/09/18صلح الدين القشيري 11507Gمزدوجأيت مالك

102/09/16عمالة: سلمدرسة مولي علي الشريفإقليم: الخميساتسد القنصرة 24 04/09/18سارة أصباب 21532D)مزدوجتابريكت )المقاطعة

113/02/17إقليم: الخميساتعبد الرحمن الداخلإقليم: الخميساتبوقشمير 24 13/02/17نور الدين امادي 11306Nمزدوجالصفاصيف

313/02/17إقليم: الخميساتالملإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي 24 13/02/17يوسف البيضاني 11530G عين جوهرة-سيدي

بوخلخال

مزدوج

913/02/17إقليم: الخميساتابن سيرينإقليم: الخميساتايت شاعو 24 13/02/17  محات سهام 11235Lمزدوجمعازيز

208/02/17إقليم: الخميساتبئر انزرانإقليم: الخميساتابن تومرت 24 13/02/17سارة اسبيطة 11497

W

مزدوجسيدي عبد الرزاق

208/02/17إقليم: الخميساتاجغيدراتإقليم: الخميساتابن تومرت 24 08/02/17بوشرى الحاج 11533K عين جوهرة-سيدي

بوخلخال

مزدوج

604/09/18إقليم: الخميساتايت بوبكرإقليم: الخميساتصيبارة 24 04/09/18سمراء بنعرفة 22124Xمزدوجأيت يدين
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204/09/18إقليم: الخميساتظهر النخلةإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي 24 04/09/18نادية لغشيم 11522Y عين جوهرة-سيدي

بوخلخال

مزدوج

304/09/18إقليم: الخميساتبرجلينإقليم: الخميساتالسلم 24 07/10/18حادة محصر 11275Eمزدوجمجمع الطلبة

204/09/18إقليم: الخميساتايت بوبكرإقليم: الخميساتالعزازبة 24 04/09/18رضوان هوري 22124Xمزدوجأيت يدين

404/09/18إقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيدإقليم: الخميساتالسلم 24 04/09/18مولود اعبول 11491Pمزدوجمقام الطلبة

104/09/18إقليم: الخميساتتيفوغالينإقليم: الخميساتتارميلت 24 05/09/18حسن الحوماني 11366Dمزدوجبوقشمير

404/09/18إقليم: الخميساتايت سيبرنإقليم: الخميسات18 نونبر 24 04/09/18كريمة لمريني 11243Vمزدوجأيت سيبرن

104/09/18إقليم: الخميساتايت بوبكرإقليم: الخميساتالتجارب 24 04/09/18سعيد كمال 22124Xمزدوجأيت يدين

1004/09/18إقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيدإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي 24 04/09/18صوفية حبشان 11491Pمزدوجمقام الطلبة

704/09/18إقليم: الخميساتايت عمرإقليم: الخميساتالنجدة 24 04/09/18رشيدة عديوي 11354Rمزدوجأيت  إيكو

104/09/18إقليم: الخميساتالخوةإقليم: الخميساتبني زوليت 24 04/09/18نجوى معتي 11236Mمزدوجمعازيز

206/09/17إقليم: الخميساتايتسعيد لفرايشإقليم: الخميساتاولد زايد 23 06/09/17إلتحاق بالزوجهناء بايا 11273Cمزدوجأيت اوريبل

505/09/17إقليم: الخميساتالبحتريإقليم: الخميساتتارميلت 23 05/09/17إلتحاق بالزوجسامية غريب 11298Eمزدوجأيت يدين

مجموعة مدارس الشاطئ إقليم: الخميساتحي الجديد

مركزية ادبوشني

116/09/94إقليم: سيدي افني 22 04/09/18الحسين    بوبكري 16836Zمزدوجمير لفت

105/09/11عمالة: سلمدرسة ثريا الشاويإقليم: الخميساتبنو عمرو 22 06/09/17إلتحاق بالزوجبشرى الصديقي 20008X)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - خالد بن الوليدإقليم: الخميساتبريمة

تمارة
106/09/17 22 06/09/17إلتحاق بالزوجاكمكوم هدى 01316E)مزدوجتمارة )البلدية

604/09/18إقليم: الخميساتبئر انزرانإقليم: الخميساتالسلم 22 04/09/18هلب غزلن 11497

W

مزدوجسيدي عبد الرزاق

مجموعة مدارس سيدي عبد إقليم: الخميساتسيدي م بن الشريف

العزيز

505/09/11عمالة: سل 21 04/09/19م بلعسري 01224Eمزدوجالسهول
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105/09/11إقليم: الخميساتلحسن اليوسيإقليم: الخميساتابو بكر الصديق 21 06/09/17سعاد بنملوك 11502Bمزدوجسيدي عبد الرزاق

103/09/13إقليم: بنسليمانمدرسة المغرب العربيإقليم: الخميساتبريمة 21 06/09/17إلتحاق بالزوجهاجر أمجود 25003B)مزدوجبوزنيقة )البلدية

102/09/14عمالة: الرباطعمر بن عبد العزيزإقليم: الخميساتاولد موسى 21 06/09/17إلتحاق بالزوجعيادة المشاط 01049P)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

506/09/17إقليم: الخميساتايت تاشفينإقليم: الخميساتالعرفان 21 06/09/17صلح الدين عادل 11303Kمزدوجأيت يدين

206/09/17إقليم: الخميساتعمر بن عبد العزيزإقليم: الخميساتالعقاد 21 06/09/17فاطمة بورقيق 11489Mمزدوجمقام الطلبة

706/09/17إقليم: الخميساتعين سعادةإقليم: الخميساتالعقاد 21 06/09/17الحسين اليسيني 11504Dمزدوجسيدي عبد الرزاق

306/09/17إقليم: الخميساتسيدي بوطركةإقليم: الخميساتابن الهيثم 21 06/09/17عائشة المسعودي 11247Zمزدوجأيت سيبرن

206/09/17إقليم: الخميساتتارميلتإقليم: الخميساتالقايد بوعزة 21 06/09/17هدى  الطوسي 11383Xمزدوجأولماس

مجموعة مدارس الحنشة إقليم: الخميساتالعزازبة

الفوارات

606/09/17عمالة: سل 21 06/09/17إلتحاق بالزوجهند زهير 01260Uمزدوجعامر

206/09/17إقليم: الخميساتبوقشميرإقليم: الخميساتابن رشد 21 06/09/17هشام اجبيرة 11365Cمزدوجبوقشمير

506/09/17إقليم: الخميساتبريمةإقليم: الخميساتابن رشد 21 06/09/17عبد الخالق كريم 11289Vمزدوجالكنزرة

206/09/17إقليم: الخميساتبرجلينإقليم: الخميساتالتجارب 21 06/09/17م بنكدة 11275Eمزدوجمجمع الطلبة

212/10/17إقليم: الخميساتشعبة البيارإقليم: الخميساتالنجدة 21 12/10/17م عمار 11515Rمزدوجآيت علي او لحسن

406/09/17إقليم: الخميساتابو بكر الصديقإقليم: الخميساتاحمد لبلج 21 06/09/17عبد الله عسيوي 11494Tمزدوجسيدي عبد الرزاق

106/09/17إقليم: الخميساتايت سيبرنإقليم: الخميساتاحمد لبلج 21 06/09/17جميلة لحسيني 11243Vمزدوجأيت سيبرن

1106/09/17إقليم: القنيطرةالحي الداريإقليم: الخميساتلعوينة لحميرة المركز 21 06/09/17ابن الطالب مريم 10857A)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

506/09/17إقليم: الخميساتلحسن اليوسيإقليم: الخميساتايت اومناصف 21 06/09/17 نعيمة  بولباز 11502Bمزدوجسيدي عبد الرزاق
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506/09/17إقليم: الخميساتايت شاعوإقليم: الخميساتايت يحيى الحرشة 21 06/09/17رجاء ايت سي 11347Hمزدوجمعازيز

106/09/17إقليم: الخميساتابو الفداءإقليم: الخميساتايت يحيى الحرشة 21 06/09/17فاطمة الزهراء لحسيني 11238Pمزدوجأولماس

520/11/17إقليم: الخميساتابن تومرتإقليم: الخميساتتيزيطين 21 20/11/17نسرين الفقير 11538Rمزدوجأيت بلقاسم

106/09/17إقليم: الخميساتالسلمإقليم: الخميساتايت بومكسى 21 06/09/17حليمة الضعيفي 11421Nمزدوجمولي إدريس أغبال

106/09/17إقليم: القنيطرةاولد بن السبعإقليم: الخميساتاولد زايد 21 06/09/17سهام بن بوبدي 11077P)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

204/09/18إقليم: الخميساتم الكاملإقليم: الخميسات18 نونبر 21 04/09/19البوشتاوية مقدادي 11242Uمزدوجتيداس

304/09/18إقليم: الخميساتايت بوبكرإقليم: الخميسات18 نونبر 21 04/09/19الصالحي حادة 22124Xمزدوجأيت يدين

105/09/03إقليم: الخميساتعلل البحراويإقليم: الخميساتمريم العذراء 20 06/09/17إلتحاق بالزوجمريمى العيسي 11234K سيدي علل البحراوي

)البلدية(

مزدوج

106/09/17إقليم: الخميساتايت بوبكرإقليم: الخميساتالساقية الحمراء 20 04/09/19عادل اجالة 22124Xمزدوجأيت يدين

116/09/96إقليم: القنيطرةحسان بن ثابت -اولد عامرإقليم: الخميساتعبد الرحمن الداخل 19 04/09/19إلتحاق بالزوجةالزاوي اسماعيل 10957Jمزدوجمكرن

605/09/11عمالة: سلمدرسة م بلكبيرإقليم: الخميساتعلل البحراوي 19 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم محيطو 01185M)مزدوجتابريكت )المقاطعة

116/09/96إقليم: الخميساتايت سيبرنإقليم: الخميساتابن بسام 18 06/09/17عمر العماريين 11243Vمزدوجأيت سيبرن

عمالة: الصخيرات  - الموحدينإقليم: الخميساتالنهظة

تمارة
102/09/10 18 06/09/17إلتحاق بالزوجةعباس هناوي 01307V)مزدوجتمارة )البلدية

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: الخميساتالسلم

الغزولي

1004/09/12عمالة: سل 18 04/09/18ايت الطالب محسن 01259Tمزدوجعامر

106/09/17إقليم: الخميساتايت اومناصفإقليم: الخميساتبريمة 18 06/09/17بلمين لبنى 11309Sمزدوجالصفاصيف

106/09/17إقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيدإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي 18 06/09/17محسن عماري 11491Pمزدوجمقام الطلبة

204/09/02إقليم: الخميساتجابر بن حيانإقليم: الخميساتعمر بن عبد العزيز 17 04/09/18إلتحاق بالزوجشاري ناصرة 11233J)مزدوجتيفلت )البلدية
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503/09/13إقليم: الخميساتسيدي بوطركةإقليم: الخميساتايت فزاز 17 04/09/19بيلل  الكرومي 11247Zمزدوجأيت سيبرن

103/09/13إقليم: الخميساتحي الجديدإقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيد 17 04/09/18إلتحاق بالزوجةبدر اجغل 18689N)مزدوجتيفلت )البلدية

106/09/17إقليم: الخميساتابو حنيفةإقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيد 17 04/09/19إلتحاق بالزوجحليمة صمان 22999Y)مزدوجتيفلت )البلدية

404/09/19إقليم: الخميساتمجموعة مدارس التنميةإقليم: الخميساتتغدوين 17 04/09/19سناء الوثيق 11507Gمزدوجأيت مالك

1104/09/19عمالة: سلمجموعة مدارس فدان الزيتإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي 17 04/09/19سليمة بابا 01234Rمزدوجالسهول

204/09/19إقليم: الخميساتراس الحامةإقليم: الخميساتعمرو بن العاص 17 04/09/19حاكمي لمياء 11527D عين جوهرة-سيدي

بوخلخال

مزدوج

905/09/19إقليم: القنيطرةالمنفلوطيإقليم: الخميساتعلل بن عبد ا 17 05/09/19بهية احماحمة 11094Hمزدوجسوق ثلثاء الغرب

504/09/19إقليم: الخميساتابن سيرينإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي 17 04/09/19حادة عكاز 11235Lمزدوجمعازيز

104/09/19إقليم: الخميساتالملإقليم: الخميساتعمرو بن العاص 17 04/09/19يوسف مشعار 11530G عين جوهرة-سيدي

بوخلخال

مزدوج

104/09/19إقليم: الخميساتاجغيدراتإقليم: الخميساتالتوزيع 17 04/09/19أحمد مشعر 11533K عين جوهرة-سيدي

بوخلخال

مزدوج

204/09/19إقليم: الخميساتابو بكر الصديقإقليم: الخميساتصيبارة 17 04/09/19م بنيحيى 11494Tمزدوجسيدي عبد الرزاق

403/09/13إقليم: الخميساتحليمة السعديةإقليم: الخميساتصلح بالعربي 16 نعمخالد المحجوب 04/09/18 18691R)مزدوجتيفلت )البلدية

104/09/18إقليم: الخميساتحليمة السعديةإقليم: الخميساتالمير مولي عبد ا 16 04/09/18إلتحاق بالزوجشيماء    بودوح 18691R)مزدوجتيفلت )البلدية

104/09/18إقليم: الخميساتحسان بن ثابثإقليم: الخميساتعين سعادة 16 04/09/18إلتحاق بالزوجزينب أزيان 18690P)مزدوجتيفلت )البلدية

204/09/19إقليم: الخميساتسيدي م بن الشريفإقليم: الخميساتايت حمو الصغير 16 04/09/19م لحسيني 11537P عين جوهرة-سيدي

بوخلخال

مزدوج

604/09/19إقليم: القنيطرةالشتيكاتإقليم: الخميساتاولد زايد 16 04/09/19رشيد العشبي 11085Yمزدوجسيدي علل التازي

105/09/19إقليم: الخميساتايت تاشفينإقليم: الخميساتعلل بن عبد ا 16 05/09/19م شحيما 11303Kمزدوجأيت يدين
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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

104/09/12إقليم: الخميساتصلح بالعربيإقليم: الخميساتحليمة السعدية 15 نعمنجيب الضو 04/09/19 24706D)مزدوجتيفلت )البلدية

عمالة: الصخيرات  - زليخة نصريإقليم: الخميساتعين سعادة

تمارة
106/09/17 15 04/09/19إلتحاق بالزوجرابحة أعقى 26754E)مزدوجعين العودة )البلدية

306/09/17إقليم: الخميساتالساقية الحمراءإقليم: الخميساتبومعجون 15 04/09/19ليلى اعليوات 11350Lمزدوجأيت  إيكو

104/09/18إقليم: الخميساتسوق السبتإقليم: الخميساتالنجدة 15 04/09/18إلتحاق بالزوجحسنة لحسيني 11539Sمزدوجأيت بلقاسم

502/09/10إقليم: الخميساتبومعجونإقليم: الخميساتايت بومكسى 14 04/09/18م لمان 11363Aمزدوجأيت  إيكو

1009/12/11إقليم: الخميساتالبحتريإقليم: الخميساتابو بكر الصديق 14 04/09/18إلتحاق بالزوجهناء اليعقوبي 11298Eمزدوجأيت يدين

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: الخميساتبئر انزران

الجديدة

603/09/13إقليم: برشيد 14 04/09/18إلتحاق بالزوجابتسام اخرماز 25685T)مزدوجالدروة )البلدية

102/09/16عمالة: سلمدرسة عين بركةإقليم: الخميساتظهر النخلة 14 04/09/18إلتحاق بالزوجحنان المسلم 01258S)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

302/09/16إقليم: الخميساتالملإقليم: الخميساتايت اومناصف 14 04/09/18ايوب فكال 11530G عين جوهرة-سيدي

بوخلخال

مزدوج

904/09/18إقليم: الخميساتاجغيدراتإقليم: الخميساتالعرفان 14 04/09/18جمال  السمسام 11533K عين جوهرة-سيدي

بوخلخال

مزدوج

204/09/18إقليم: الخميساتابو بكر الصديقإقليم: الخميساتالتجارب 14 04/09/18عبد الحق الغائب 11494Tمزدوجسيدي عبد الرزاق

204/09/18إقليم: الخميساتصلح بالعربيإقليم: الخميساتسيدي بلقاسم 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةعبد الحليم بنطاهر 24706D)مزدوجتيفلت )البلدية

504/09/18إقليم: الخميساتالرملإقليم: الخميساتابن رشد 14 04/09/18عليا رحمون 11292Yمزدوجالكنزرة

804/09/18إقليم: الخميساتايت اومناصفإقليم: الخميساتالعرفان 14 04/09/18سهيلة  عمراوي 11309Sمزدوجالصفاصيف

804/09/18إقليم: الخميساتبرجلينإقليم: الخميساتالتجارب 14 04/09/18نور الدين كنيوات 11275Eمزدوجمجمع الطلبة

104/09/18إقليم: الخميساتايت فزازإقليم: الخميساتلعظم 14 04/09/18مينة موساوي 11313

W

مزدوجالصفاصيف

104/09/18إقليم: الخميساتبريمةإقليم: الخميساتعلل بن عبد ا 14 04/09/18إلتحاق بالزوجوئام لحسيني 11289Vمزدوجالكنزرة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة
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الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

404/09/18إقليم: الخميساتالرملإقليم: الخميساتايت بومكسى 14 04/09/18بوشنتوف مريم 11292Yمزدوجالكنزرة

404/09/18إقليم: الخميساتايت تاشفينإقليم: الخميساتتيزيطين 14 04/09/18نسيمة السود 11303Kمزدوجأيت يدين

604/09/18إقليم: الخميساتعين سعادةإقليم: الخميساتسيدي بلقاسم 14 04/09/18عبد الخالق الشيخي 11504Dمزدوجسيدي عبد الرزاق

704/09/18إقليم: الخميساتاجغيدراتإقليم: الخميساتابن الهيثم 14 04/09/18سومية شحبوط 11533K عين جوهرة-سيدي

بوخلخال

مزدوج

104/09/18إقليم: الخميساتبريمةإقليم: الخميساتزكيت 14 04/09/18شعران  زهرة 11289Vمزدوجالكنزرة

404/09/18إقليم: الخميساتتارميلتإقليم: الخميسات18 نونبر 14 04/09/18نادية أيت بولمان 11383Xمزدوجأولماس

104/09/18إقليم: الخميساتايت شاعوإقليم: الخميساتالعزازبة 14 04/09/18رشيد الرادي 11347Hمزدوجمعازيز

104/09/18إقليم: الخميساتبئر انزرانإقليم: الخميساتالتوزيع 14 04/09/18حمزة والراش 11497

W

مزدوجسيدي عبد الرزاق

1004/09/18إقليم: الخميساتبرجلينإقليم: الخميساتتيزيطين 14 04/09/19إلتحاق بالزوجعزيزة بوتنزار 11275Eمزدوجمجمع الطلبة

204/09/18عمالة: الرباطسكينة بنت الحسينإقليم: الخميساتلعوينة لحميرة المركز 14 04/09/18إلتحاق بالزوجغزلن بن وزن 01060B يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

204/09/18إقليم: الخميساتصلح بالعربيإقليم: الخميساتاولد موسى 14 04/09/18إلتحاق بالزوجماجدة بن عل 24706D)مزدوجتيفلت )البلدية

404/09/18إقليم: الخميساتشعبة البيارإقليم: الخميساتعلل بن عبد ا 14 06/09/18مرية مشكة 11515Rمزدوجآيت علي او لحسن

204/09/18إقليم: الخميساتراس الحامةإقليم: الخميساتالتجارب 14 04/09/18سفيان المؤدن 11527D عين جوهرة-سيدي

بوخلخال

مزدوج

504/09/18إقليم: الخميساتبئر انزرانإقليم: الخميساتالعرفان 14 04/09/18علي  عبايد 11497

W

مزدوجسيدي عبد الرزاق

104/09/18إقليم: الخميساتايت تاشفينإقليم: الخميساتالكدادرة 14 04/09/18ياسين العامري 11303Kمزدوجأيت يدين

104/09/18إقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيدإقليم: الخميساتالنجدة 14 04/09/18سميرة التركالي 11491Pمزدوجمقام الطلبة

104/09/18إقليم: الخميساتايت عمرإقليم: الخميساتلعوينة لحميرة المركز 14 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة عبد العالي 11354Rمزدوجأيت  إيكو
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
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804/09/18إقليم: الخميساتعمر بن الخطابإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي 14 04/09/18إلتحاق بالزوجسمية أهرو 11331Rمزدوجسيدي الغندور

104/09/18إقليم: الخميساتعقبة بن نافعإقليم: الخميساتعلل بن عبد ا 14 04/09/18اسيا حازم 11223Y)مزدوجالرماني )البلدية

604/09/18إقليم: الخميساتالخوارزميإقليم: الخميساتايت حمو الصغير 14 04/09/18رجاء  مومني 22120T)مزدوجالرماني )البلدية

704/09/18إقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيدإقليم: الخميساتلعظم 14 04/09/18زينب السباعي 11491Pمزدوجمقام الطلبة

404/09/18إقليم: الخميساتشعبة البيارإقليم: الخميساتعلل بن عبد ا 14 06/09/18م فلقة 11515Rمزدوجآيت علي او لحسن

604/09/18إقليم: الخميساتسيدي بوطركةإقليم: الخميساتالمسيديرة 14 04/09/18نجوى تنيل 11247Zمزدوجأيت سيبرن

904/09/18إقليم: الخميساتسيدي بوطركةإقليم: الخميساتبني زوليت 14 04/09/18نجوى أجيللي 11247Zمزدوجأيت سيبرن

404/09/18إقليم: الخميساتالرملإقليم: الخميساتالعزازبة 14 04/09/18م اعسري 11292Yمزدوجالكنزرة

104/09/18إقليم: الخميساتالعقادإقليم: الخميساتعلل بن عبد ا 14 04/09/18خربوش مريم 11412Dمزدوجبراشوة

604/09/18إقليم: الخميساتسد القنصرةإقليم: الخميساتتيفوغالين 14 04/09/18امين بلمرابط 11284Pمزدوجالكنزرة

804/09/18إقليم: الخميساتسد القنصرةإقليم: الخميساتاولد موسى 14 04/09/18خديجة خيي 11284Pمزدوجالكنزرة

104/09/18إقليم: الخميساتظهر النخلةإقليم: الخميساتالقايد بوعزة 14 04/09/18كمال   حمحم 11522Y عين جوهرة-سيدي

بوخلخال

مزدوج

404/09/18إقليم: الخميساتالرملإقليم: الخميساتالتوزيع 14 04/09/19عبد الرزاق حدو عمرو 11292Yمزدوجالكنزرة

304/09/18إقليم: الخميساتعمر بن عبد العزيزإقليم: الخميساتالتجارب 14 04/09/18عبد الء له القندادي 11489Mمزدوجمقام الطلبة

304/09/18إقليم: الخميساتراس الحامةإقليم: الخميساتالعقاد 14 04/09/18ادريس بوحروف 11527D عين جوهرة-سيدي

بوخلخال

مزدوج

304/09/18إقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيدإقليم: الخميساتالتجارب 14 04/09/18اسماعيل الشرموح 11491Pمزدوجمقام الطلبة

404/09/18إقليم: الخميساتعين سعادةإقليم: الخميساتصيبارة 14 04/09/18فاطمة الزهراء الشيظمي 11504Dمزدوجسيدي عبد الرزاق
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نوعم. النقط

الطلب
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التوظيف

ترتيب
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404/09/18إقليم: الخميساتالملإقليم: الخميساتعلل بن عبد ا 14 04/09/18صفية لمسياح 11530G عين جوهرة-سيدي

بوخلخال

مزدوج

201/01/17عمالة: سلمدرسة ابي بكر الرازيإقليم: الخميساتعائشة الصديقية 13 04/09/18إلتحاق بالزوجهاجر الحلومي 21511F)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

713/02/17إقليم: القنيطرةاولد عيادإقليم: الخميساتالرمل 13 04/09/19نرجس حوري 11109Zمزدوجبحارة أولد عياد

504/09/18إقليم: الخميساتايت مالكإقليم: الخميساتسد القنصرة 13 04/09/19إلتحاق بالزوجمحجوبة بنيكن 11300Gمزدوجأيت يدين

304/09/18إقليم: الخميساتالساقية الحمراءإقليم: الخميساتالرشيدية 13 04/09/19كوثر الهاكور 11350Lمزدوجأيت  إيكو

304/09/18إقليم: الخميساتالسلمإقليم: الخميساتاولد موسى 13 04/09/18خديجة ناجد 11421Nمزدوجمولي إدريس أغبال

804/09/18إقليم: الخميساتسد القنصرةإقليم: الخميساتاولد موسى 13 04/09/18ميحمي هاجر 11284Pمزدوجالكنزرة

1007/09/04إقليم: الخميساتم بلميلوديإقليم: الخميساتسعد بن أبي وقاص 12 نعمإيمان أعرج 03/09/18 11216R)مزدوجالخميسات )البلدية

104/09/18إقليم: الخميساتالسلمإقليم: الخميساتتغدوين 12 04/09/18مونيا الوادي 11421Nمزدوجمولي إدريس أغبال

104/09/18عمالة: الرباطالمام الشافعيإقليم: الخميساتعقبة بن نافع 12 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم أحبشان 19812J)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

106/09/01إقليم: الخميساتالتحريرإقليم: الخميساتبرجلين 11 04/09/19إلتحاق بالزوجبوعفسا امينة 11338Yمزدوجحودران

106/09/17إقليم: الخميساتالخوارزميإقليم: الخميساتايت حمو الصغير 11 04/09/19رشيد موسى 22120T)مزدوجالرماني )البلدية

106/09/17إقليم: الخميساتابن الهيثمإقليم: الخميساتالعرفان 11 04/09/19عبد العالي الزائري 11416Hمزدوجبراشوة

204/09/18إقليم: الخميساتايت عمرإقليم: الخميساتالعرفان 11 04/09/19مريم امزيغ 11354Rمزدوجأيت  إيكو

104/09/18إقليم: الخميساتالساقية الحمراءإقليم: الخميساتايت زباير 10 04/09/19والزين م 11350Lمزدوجأيت  إيكو

104/09/18إقليم: الخميساتبئر انزرانإقليم: الخميساتايت حمو الصغير 10 04/09/19سعيد خلوق 11497

W

مزدوجسيدي عبد الرزاق

104/09/19إقليم: الخميساتحليمة السعديةإقليم: الخميساتعمرو بن العاص 9 04/09/19إلتحاق بالزوجسهام زهيد 18691R)مزدوجتيفلت )البلدية
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804/09/19إقليم: الخميساتلحسن اليوسيإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي 9 04/09/19إلتحاق بالزوجالسعدية حصيدة 11502Bمزدوجسيدي عبد الرزاق

204/09/19إقليم: الخميساتابن زيدونإقليم: الخميساتبني زوليت 9 04/09/19إلتحاق بالزوجبيوض بوشرى 11227C)مزدوجتيفلت )البلدية

104/09/19إقليم: الخميساتابن خلدونإقليم: الخميساتلعظم 8 04/09/19إلتحاق بالزوجالحميدي خيرة 11228D)مزدوجتيفلت )البلدية

104/09/19عمالة: الرباطالمام الشافعيإقليم: الخميساتلعظم 8 04/09/19إلتحاق بالزوجمحتات رشيدة 19812J)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

105/09/11إقليم: الخميساتبريمةإقليم: الخميساتايت اومناصف 7 04/09/19سميرة وعزيز 11289Vمزدوجالكنزرة

م م سيدي بلخير أمغاس إقليم: الخميساتالرشيدية

المركزية

802/09/15إقليم: إفران 7 04/09/19م لمراني علوي 10753Mمزدوجواد إفران

304/09/19إقليم: الخميساتالرشيديةإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي 7 04/09/19وفاء وعلوش 11295Bمزدوجالكنزرة

204/09/19عمالة: سل  مدرسة البحتريإقليم: الخميساتلعظم 7 04/09/19إلتحاق بالزوجأروي حسنية 01200D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

104/09/19إقليم: الخميساتحي الجديدإقليم: الخميساتبوقشمير 7 04/09/19إلتحاق بالزوجغزلن بوعلم 18689N)مزدوجتيفلت )البلدية

604/09/19إقليم: الخميساتسيدي بوطركةإقليم: الخميساتعمرو بن العاص 7 04/09/19الياس بايش 11247Zمزدوجأيت سيبرن

104/09/19إقليم: الخميساتبومعجونإقليم: الخميساتعمرو بن العاص 7 04/09/19عبدالرحيم عسال 11363Aمزدوجأيت  إيكو

904/09/19إقليم: الخميساتبومعجونإقليم: الخميساتاولد زايد 7 04/09/19م حموشتى 11363Aمزدوجأيت  إيكو

204/09/19إقليم: الخميساتاجغيدراتإقليم: الخميساتبوقشمير 7 04/09/19رجاء بنيحي 11533K عين جوهرة-سيدي

بوخلخال

مزدوج

104/09/19إقليم: الخميساتالمير مولي عبد اإقليم: الخميساتلعوينة لحميرة المركز 7 04/09/19حياة عزوزي 11237Nمزدوجمعازيز

304/09/19إقليم: الخميساتابو بكر الصديقإقليم: الخميساتاولد موسى 7 04/09/19فاتحة اكراب 11494Tمزدوجسيدي عبد الرزاق

304/09/19إقليم: الخميساتسد القنصرةإقليم: الخميساتعمرو بن العاص 7 04/09/19فاطمة جعبوق 11284Pمزدوجالكنزرة

204/09/19إقليم: الخميساتابن خلدونإقليم: الخميساتايت بوبكر 7 04/09/19إلتحاق بالزوجفوزية حمري 11228D)مزدوجتيفلت )البلدية
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405/09/19إقليم: الخميساتالنهظةإقليم: الخميساتعلل بن عبد ا 7 05/09/19علء بنسمينة 11226B)مزدوجالرماني )البلدية

504/09/19إقليم: الخميساتبومعجونإقليم: الخميساتلعوينة لحميرة المركز 7 04/09/19عبد الرحمان بنرمضان 11363Aمزدوجأيت  إيكو

1004/09/19إقليم: الخميساتالتجاربإقليم: الخميساتصيبارة 7 04/09/19الهام برزو 11452Xمزدوجمرشوش

204/09/19إقليم: الخميساتالتعاونيةإقليم: الخميساتالتوزيع 7 04/09/19بشرى بنعبيشة 11253Fمزدوجأيت ميمون

204/09/19إقليم: الخميساتابو بكر الصديقإقليم: الخميساتاولد زايد 7 04/09/19نجلء بونخلة 11494Tمزدوجسيدي عبد الرزاق

604/09/19إقليم: الخميساتبريمةإقليم: الخميساتالكدادرة 7 04/09/19أشرف العسولي 11289Vمزدوجالكنزرة

204/09/19إقليم: الخميساتسيدي م بن الشريفإقليم: الخميساتالتوزيع 7 04/09/19أيوب مستعد 11537P عين جوهرة-سيدي

بوخلخال

مزدوج

1004/09/19إقليم: الخميساتعائشة الصديقيةإقليم: الخميساتالتوزيع 7 04/09/19أميمة بوشارب 11224Z)مزدوجالرماني )البلدية

104/09/19إقليم: الخميساتالملإقليم: الخميساتايت بوبكر 7 04/09/19رضى بنيحي 11530G عين جوهرة-سيدي

بوخلخال

مزدوج

304/09/19إقليم: الخميسات18 نونبرإقليم: الخميساتعمرو بن العاص 7 04/09/19الهواري عبدالرحيم 11392Gمزدوجتيداس

504/09/19إقليم: الخميساتظهر النخلةإقليم: الخميساتالتوزيع 7 04/09/19عواطف الوطاني 11522Y عين جوهرة-سيدي

بوخلخال

مزدوج

104/09/19إقليم: الخميساتالدارسةإقليم: الخميساتاحمد لبلج 7 04/09/19إلتحاق بالزوجهاجر عوج 11554Hمزدوجأيت بويحيى الحجامة

804/09/19إقليم: الخميساتابو بكر الصديقإقليم: الخميساتالمسيديرة 7 04/09/19ضحى بنلعروي 11494Tمزدوجسيدي عبد الرزاق

104/09/19إقليم: الخميساتتارميلتإقليم: الخميساتزكيت 7 04/09/19عزيز   اسكساو 11383Xمزدوجأولماس

404/09/19إقليم: الخميساتبريمةإقليم: الخميساتالعزازبة 7 04/09/19عصام جوج 11289Vمزدوجالكنزرة

304/09/19إقليم: الخميساتالرشيديةإقليم: الخميساتابو الحسن المراكشي 7 04/09/19كوثر اوصاض 11295Bمزدوجالكنزرة

704/09/19إقليم: الخميساتسد القنصرةإقليم: الخميساتعمرو بن العاص 7 04/09/19ياسين بنيحيى 11284Pمزدوجالكنزرة
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304/09/19إقليم: الخميساتراس الحامةإقليم: الخميساتالتوزيع 7 04/09/19م أمنتاك 11527D عين جوهرة-سيدي

بوخلخال

مزدوج

504/09/19إقليم: الخميساتالمير مولي عبد اإقليم: الخميساتعمرو بن العاص 7 04/09/19منية بن حميدان 11237Nمزدوجمعازيز

404/09/19إقليم: الخميساتايت اومناصفإقليم: الخميساتعمرو بن العاص 7 04/09/19م اسماعيلي علوي 11309Sمزدوجالصفاصيف

804/09/19إقليم: الخميساتالرشيديةإقليم: الخميساتتغدوين 6 04/09/19سعيدة ترماس 11295Bمزدوجالكنزرة

104/09/19إقليم: الخميساتايت فزازإقليم: الخميساتالكدادرة 6 04/09/19كوتر فرحاوي 11313

W

مزدوجالصفاصيف

804/09/19إقليم: الخميساتظهر النخلةإقليم: الخميساتصيبارة 6 04/09/19المساري فاطمة 11522Y عين جوهرة-سيدي

بوخلخال

مزدوج

304/09/19إقليم: الخميساتبومعجونإقليم: الخميساتعلل الفاسي 6 04/09/19مروة زروال 11363Aمزدوجأيت  إيكو

705/09/19إقليم: الخميساتبومعجونإقليم: الخميساتاولد موسى 6 05/09/19كوثر  افقير 11363Aمزدوجأيت  إيكو

121/09/79عمالة: الرباطالمشور السعيدعمالة: الرباطإدريس البحراوي اليوسفية 168 28/09/88أقدمية 16 سنةالغرافي نجاة 01082A)مزدوجالتواركة )البلدية

117/09/90عمالة: الرباطألمام الغزاليعمالة: الرباطالمسيرة 156 16/09/93أقدمية 16 سنةفاطنة   رابح 01050R)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

117/09/90عمالة: الرباطعبدالمومنعمالة: الرباطدار السلم الحسنية 152 16/09/91أقدمية 16 سنةايمان أحجام 01008V)مزدوجحسان )المقاطعة

116/09/85عمالة: الرباطالسادس نونبرعمالة: الرباطلسان الدين بن الخطيب 138 07/05/03أقدمية 16 سنةخديجة الحمراني 01032

W

مزدوجاليوسفية )المقاطعة(

411/10/82عمالة: سلمدرسة الطلسعمالة: الرباطالمام الشافعي 134 05/09/08إلتحاق بالزوجةعماد زكرياء البكاري 23465E باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/85عمالة: الرباطالعلمة عبد ا الجراريعمالة: الرباطالمام الشافعي 122 06/10/01أقدمية 16 سنةحفيظة الناصري 01033X)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

317/09/90عمالة: سلمدرسة رابعة العدويةعمالة: الرباطالمسيرة 106 08/09/04أقدمية 16 سنةصيحي لطيفة 01170

W

مزدوجتابريكت )المقاطعة(

116/09/94عمالة: الرباطعمار بن ياسرعمالة: الرباطالمام الشافعي 103 16/12/04إلتحاق بالزوجةعبد المجيد البحيري 01069L يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

816/09/88عمالة: سلمدرسة فاطمة الفهريةعمالة: الرباطعمر بن عبد العزيز 100 16/09/17سمير يعقوبي 01155E باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج
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216/09/94عمالة: الرباطالسادس نونبرعمالة: الرباطالعلمة عبد ا الجراري 84 04/09/19العزوزي هند 01032

W

مزدوجاليوسفية )المقاطعة(

416/09/95عمالة: الرباطالنبعاثعمالة: الرباطالمام الشافعي 66 19/10/10لطيفة بوتيزوا 01043H)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

416/09/93عمالة: الرباطالمام الشافعيعمالة: الرباطبوهلل 62 02/09/16فاطمة راجي 19812J)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

407/09/04عمالة: الرباطلسان الدين بن الخطيبعمالة: الرباطعمر بن عبد العزيز 42 04/09/18نجاة أيت لذيب 01051S)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

1001/02/17عمالة: الرباطالنبعاثعمالة: الرباطالزبير بن العوام 34 13/02/17سعاد العدك 01043H)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

501/02/17عمالة: الرباطالمسيرةعمالة: الرباطالمام الشافعي 34 01/02/17نعيمة  الوردي 01036A)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

مدرسة المقاوم م عمالة: الرباطإدريس الول

الجوهري

عمالة: الصخيرات  - 

تمارة
101/02/17 34 01/02/17فاطمة الركلوي 26064E)مزدوجعين العودة )البلدية

601/02/17عمالة: الرباطالحسن اليوسيعمالة: الرباطعبد الرحمان بن عوف 34 04/09/17سناء بناني 01037B)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

101/02/17عمالة: الرباطالمام الشافعيعمالة: الرباطإدريس الول 34 01/02/17شهيد يامنة 19812J)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامنعمالة: الرباطالسادس نونبر

تمارة
101/02/17 34 13/02/17بولحروف عزيزة 25420E)مزدوجعين العودة )البلدية

201/02/17عمالة: الرباطالحسن المراكشيعمالة: الرباطإدريس الول 29 01/02/17إلتحاق بالزوجخديجة زروال 01074S يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

316/09/99عمالة: الرباطإدريس البحراويعمالة: الرباطالمام علي 28 09/09/16إلتحاق بالزوججحجوح مونية 01025N)مزدوجحسان )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - زليخة نصريعمالة: الرباطالحسن اليوسي

تمارة
102/09/14 28 19/09/16الصبير رجاء 26754E)مزدوجعين العودة )البلدية

301/02/17عمالة: الرباطإدريس الولعمالة: الرباطاحمد الراشدي 28 نعممريم الصيد 04/09/19 01038C)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

101/01/12عمالة: الرباطالناشئة الميةعمالة: الرباطالمسيرة 27 04/09/18إلتحاق بالزوجعائشة الحسوني 01062D يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات  - عبدالمجيد بنجلونعمالة: الرباطالمشور السعيد

تمارة
118/09/02 24 02/09/16نعيمة الرويسات 26330Uمزدوجسيدي يحيى زعير

201/02/17عمالة: الرباطاحمد الراشديعمالة: الرباطإدريس الول 24 نعممريم قنوش 13/02/17 01039D)مزدوجاليوسفية )المقاطعة
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101/02/17عمالة: الرباطالمنظر الجميلعمالة: الرباطالمشور السعيد 24 نعموداد  للوسي 13/02/17 01002N أكدال الرياض

)المقاطعة(

مزدوج

301/02/17عمالة: الرباطالمشور السعيدعمالة: الرباطالمنظر الجميل 24 نعمبسمة الهاشمي علي 13/02/17 01082A)مزدوجالتواركة )البلدية

201/02/17عمالة: الرباطالمام الشافعيعمالة: الرباطإدريس الول 24 نعمفاطمة الزهراء   الشليحي 01/02/17 19812J)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

ا لعلمة م بن سليمان عمالة: الرباطعمر بن عبد العزيز

الجزولي

106/09/17عمالة: الرباط 24 نعمحليمة أحماش 04/09/19 01041F)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

1006/09/17عمالة: الرباطالحسن اليوسيعمالة: الرباطعمر بن عبد العزيز 24 نعمالطيبي ياسين 17/09/19 01037B)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

402/09/16عمالة: الرباطعمر بن عبد العزيزعمالة: الرباطالحسن اليوسي 22 نعمإيمان الفقير 04/09/19 01049P)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - وادي المخازنعمالة: الرباطالمام الشافعي

تمارة
1001/01/17 22 نعملوبنى بلحمامة 04/09/18 21500U)مزدوجعين العودة )البلدية

ا لعلمة م بن سليمان 

الجزولي

113/02/17عمالة: سلمدرسة حسان بن ثابتعمالة: الرباط 22 04/09/18إلتحاق بالزوجليلى امنصور 01195Y)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مدرسة عبد الرحمان بن عمالة: الرباطلسان الدين بن الخطيب

عوف

316/09/98عمالة: سل 18 04/09/18إلتحاق بالزوجةحسن أمزو 01201E)مزدوجحصين )المقاطعة

ا لعلمة م بن سليمان 

الجزولي

211/09/17عمالة: الرباطلسان الدين بن الخطيبعمالة: الرباط 18 نعمالسعدية علمي بيناني 11/09/17 01051S)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

101/02/17إقليم: الخميساتحليمة السعديةعمالة: الرباطالعهد الجديد 18 04/09/19إلتحاق بالزوجاورحو فاطمة 18691R)مزدوجتيفلت )البلدية

204/09/18عمالة: سلمدرسة حسان بن ثابتعمالة: الرباطالمام مالك 18 نعمحنان البراهمي 04/09/19 01195Y)مزدوجتابريكت )المقاطعة

316/09/98عمالة: طنجة - أصيل العزيب ابقيوعمالة: الرباطلسان الدين بن الخطيب 16 04/09/19أقياوي هشام 15294Y الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

120/09/05عمالة: الرباطإدريس الولعمالة: الرباطلسان الدين بن الخطيب 12 نعمزينب الزيداني 04/09/18 01038C)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

ا لعلمة م بن سليمان 

الجزولي

عمالة: الصخيرات  - عمر بن الخطابعمالة: الرباط

تمارة
501/01/17 12 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة عدنان 01311Z)مزدوجتمارة )البلدية

مجموعة مدارس اولد 

اسبيطة

116/09/94إقليم: القنيطرةالمنالعمالة: سل 179 16/09/95أقدمية 16 سنةسعاد العجاج 26931X)مزدوجمهدية )البلدية

628/09/92إقليم: القنيطرةسكينة بنت الحسينعمالة: سلمدرسة الكندي 154 29/09/93أقدمية 16 سنةفائزة التيناني 10809Y)مزدوجالقنيطرة )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

116/09/91عمالة: سلمدرسة العياشيعمالة: سلمدرسة ابو الحسن القابسي 148 16/09/92أقدمية 16 سنةرجاء المسعودي 01171X)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مجموعة مدارس اولد 

اسبيطة

316/09/85عمالة: سلمدرسة سيدي عبد اعمالة: سل 141 21/12/02أقدمية 16 سنةالحسين الدريسي 27027B)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

 مجموعة مدارس ولجة 

السلطان

316/09/99عمالة: سلمدرسة 11ينايرعمالة: سل 141 06/09/03أقدمية 16 سنةبشرى اهنيدة 24971S)مزدوجحصين )المقاطعة

121/09/83عمالة: سلمدرسة سعد بن أبي وقاصعمالة: سلمدرسة بلل بن رباح 140 17/12/04أقدمية 16 سنةجميلة سعيدي 01187P)مزدوجتابريكت )المقاطعة

116/09/85عمالة: سلمدرسة سيدي موسى الدكاليعمالة: سل مدرسة الحنشة 137 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد اللطيف بوجليلت 01158H باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

316/09/91عمالة: سلمدرسة إبن خلدونعمالة: سلمدرسة عثمان بن عفان 134 08/10/99أقدمية 16 سنةبوبكر لفحل 01139M)مزدوجبطانة )المقاطعة

216/09/96عمالة: سلمدرسة واد الذهبعمالة: سلمدرسة البراهمة 2 133 05/09/11أقدمية 16 سنةهابي امينة 01164P)مزدوجتابريكت )المقاطعة

316/09/98عمالة: سلمدرسة موسى بن نصيرعمالة: سل مدرسة الحنشة 133 06/09/00أقدمية 16 سنةمخماخ ليل 01167T)مزدوجتابريكت )المقاطعة

121/09/83عمالة: سلمدرسة سعد بن أبي وقاصعمالة: سلمدرسة العهد الجديد 132 16/09/96أقدمية 16 سنةلطيفة الدريسي البركاني 01187P)مزدوجتابريكت )المقاطعة

116/09/97عمالة: طنجة - أصيلعلل بن عبد اعمالة: سلمدرسة خديجة أم المؤمنين 130 16/09/99أقدمية 16 سنةاكرام القيسي 15208E)مزدوجاصيلة )البلدية

مدرسة عبد الواحد عمالة: سلمدرسة زردال

المراكشي

116/09/85عمالة: سل 128 07/09/01إلتحاق بالزوجةاليزيدي الخلفة 25508A باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

416/09/97عمالة: سلمدرسة الطلسعمالة: سلمدرسة أبي بكر الصديق 125 16/09/99أقدمية 16 سنةفاطمة لخبلت 23465E باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

115/10/81عمالة: سلمدرسة ابن المقـفععمالة: سل مدرسة م وديع السفي 122 06/09/00أقدمية 16 سنةمصطفى أيت اكنو 01178E)مزدوجتابريكت )المقاطعة

216/09/96عمالة: سلمدرسة الفقيه م بريطلعمالة: سل  مدرسة البحتري 122 16/09/99أقدمية 16 سنةتزهة لخشاف 01163N باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/97عمالة: سلمدرسة عبد الكريم غلبعمالة: سل مدرسة بئر انزران 122 16/09/99أقدمية 16 سنةفاطمة القاسمي 01210P)مزدوجحصين )المقاطعة

316/09/92عمالة: سلمدرسة الفقيه م بريطلعمالة: سلمدرسة العهد الجديد 120 13/09/02أقدمية 16 سنةفاطمة غيور 01163N باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة الفقيه عبد السلم عمالة: سلمدرسة خديجة أم المؤمنين

الزهراوي

316/09/98عمالة: سل 120 16/09/99أقدمية 16 سنةحنان بوزيد 01181H)مزدوجتابريكت )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

مجموعة مدارس سيدي عمالة: سلمدرسة احصين

حميدة

616/09/93عمالة: سل 118 29/09/00أقدمية 16 سنةكريم وانعيم 01217X)مزدوجحصين )المقاطعة

216/09/78إقليم: القنيطرةأحمد بوكماخعمالة: سلمدرسة مالكة الفاسي 116 06/09/00أقدمية 16 سنةفاطمة أمزار 26761Mمزدوجسيدي الطيبي

 مدرسة م بن الراضي عمالة: سلمدرسة المختار السوسي

السلوي

216/09/80عمالة: سل 116 06/04/01أقدمية 16 سنةباحميدة فتيحة 01179F)مزدوجتابريكت )المقاطعة

216/09/89عمالة: سلمدرسة 11ينايرعمالة: سلمدرسة الشريف الدريسي 114 نعمأقدمية 16 سنةابراهيم الخضاري 08/12/04 24971S)مزدوجحصين )المقاطعة

316/09/97عمالة: سلمدرسة الفقيه م بريطلعمالة: سلمدرسة طه حسين 112 04/10/01أقدمية 16 سنةجميلة اعمامو 01163N باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

619/09/92عمالة: سل مدرسة أبي ذر الغفاريعمالة: سلمدرسة ام ايمن 104 09/11/09فتيحة ذاكر ا 20915H)مزدوجتابريكت )المقاطعة

216/09/98عمالة: سلالنجاح 2عمالة: سلمدرسة خديجة أم المؤمنين 102 06/09/03أقدمية 16 سنةخديجة زوار 27304C)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

مدرسة زين العابدين بن عمالة: سلمدرسة أبي بكر الصديق

عبود

516/09/94عمالة: سل 100 20/06/09أقدمية 12 سنةخديجة تورات 01157G باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة الجماعاتية اولد 

الغزولي

104/09/02عمالة: سل مدرسة م وديع السفيعمالة: سل 97 29/10/07أقدمية 12 سنةفطيمة شاكر 01215V)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

116/09/97عمالة: سلمدرسة ابن حزمعمالة: سلمدرسة ام ايمن 94 05/09/11سليمة سايح 01143S)مزدوجبطانة )المقاطعة

مدرسة زين العابدين بن عمالة: سلمدرسة خديجة أم المؤمنين

عبود

316/09/99عمالة: سل 94 20/10/06أقدمية 12 سنةخديجة رطبي 01157G باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

506/09/01عمالة: سلمدرسة بلل بن رباحعمالة: سل  مدرسة البحتري 92 25/05/08أقدمية 12 سنةلديدي سميرة 01173Z)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مدرسة زين العابدين بن عمالة: سلمدرسة ام ايمن

عبود

616/09/89عمالة: سل 90 07/09/05أقدمية 12 سنةفاطنة سميحي 01157G باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

1006/09/01عمالة: سلمدرسة حسن الصغيرعمالة: سلمدرسة ام ايمن 90 26/09/05أقدمية 12 سنةرضية بنسيد 01209N)مزدوجحصين )المقاطعة

116/09/97عمالة: سلمدرسة عبد الكريم غلبعمالة: سلمدرسة عثمان بن عفان 88 18/10/10أقدمية 12 سنةعائشة متوكل 01210P)مزدوجحصين )المقاطعة

مدرسة عبد الواحد عمالة: سلمدرسة ام ايمن

المراكشي

306/09/01عمالة: سل 87 21/09/06إلتحاق بالزوجإيمان نصيح 25508A باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة الجماعاتية اولد 

الغزولي

216/09/98عمالة: سلمدرسة أحمد معنينوعمالة: سل 84 24/11/09إلتحاق بالزوجالمصباحي فاطمة 01193

W

مزدوجالعيايدة )المقاطعة(
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نوعم. النقط
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ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة
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للتعيين
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

206/09/00عمالة: سلمدرسة سيدي موسى الدكاليعمالة: سلمدرسة أبي بكر الصديق 78 21/10/09نزهة رمصان 01158H باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة عبد الرحمان بن عمالة: سلمدرسة أبي بكر الصديق

عوف

116/09/98عمالة: سل 77 نعمأقدمية 12 سنةفتيحة بن عقة 01201E)مزدوجحصين )المقاطعة

216/09/98عمالة: سلمدرسة أحمد الجريريعمالة: سلمدرسة اشبيلية 74 04/09/12عبد الرحيم الزين 01161L باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

115/12/08عمالة: سلمدرسة المفتي أبو بكر زنيبرعمالة: سلمدرسة زردال 70 06/09/12مليكة احميمد 01146V)مزدوجبطانة )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية اولد 

الغزولي

106/09/01عمالة: سلمدرسة سيدي عبد اعمالة: سل 69 04/09/12حفيظة الوطاسي 27027B)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

مجموعة مدارس اولد 

اسبيطة

117/09/90عمالة: سلمدرسة المام الطبريعمالة: سل 66 24/11/09رقية امليح 01145U)مزدوجبطانة )المقاطعة

216/09/99عمالة: سلمدرسة ابي حنيفةعمالة: سلمدرسة عين بركة 66 04/09/18هشام بابا خويا 20011A)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

416/09/95عمالة: سلمدرسة المختار السوسيعمالة: سل  مدرسة البحتري 64 04/09/12عبد  الكريم    أعراب 01176C)مزدوجتابريكت )المقاطعة

516/09/95عمالة: سلالنجاح 2عمالة: سلمدرسة بوجدور 64 14/09/15احمد باعقيل 27304C)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية اولد 

الغزولي

116/09/99عمالة: سلمدرسة أبي بكر الصديقعمالة: سل 61 06/09/17فاطمة احسايني 01214U)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية اولد 

الغزولي

616/09/92عمالة: سلمدرسة إبن زاكورعمالة: سل 60 06/09/17علي زيان 01186N)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مجموعة مدارس سيدي عمالة: سلالمدرسة الجماعاتية النصر

عميرة

114/09/01عمالة: سل 59 04/09/12فوزية النواري 01222Cمزدوجعامر

616/09/93عمالة: سلمدرسة عبد الكريم غلبعمالة: سلمدرسة ام ايمن 58 15/10/12حميد تعدويت 01210P)مزدوجحصين )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية اولد 

الغزولي

106/09/00عمالة: سلمدرسة الشريف الدريسيعمالة: سل 58 04/09/12لطيفة شارفي 01208M)مزدوجحصين )المقاطعة

116/09/94عمالة: سل مدرسة ابن الهيثمعمالة: سل  مدرسة البحتري 54 04/09/18زوهير بنعودة 25319V)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

مدرسة الفقيه عبد السلم 

الزهراوي

116/09/95عمالة: سلالنجاح 2عمالة: سل 54 04/09/18م المرزاق 27304C)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

416/09/95عمالة: سلالنجاح 2عمالة: سلمدرسة مولي علي الشريف 54 06/09/18فؤاد الشيتامي 27304C)مزدوجالعيايدة )المقاطعة
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جماعة التعيين

116/09/92عمالة: الرباطإدريس الولعمالة: سلمدرسة عبد ا إبراهيم 54 04/09/18أفتاتي رشيدة 01038C)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

216/09/91عمالة: سلمدرسة سعد بن أبي وقاصعمالة: سل  مدرسة البحتري 53 04/09/12إلتحاق بالزوججوهرة عصفوري 01187P)مزدوجتابريكت )المقاطعة

111/09/00عمالة: سلمدرسة المطار العسكريعمالة: سلمدرسة ام ايمن 52 04/09/12جندير ايمان 01192V)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية اولد 

الغزولي

 مجموعة مدارس ولجة عمالة: سل

السلطان

116/09/93عمالة: سل 51 04/09/19حسن القمري 01240Xمزدوجالسهول

المدرسة الجماعاتية اولد 

الغزولي

116/09/92عمالة: سلمدرسة ام ايمنعمالة: سل 46 05/09/18الطاهر السيبة 23792K)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية اولد 

الغزولي

101/05/97عمالة: سلمدرسة ام ايمنعمالة: سل 46 05/09/18نجاة خطابي 23792K)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية اولد 

الغزولي

418/09/00عمالة: سلمدرسة ابو الحسن القابسيعمالة: سل 46 05/09/18م أخاتار 01165R)مزدوجتابريكت )المقاطعة

فرعية سيدي ابراهيم 

بولعجول

116/09/96عمالة: سلمدرسة احمد السالميعمالة: سل 45 04/09/19ادريس السعد 01183K)مزدوجتابريكت )المقاطعة

316/09/95عمالة: سلمدرسة الكنديعمالة: سلمدرسة احصين 44 04/09/18ميمون ابن ادريس 01203G)مزدوجحصين )المقاطعة

416/09/95عمالة: سلمدرسة بوجدورعمالة: سلمدرسة أبي بكر الصديق 44 04/09/18ادريس كندوز 26068J)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

116/09/95عمالة: سلمدرسة حمان الفطواكيعمالة: سلمدرسة أحمد معنينو 43 08/10/13إلتحاق بالزوجحليمة لعواطني 01156F باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

616/09/92عمالة: سلمدرسة ابن حزمعمالة: سلالبحيرة 42 04/09/19ميميل المصطفى 01143S)مزدوجبطانة )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية اولد 

الغزولي

116/09/99عمالة: سلمدرسة مالكة الفاسيعمالة: سل 42 05/09/18بوشرى ايوبي 20914G)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - علل الفاسيعمالة: سلمدرسة أحمد بنعبد النبي

تمارة
111/09/00 42 نعمالمصطفى حيدة 06/09/17 01321K)مزدوجتمارة )البلدية

101/02/17عمالة: سل سيدي إبراهيم بولعجولعمالة: سلمجموعة مدارس فدان الزيت 41 01/02/17حبيبة النجاري 01257Rمزدوجعامر

216/09/95إقليم: الخميساتواد الدهبعمالة: سلمدرسة ابي حنيفة 40 04/09/19إلتحاق بالزوجةم عكور 11335Vمزدوجسيدي الغندور

مجموعة مدارس سيدي عمالة: سلالمدرسة الجماعاتية النصر

ابراهيم

116/09/85عمالة: سل 40 04/09/19رشيد عنتار 01253Lمزدوجعامر
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ترتيب
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

116/09/89عمالة: سلالنجاحعمالة: سلالمدرسة الجماعاتية عامر 40 02/09/15حبيب   المرتزق 27289L)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

مدرسة الفقيه عبد السلم عمالة: سلمدرسة اشبيلية

الزهراوي

216/09/98عمالة: سل 40 04/09/18امال الشعالي 01181H)مزدوجتابريكت )المقاطعة

105/09/11عمالة: سل مدرسة الزلقةعمالة: سل مدرسة الحنشة 40 05/10/15جميلة إدحمد 23444G)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مدرسة زين العابدين بن 

عبود

116/09/97عمالة: سلالنجاحعمالة: سل 38 04/09/18بنطيب لطيفة 27289L)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

216/09/98عمالة: سل مجموعة مدارس التنميةعمالة: سلمجموعة مدارس فدان الزيت 38 04/09/18عبد الفتاح الشرقاوي 01218Yمزدوجالسهول

306/09/01عمالة: سلمدرسة إدريس الزهرعمالة: سلمدرسة م حصار 38 06/09/17يامنة موسى 18594K)مزدوجتابريكت )المقاطعة

507/09/05عمالة: سلالنجاحعمالة: سلالمدرسة الجماعاتية عامر 38 06/09/17بن سهل خديجة 27289L)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

 مجموعة مدارس ولجة عمالة: سلمجموعة مدارس الجبابرة

السلطان

120/02/17عمالة: سل 38 20/02/17يامينة  أعمر 01240Xمزدوجالسهول

مجموعة مدارس سيدي 

حميدة

113/02/17عمالة: سل سيدي إبراهيم بولعجولعمالة: سل 37 13/02/17أمينة افريطل 01257Rمزدوجعامر

101/02/17عمالة: سلالبحيرة 2عمالة: سلالمدرسة الجماعاتية النصر 37 01/02/17ياسين العبدلوي 27306Eمزدوجعامر

416/09/95عمالة: سلمدرسة م حصارعمالة: سلمدرسة بوجدور 36 04/09/18م الساخي 01175B)مزدوجتابريكت )المقاطعة

516/09/88عمالة: سل مدرسة م الشريف أمزيانعمالة: سلمدرسة م  تيمد 36 نعمبوفوس عبدالسلم 02/09/14 20909B)مزدوجحصين )المقاطعة

مجموعة مدارس سيدي عمالة: سلمدرسة عبد ا إبراهيم

ابراهيم

605/09/07عمالة: سل 36 06/09/17عائشة ماماوي 01253Lمزدوجعامر

101/02/17عمالة: سلالبحيرة 2عمالة: سل مدرسة بئر انزران 36 04/09/17م أقديم 27306Eمزدوجعامر

101/02/17عمالة: سلمدرسة عثمان بن عفانعمالة: سلالمدرسة الجماعاتية النصر 35 01/02/17خديجة  اعروس 01213T)مزدوجحصين )المقاطعة

516/09/97إقليم: القنيطرةاولد الطالبعمالة: سلمدرسة عبد ا إبراهيم 34 نعمالخنتي عبدالسلم 04/09/18 10913Lمزدوجسيدي الطيبي

المدرسة الجماعاتية سيدي 

عزوز

429/11/08عمالة: الرباطالحسن اليوسيعمالة: سل 34 04/09/19عبد الرحيم اعبيقي 01037B)مزدوجاليوسفية )المقاطعة
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مدرسة جمال الدين 

المهياوي

801/02/17عمالة: سلمدرسة الشريف الدريسيعمالة: سل 34 01/02/17ليلى بحمة 01208M)مزدوجحصين )المقاطعة

مدرسة م ولد علي 

المكناسي

401/02/17عمالة: سلمدرسة مالكة الفاسيعمالة: سل 34 01/02/17ليل الفرطاس 20914G)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مدرسة م ولد علي 

المكناسي

1001/02/17عمالة: سلمدرسة المفتي أبو بكر زنيبرعمالة: سل 34 01/02/17فاطمة العسري 01146V)مزدوجبطانة )المقاطعة

201/02/17عمالة: سلمدرسة اشبيليةعمالة: سلمدرسة احمد السالمي 34 01/02/17لطيفة الراضي 18595L)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

501/02/17عمالة: سلمدرسة مالكة الفاسيعمالة: سلمدرسة العهد الجديد 34 13/02/17ليلى رسياني 20914G)مزدوجتابريكت )المقاطعة

201/02/17عمالة: سلمدرسة المفتي أبو بكر زنيبرعمالة: سلمدرسة العهد الجديد 34 13/02/17ايمان بنعدية 01146V)مزدوجبطانة )المقاطعة

213/02/17عمالة: سلمدرسة إبن زاكورعمالة: سلمدرسة سعد بن أبي وقاص 34 13/02/17نادية زندة 01186N)مزدوجتابريكت )المقاطعة

501/02/17عمالة: سلمدرسة حسان بن ثابتعمالة: سلمدرسة مالكة الفاسي 34 01/02/17إكرام بمنطا 01195Y)مزدوجتابريكت )المقاطعة

101/02/17عمالة: سل مدرسة م وديع السفيعمالة: سلمدرسة الشريف الدريسي 34 01/02/17عبوي خديجة 01215V)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

701/02/17عمالة: سلمدرسة احصينعمالة: سل مدرسة م الشريف أمزيان 34 01/10/19سناء غوري 01206K)مزدوجحصين )المقاطعة

813/02/17عمالة: سلمدرسة إبن زاكورعمالة: سلمدرسة عثمان بن عفان 34 13/02/17بويرزان حبيبة 01186N)مزدوجتابريكت )المقاطعة

101/02/17عمالة: سل مدرسة بئر انزرانعمالة: سلمدرسة عثمان بن عفان 34 01/02/17نبوي للة عائشة 01211R)مزدوجحصين )المقاطعة

101/02/17عمالة: سلالمدرسة الجماعاتية عامرعمالة: سل  مدرسة البحتري 34 01/02/17نجاة بوعلم 26070Lمزدوجعامر

مجموعة مدارس سيدي 

حميدة

113/02/17عمالة: سلالمدرسة الجماعاتية عامرعمالة: سل 34 13/02/17هدى الرزكي 26070Lمزدوجعامر

113/02/17عمالة: سلمجموعة مدارس دوسليمعمالة: سلمجموعة مدارس فدان الزيت 34 13/02/17هشام حباد 01250Hمزدوجعامر

101/02/17عمالة: سلمدرسة العهد الجديدعمالة: سلمدرسة مالكة الفاسي 34 01/02/17دنيا بوحبال 01189S)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مدرسة م ولد علي عمالة: سلمدرسة عثمان بن عفان

المكناسي

301/02/17عمالة: سل 34 01/02/17سناء اليقالي 01184L)مزدوجتابريكت )المقاطعة
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805/09/07عمالة: سلالنجاحعمالة: سلمدرسة ابن حزم 31 06/09/17إلتحاق بالزوجسناء واضح 27289L)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية اولد 

الغزولي

103/09/13عمالة: سلالبحيرةعمالة: سل 31 06/09/17جميلة  بنظام 27086Rمزدوجعامر

116/09/98عمالة: سلمدرسة مالكة الفاسيعمالة: سلمدرسة خديجة أم المؤمنين 30 04/09/19منير لوطفي 20914G)مزدوجتابريكت )المقاطعة

716/09/99عمالة: سلمدرسة احصينعمالة: سلمدرسة عبد ا إبراهيم 30 04/09/18سعاد جودى 01206K)مزدوجحصين )المقاطعة

423/01/08عمالة: سلمجموعة مدارس دوسليمعمالة: سلالمدرسة الجماعاتية عامر 29 04/09/19 بنعمران غزلن 01250Hمزدوجعامر

مجموعة مدارس الحنشة 

الفوارات

 مجموعة مدارس ولجة عمالة: سل

السلطان

1001/02/17عمالة: سل 29 04/09/19الخرواعي سامية 01240Xمزدوجالسهول

مجموعة مدارس سيدي عمالة: سلمدرسة البراهمة 2

ابراهيم

416/09/96عمالة: سل 28 04/09/19م لكنيك 01253Lمزدوجعامر

203/09/13عمالة: سلمدرسة مولي المكي العلويعمالة: سلمدرسة بوقنادل 28 06/09/17إلتحاق بالزوجالبقالي سهام 01153C باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة م ولد علي عمالة: سلمدرسة حسان بن ثابت

المكناسي

901/02/17عمالة: سل 28 04/09/19شان نجيبة 01184L)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مدرسة م ولد علي عمالة: سلمدرسة طه حسين

المكناسي

401/02/17عمالة: سل 28 04/09/19فتيحة لخنيشي 01184L)مزدوجتابريكت )المقاطعة

101/02/17عمالة: سل مدرسة المرينيينعمالة: سلمدرسة ثريا الشاوي 28 04/09/19اسماء ماهر 01190T)مزدوجتابريكت )المقاطعة

101/02/17عمالة: سل مدرسة المرينيينعمالة: سلمدرسة عبد الكريم غلب 28 04/09/19ليلى الحصيني 01190T)مزدوجتابريكت )المقاطعة

101/02/17عمالة: سل مدرسة بئر انزرانعمالة: سلمدرسة الشريف الدريسي 28 نعمإلهام  معزوز 09/10/19 01211R)مزدوجحصين )المقاطعة

101/02/17عمالة: سلمدرسة عامر السفلىعمالة: سلمدرسة 11يناير 28 نعمخديجة الجعادي 01/02/17 01205J)مزدوجحصين )المقاطعة

601/02/17عمالة: سلمدرسة المام الطبريعمالة: سلمجموعة مدارس دوسليم 28 04/09/19الكايسي هدى 01145U)مزدوجبطانة )المقاطعة

101/02/17عمالة: سلمدرسة ثريا الشاويعمالة: سل مدرسة المرينيين 28 04/09/19الحاج عبد النبي 20008X)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

1020/02/17عمالة: سلمدرسة م  تيمدعمالة: سلمدرسة 11يناير 27 نعمإلتحاق بالزوجكريمة فوقاني 20/02/17 25665

W

مزدوجحصين )المقاطعة(
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201/02/17عمالة: سل سيدي إبراهيم بولعجولعمالة: سلمجموعة مدارس فدان الزيت 27 05/09/18شيماء قشيقش 01257Rمزدوجعامر

206/09/01عمالة: سلمدرسة ام ايمنعمالة: سلمدرسة ابي حنيفة 24 04/09/18فتيحة الغروبي 23792K)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

205/09/03عمالة: سلمدرسة ابن حزمعمالة: سلمدرسة احصين 24 04/09/18أم إيمان        الرقيبي 01143S)مزدوجبطانة )المقاطعة

507/09/05عمالة: سلمدرسة طه حسينعمالة: سلمدرسة مولي المكي العلوي 24 04/09/18فرح مزوش 20913F)مزدوجتابريكت )المقاطعة

513/02/17عمالة: سلمدرسة ابي حنيفةعمالة: سلمدرسة بلل بن رباح 24 13/02/17الغشوي بشرى 20011A)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

مدرسة م ولد علي عمالة: سلمدرسة العهد الجديد

المكناسي

201/02/17عمالة: سل 24 13/02/17سعاد  شاهدي 01184L)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مدرسة جمال الدين عمالة: سلمدرسة عثمان بن عفان

المهياوي

501/02/17عمالة: سل 24 نعمفاطمة الزهراء الراس 01/02/17 20222E)مزدوجحصين )المقاطعة

501/02/17عمالة: سلمدرسة يعقوب المنصورعمالة: سلمدرسة عامر السفلى 24 نعمعزيزة اهمو 04/09/19 01212S)مزدوجحصين )المقاطعة

301/02/17عمالة: سلمدرسة ابي حنيفةعمالة: سلمدرسة اشبيلية 24 12/10/19لبنى النشبة 20011A)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

213/02/17عمالة: سلمدرسة اشبيليةعمالة: سل  مدرسة البحتري 24 نعمحسنة حرارة 13/02/17 18595L)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

101/02/17عمالة: سلمدرسة المام الطبريعمالة: سلمدرسة عثمان بن عفان 24 01/02/17نادية العمراني 01145U)مزدوجبطانة )المقاطعة

201/02/17عمالة: سلمدرسة الشريف الدريسيعمالة: سل مدرسة م الشريف أمزيان 24 نعمعائشة بلحرش 04/09/19 01208M)مزدوجحصين )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية سيدي 

عزوز

101/02/17عمالة: سلمدرسة خديجة أم المؤمنينعمالة: سل 24 01/02/17إلتحاق بالزوجربيعة الوجاني 20007

W

مزدوجالعيايدة )المقاطعة(

101/02/17عمالة: سلمدرسة عثمان بن عفانعمالة: سلمدرسة عامر السفلى 24 نعمرباب الطاهري 01/02/17 01213T)مزدوجحصين )المقاطعة

101/02/17عمالة: سلمدرسة عامر السفلىعمالة: سلمدرسة عثمان بن عفان 24 نعمصمرة عالمي 01/02/17 01205J)مزدوجحصين )المقاطعة

1013/02/17عمالة: سلمدرسة العهد الجديدعمالة: سلمدرسة احمد السالمي 24 13/02/17راضية متوكل 01189S)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مجموعة مدارس السبت 

القديم

926/09/17عمالة: سلمدرسة ام ايمنعمالة: سل 24 22/09/19ايمان الفاضلي 23792K)مزدوجالعيايدة )المقاطعة
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303/09/13عمالة: الرباطبوهللعمالة: سلمدرسة المام الطبري 23 06/09/17إلتحاق بالزوجوردة ثابت 01063E يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/15عمالة: سلمدرسة سيدي عبد اعمالة: سلمدرسة البراهمة 2 23 06/09/17إلتحاق بالزوجعائشة الكعدي 27027B)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

مجموعة مدارس السبت 

القديم

113/02/17عمالة: سلفاطمة المرنيسيعمالة: سل 23 04/09/19عبدالعزيز اوعل 27305D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

104/09/02عمالة: الميةالزرقطونيعمالة: سلمدرسة احصين 22 04/09/18امال احبايز 26620Jمزدوجالشللت

102/10/02عمالة: طنجة - أصيلالسمارةعمالة: سلمدرسة أحمد معنينو 22 04/09/18مريمة استبشار 26909Y)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية سيدي 

عزوز

204/09/02عمالة: سلفاطمة المرنيسيعمالة: سل 22 04/09/18حميد كشكش 27305D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

302/09/16عمالة: سلالبحيرة 2عمالة: سلمدرسة بوجدور 22 04/09/18مريم شياط 27306Eمزدوجعامر

مدرسة جمال الدين 

المهياوي

301/02/17عمالة: سلمدرسة عثمان بن عفانعمالة: سل 22 نعمخديجة اهروش 04/09/19 01213T)مزدوجحصين )المقاطعة

مجموعة مدارس السبت 

القديم

224/01/08عمالة: سلمدرسة البراهمة 2عمالة: سل 21 04/09/19اولد عبد الصادق عبد العزيز 01254Mمزدوجعامر

مجموعة مدارس سيدي عبد 

العزيز

1006/09/17عمالة: سلمدرسة البراهمة 2عمالة: سل 21 06/09/17اللوك بشرى 01254Mمزدوجعامر

مجموعة مدارس سيدي عبد 

العزيز

المدرسة الجماعاتية اولد عمالة: سل

الغزولي

506/09/17عمالة: سل 21 06/09/17مريم حمدون 01259Tمزدوجعامر

902/09/14عمالة: سلمدرسة 11ينايرعمالة: سل مدرسة بئر انزران 20 نعمبديعة مهار 04/09/19 24971S)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  -  بدرعمالة: سل  مدرسة البحتري

تمارة
213/02/17 20 04/09/19إلتحاق بالزوجخديجة بهاء الدين 01312A)مزدوجتمارة )البلدية

301/02/17عمالة: سلمدرسة م بلكبيرعمالة: سلمدرسة الشريف الدريسي 20 04/09/19إلتحاق بالزوجكلثوم بوطالب 01185M)مزدوجتابريكت )المقاطعة

101/02/17عمالة: سلمدرسة الشريف الدريسيعمالة: سلمدرسة يعقوب المنصور 20 نعمغزلن  مي 04/09/18 01208M)مزدوجحصين )المقاطعة

401/02/17عمالة: سلمدرسة العهد الجديدعمالة: سلمدرسة مالكة الفاسي 19 نعمياسمين المنادي 04/09/19 01189S)مزدوجتابريكت )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية اولد عمالة: سلمجموعة مدارس فدان الزيت

الغزولي

1013/02/17عمالة: سل 19 04/09/19التازوتي خديجة 01259Tمزدوجعامر
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101/09/14عمالة: سلمدرسة رقية بنت الرسولعمالة: سلمدرسة طه حسين 18 نعموهبوت نعيمة 06/09/17 20904

W

مزدوجحصين )المقاطعة(

601/02/17عمالة: سل  مدرسة البحتريعمالة: سلمدرسة اشبيلية 18 نعمغزلن الراقي 04/09/19 01200D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

601/02/17عمالة: سلمدرسة مالكة الفاسيعمالة: سلمدرسة العهد الجديد 18 نعماليسر مينة 04/09/19 20914G)مزدوجتابريكت )المقاطعة

101/02/17عمالة: سلمدرسة طه حسينعمالة: سلمدرسة رقية بنت الرسول 18 نعمفاطمة الزهراء  أكروم 10/10/19 20913F)مزدوجتابريكت )المقاطعة

205/09/11عمالة: سلالنجاحعمالة: سلمدرسة بوجدور 17 04/09/18إلتحاق بالزوجكريمة امشرا 27289L)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

مجموعة مدارس سيدي 

ابراهيم

106/09/17عمالة: سلمدرسة المطار العسكريعمالة: سل 16 04/09/19إلتحاق بالزوجلحلو إيمان 01192V)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

مدرسة عبد الواحد عمالة: سلالبحيرة

المراكشي

103/09/13عمالة: سل 15 14/09/19إلتحاق بالزوجةيوسف هدلي 25508A باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة عبد الرحمان بن 

عوف

103/09/13عمالة: سلمدرسة أبي بكر الصديقعمالة: سل 14 نعمحسناء لقوير 04/09/18 01214U)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - سيدي م الشريفعمالة: سلمجموعة مدارس الجبابرة

تمارة
113/02/17 14 04/09/19إلتحاق بالزوجفدوى ازرمق 01361Dمزدوجأم عزة

104/09/18عمالة: سلمدرسة عبد الكريم غلبعمالة: سلمجموعة مدارس فدان الزيت 13 04/09/19إلتحاق بالزوجنادية افطيوش 01210P)مزدوجحصين )المقاطعة

406/09/01عمالة: الرباطالمام مالكعمالة: سلمدرسة حسان بن ثابت 12 نعمعزاوي عبد الصمد 04/09/18 01044J)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

503/09/13عمالة: سلمدرسة سيدي عبد اعمالة: سلمجموعة مدارس الجبابرة 12 04/09/19إلتحاق بالزوجسمية لحباب 27027B)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

مجموعة مدارس سيدي عبد 

العزيز

113/02/17عمالة: سلالنجاحعمالة: سل 12 04/09/19إلتحاق بالزوجشاهدي هاجر 27289L)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

مدرسة عبد المومن عمالة: سل مدرسة الحنشة

الموحدي

604/09/18عمالة: سل 10 04/09/19إلتحاق بالزوجالديبة مريم 23445H)مزدوجتابريكت )المقاطعة

مجموعة مدارس سيدي 

ابراهيم

102/09/14عمالة: سلمدرسة فاطمة الفهريةعمالة: سل 8 04/09/19إلتحاق بالزوجالمهتدي نجيبة 01155E باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة الجماعاتية سيدي 

عزوز

202/09/16عمالة: سلمدرسة عبد الكريم غلبعمالة: سل 6 04/09/19إلتحاق بالزوجفردوس حسوني 01210P)مزدوجحصين )المقاطعة

مدرسة الولي سيدي بن 

عاشر

702/09/15عمالة: مكناسفاطمة الفهريةعمالة: سل 30 02/09/15حسن ايت عيسى 03797B)المازيغيةمكناس )البلدية
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116/09/88إقليم: القنيطرةثريا السقاطإقليم: سيدي قاسماولد ابراز 191 16/09/95أقدمية 16 سنةلحسن فريخشتى 26376U)مزدوجمهدية )البلدية

116/09/85إقليم: سيدي قاسمرقية بنت الرسولإقليم: سيدي قاسم أنوال 189 16/09/98أقدمية 16 سنةبن الفقير عبد الرحيم 14653B)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

116/09/86إقليم: القنيطرةالمام البخاريإقليم: سيدي قاسمعبدالرحمان بن عوف 185 16/09/01أقدمية 16 سنةم الحسيني 10819J)مزدوجالقنيطرة )البلدية

216/09/86إقليم: القنيطرةأولد وجيه2إقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواش 185 16/09/97أقدمية 16 سنةنور الدين الزبير 10821L)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/89إقليم: سيدي قاسمالعقيد العلمإقليم: سيدي قاسمعبدالرحمان بن عوف 185 16/09/97أقدمية 16 سنةالتجانية العطيفي 14650Y)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

119/11/90إقليم: سيدي قاسممجموعة مدارس الياسمينإقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمان 183 16/09/97أقدمية 16 سنةبوجمعة ادغار 14884Cمزدوجصفصاف

117/09/90إقليم: سيدي قاسمالسعادةإقليم: سيدي قاسم أنوال 181 16/09/98أقدمية 16 سنةلخواجة عبد الرحمان 14978E)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

116/09/81إقليم: سيدي قاسمابن الهيتمإقليم: سيدي قاسمحفصة بنت عمر 179 16/09/00أقدمية 16 سنةبنعبد النبي أحمد 14661K)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

317/09/84عمالة: طنجة - أصيلم الدريسيإقليم: سيدي قاسمالندلس 175 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد الله بنيفر 15203Z)مزدوجاصيلة )البلدية

117/09/90إقليم: القنيطرةجمال الدين الفغانيإقليم: سيدي قاسمسيدي الكامل 175 16/09/99أقدمية 16 سنةاحمد السقالي 10799M)مزدوجالقنيطرة )البلدية

216/09/93إقليم: القنيطرةجمال الدين الفغانيإقليم: سيدي قاسمسيدي الكامل 175 06/09/00أقدمية 16 سنةفوزية صحراوي 10799M)مزدوجالقنيطرة )البلدية

216/09/91إقليم: القنيطرةجمال الدين الفغانيإقليم: سيدي قاسمسيدي الكامل 175 16/09/99أقدمية 16 سنةم المودن 10799M)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/94إقليم: القنيطرةالزهراءإقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي 173 16/09/98أقدمية 16 سنةالداودي عابد 10812B)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/93إقليم: القنيطرةاولد الطالبإقليم: سيدي قاسمأولد عسكر 173 16/09/98أقدمية 16 سنةعبد العزيز  بيدار 10913Lمزدوجسيدي الطيبي

116/09/93إقليم: سيدي قاسمالعقيد العلمإقليم: سيدي قاسمأبو القاسم الشابي 173 16/09/99أقدمية 16 سنةابراهيم العضراوي 14650Y)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

116/09/91إقليم: وزانم مولي المهدي الوزانيإقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفنية 169 16/09/97أقدمية 16 سنةم المدياني 14668T)مزدوجوزان )البلدية

116/09/94إقليم: سيدي قاسمالياسمينإقليم: سيدي قاسمالحوافات 167 16/09/99أقدمية 16 سنةادريس البكلة 23818N)مزدوجسيدي قاسم )البلدية
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116/09/97إقليم: القنيطرةالمنالإقليم: سيدي قاسمتابت ابن قرة 167 16/09/99أقدمية 16 سنةالحبريري سميرة 26931X)مزدوجمهدية )البلدية

116/09/97عمالة: مكناسرياض السماعيليةإقليم: سيدي قاسمالعقاد 167 16/09/99أقدمية 16 سنةنعيمة امكاوي 26764R)مزدوجمكناس )البلدية

121/09/83إقليم: سيدي قاسمرقية بنت الرسولإقليم: سيدي قاسمالخنساء 163 01/10/04أقدمية 16 سنةمتوكل م 14653B)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

116/09/92إقليم: القنيطرةأولد وجيه2إقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرندي 163 16/09/01أقدمية 16 سنةعبد الحكيم الغرابي 10821L)مزدوجالقنيطرة )البلدية

216/09/93إقليم: القنيطرةعمر الخيامإقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرندي 163 16/09/01أقدمية 16 سنةرشيد زاهيد 10842J)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/94عمالة: مكناسالوفاقإقليم: سيدي قاسمأولد لحمر 161 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد الرحيم الهرموزي, 04009G)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/94إقليم: سيدي قاسمابن الهيتمإقليم: سيدي قاسم أنوال 161 16/09/00أقدمية 16 سنةحميد اركيك 14661K)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

116/09/92إقليم: القنيطرةعين عريسإقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرندي 161 16/09/00أقدمية 16 سنةحسن عفيفي 10915Nمزدوجحدادة

116/09/93إقليم: الخميساتعلل البحراويإقليم: سيدي قاسمتعاونية المل 161 06/09/01أقدمية 16 سنةفايزة النايم 11234K سيدي علل البحراوي

)البلدية(

مزدوج

116/09/93إقليم: القنيطرةالرياضإقليم: سيدي قاسمتغاري 161 06/09/00أقدمية 16 سنةالعامري بنعيسى 10818H)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/96إقليم: القنيطرةالمنالإقليم: سيدي قاسمتابت ابن قرة 161 18/09/00أقدمية 16 سنةدعوش نورالدين 26931X)مزدوجمهدية )البلدية

116/09/96إقليم: الحاجبالشركةإقليم: سيدي قاسمالزوايد 161 06/09/00أقدمية 16 سنةأسماء العلوي 04192Fمزدوجأيت يعزم

116/09/97إقليم: سيدي قاسمالعقيد العلمإقليم: سيدي قاسمأبو القاسم الشابي 161 06/09/00أقدمية 16 سنةنوال الشدادي 14650Y)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

216/09/94عمالة: مكناسالمصلىإقليم: سيدي قاسمالمتنبي 157 16/09/02أقدمية 16 سنةإدريس لعزاف 21492K)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/85إقليم: القنيطرةابن طفيلإقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرندي 157 16/09/99أقدمية 16 سنةخالد تازي سيسوط 10808X)مزدوجالقنيطرة )البلدية

216/09/94إقليم: سيدي قاسمالقدسإقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعري 155 06/09/01أقدمية 16 سنةيوسف العازيزي 14659H)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

516/09/94عمالة: مكناسنجمة الوسطإقليم: سيدي قاسمابن بطوطة 155 06/09/01أقدمية 16 سنةسمير العكري 27266Lمزدوجأيت ولل
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316/09/94إقليم: سيدي قاسمالقدسإقليم: سيدي قاسمابن بطوطة 155 16/09/01أقدمية 16 سنةهشام الساكن 14659H)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

116/09/96إقليم: سيدي قاسمعثمان ابن عفانإقليم: سيدي قاسماولد التازي 155 16/09/01أقدمية 16 سنةعز الدين سلهامي 14911Gمزدوجزيرارة

116/09/96إقليم: سيدي قاسمابن الهيتمإقليم: سيدي قاسمالعهد الجديد 155 16/09/01أقدمية 16 سنةيوسف ايت اوطاهرة 14661K)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

216/09/96إقليم: سيدي قاسمالقدسإقليم: سيدي قاسمالندلس 155 05/09/01أقدمية 16 سنةنجيب ميحات 14659H)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

116/09/96إقليم: سيدي قاسمابن الهيتمإقليم: سيدي قاسمبلل بن رباح 155 06/09/01أقدمية 16 سنةالزهيري رشيد 14661K)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

316/09/96إقليم: القنيطرةم عابد الجابريإقليم: سيدي قاسمسيدي الكامل 155 06/09/01أقدمية 16 سنةم عماري 26374S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

216/09/97إقليم: سيدي قاسمالسعادةإقليم: سيدي قاسمأبو حنيفة 155 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد المولى الحجام 14978E)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

116/09/95إقليم: سيدي قاسمايت يوسىإقليم: سيدي قاسمعبدا كنون 153 16/09/00أقدمية 16 سنةفوزية لكموز 14913Jمزدوجزيرارة

116/09/96إقليم: سيدي قاسمالقدسإقليم: سيدي قاسمالندلس 153 04/09/02أقدمية 16 سنةحكيم عللي 14659H)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

216/09/94إقليم: القنيطرةالعهد الجديدإقليم: سيدي قاسمأبو القاسم الشابي 151 16/09/00أقدمية 16 سنةم بلحصينية 24977Y)مزدوجالقنيطرة )البلدية

216/09/94إقليم: سيدي قاسمالنصرإقليم: سيدي قاسمالحوافات 151 06/09/00أقدمية 16 سنةجواد نميس 14660J)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

216/09/93إقليم: سيدي قاسمالنصرإقليم: سيدي قاسمالحسن بن علي 151 05/09/03أقدمية 16 سنةكريم بوسن 14660J)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

116/09/96عمالة: مكناسالوحدةإقليم: سيدي قاسمعائشة أم المؤمنين 151 16/09/00أقدمية 16 سنةعبداللطيف بالحاج 04014M)مزدوجتولل )البلدية

316/09/95إقليم: سيدي قاسمالنصرإقليم: سيدي قاسمابن بطوطة 149 04/09/02أقدمية 16 سنةخديجة بالعسري 14660J)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

116/09/96عمالة: مكناسالوفاقإقليم: سيدي قاسمعبد ا الشفشاوني 149 16/09/02أقدمية 16 سنةعبد الله الشلياح 04009G)مزدوجمكناس )البلدية

516/09/96إقليم: سيدي قاسمرقية بنت الرسولإقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعري 149 04/09/02أقدمية 16 سنةلبيض عزيز 14653B)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

216/09/97عمالة: مكناسعمر الخيامإقليم: سيدي قاسماولد كثير 149 04/09/02أقدمية 16 سنةسعاد بودزا 03829L)مزدوجويسلن )البلدية
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216/09/98عمالة: مكناسعمر الخيامإقليم: سيدي قاسماولد كثير 149 04/09/02أقدمية 16 سنةمنصور الدغوغي 03829L)مزدوجويسلن )البلدية

316/09/98عمالة: مكناسابن النفيسإقليم: سيدي قاسمعبد ا الشفشاوني 149 04/09/02أقدمية 16 سنةوالزين عواد 03822D)مزدوجمكناس )البلدية

716/09/97عمالة: مكناسم الزرقطونيإقليم: سيدي قاسمابن بطوطة 147 16/09/03أقدمية 16 سنةلطيفة التواتي 04007E)مزدوجمكناس )البلدية

616/09/97عمالة: مكناسعمر بن شمسيإقليم: سيدي قاسماولد التازي 145 16/09/02أقدمية 16 سنةسعيدة بولعراس 03992N)مزدوجمكناس )البلدية

916/09/98إقليم: سيدي قاسمالزاويةإقليم: سيدي قاسمعمرو بن العاص 143 01/10/04أقدمية 16 سنةم المرابط 14657F)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

816/09/94إقليم: القنيطرةالضحىإقليم: سيدي قاسمعلل الفاسي 142 16/09/98أقدمية 16 سنةزهرة مفتاح 25795M)مزدوجالقنيطرة )البلدية

316/09/93إقليم: سيدي قاسمرقية بنت الرسولإقليم: سيدي قاسمموسى بن نصير 142 16/09/99أقدمية 16 سنةصلح الدين إلهام 14653B)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

816/09/96عمالة: مكناسمولي لحسن حيزونيإقليم: سيدي قاسمعبد ا الشفشاوني 141 16/09/03أقدمية 16 سنةخالد حجوجي 03831N)مزدوجويسلن )البلدية

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

116/09/96إقليم: القنيطرةالعكارشةإقليم: سيدي قاسم 141 05/09/03أقدمية 16 سنةأسماعيل بنعلي 10946Xمزدوجأولد سلمة

116/09/96إقليم: سيدي قاسمجبل الشيخإقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عباد 141 05/09/03أقدمية 16 سنةالعيفر ابراهيم 14688P)مزدوجدار الكداري )البلدية

116/09/96إقليم: سيدي قاسمالخليلإقليم: سيدي قاسمالحوافات 141 05/09/03أقدمية 16 سنةرشيد نيمور 14915Lمزدوجزيرارة

116/09/96عمالة: طنجة - أصيلالملإقليم: سيدي قاسمال نبعات 141 20/09/02أقدمية 16 سنةعبد السلم بنعربية 21181X طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

716/09/98إقليم: سيدي قاسمابن خلدونإقليم: سيدي قاسمأحمد بن حنبل 141 04/10/04أقدمية 16 سنةالخديري أحمد 14655D)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

516/09/99إقليم: سيدي قاسمالزاويةإقليم: سيدي قاسمبلل بن رباح 141 05/09/03أقدمية 16 سنةنميس عبد الكريم 14657F)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

716/09/96إقليم: سيدي قاسمموسى بن نصيرإقليم: سيدي قاسمالندلس 139 04/09/02أقدمية 16 سنةبيكاني عبد اللطيف 14662L)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

816/09/94عمالة: مكناسعين كرمةإقليم: سيدي قاسموليلي 135 10/11/07أقدمية 12 سنةمريم  الرامي 04043Uمزدوجعين كرمة-واد الرمان

816/09/96إقليم: سيدي قاسمالزاويةإقليم: سيدي قاسمأحمد بن حنبل 135 04/10/04أقدمية 16 سنةالحسن أطونان 14657F)مزدوجسيدي قاسم )البلدية
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116/09/97إقليم: سيدي قاسمورغةإقليم: سيدي قاسمغسان كنفاني 133 16/09/03إلتحاق بالزوجبشرى جري 24986H)مزدوججرف الملحة )البلدية

1016/09/99إقليم: القنيطرةم عابد الجابريإقليم: سيدي قاسمالصفصاف 130 01/10/04إلتحاق بالزوجوفاء سعيد 26374S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

716/09/95عمالة: مكناسابن حزمإقليم: سيدي قاسمأحمد شوقي 128 16/09/97أقدمية 16 سنةليلى مصباحي 03794Y)مزدوجمكناس )البلدية

217/09/90إقليم: الحاجبواد الرحى -المركزيةإقليم: سيدي قاسمابن بطوطة 127 02/12/11حميد قرقاش 04139Yمزدوجأيت بورزوين

816/09/93إقليم: سيدي قاسمموسى بن نصيرإقليم: سيدي قاسمأحمد بن حنبل 127 05/10/07إلتحاق بالزوجةعبد الله الخنوسي 14662L)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

316/09/94عمالة: فاسخالد بن الوليدإقليم: سيدي قاسمالمتنبي 119 07/11/05إلتحاق بالزوجةالفقير عبد اللطيف 02091X)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

517/09/90إقليم: الحاجبالزرقطونيإقليم: سيدي قاسمابن بطوطة 119 04/09/12خالد  الودي 18515Z)مزدوجسبع عيون )البلدية

المركزية 2 مارس حوش إقليم: سيدي قاسم أنوال

سيدي كدار

916/09/94إقليم: سيدي سليمان 117 04/09/12زاهيدي توفيق 11013Vمزدوجمساعدة

1016/09/95إقليم: سيدي قاسمموسى بن نصيرإقليم: سيدي قاسم   بلقصيري الجديدة 117 26/09/01إلتحاق بالزوجبشرى مخشان 14662L)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

121/09/83عمالة: مكناسعمرو بن العاصإقليم: سيدي قاسمموسى بن نصير 116 25/10/04أقدمية 16 سنةاليموري عبد المالك 21537J)مزدوجويسلن )البلدية

116/09/98عمالة: طنجة - أصيلالعوامةإقليم: سيدي قاسمبلل بن رباح 115 05/09/11زهير اليحياوي 26779G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

116/09/82إقليم: سيدي قاسمالشادليإقليم: سيدي قاسمطارق بن زياد 114 04/09/19العزوزي الزنطار 14684K)مزدوجاحد كورت )البلدية

116/09/80إقليم: سيدي قاسمالنويرات حسونإقليم: سيدي قاسممجموعة مدارس الياسمين 113 04/09/17قدي م 14841Fمزدوجانويرات

116/09/95إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد لكزولي 2إقليم: سيدي قاسمأبو حنيفة 109 16/10/07أقدمية 12 سنةعبد الكريم ناطق 11014

W

مزدوجمساعدة

906/09/01إقليم: الحوزتكوتارإقليم: سيدي قاسمحليمة السعدية 109 05/09/07أقدمية 12 سنةرشيد موساوي 03266Zمزدوجأيت فاسكا

116/09/96عمالة: الميةللعائشةإقليم: سيدي قاسمالنويرات حسون 107 04/09/13العربي لمرابط 25731Tمزدوجبني يخلف

116/09/94إقليم: سيدي قاسمالكدادرةإقليم: سيدي قاسمعلل الفاسي 106 07/09/04أقدمية 16 سنةم العمراني 14783T)مزدوججرف الملحة )البلدية
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216/09/93إقليم: سيدي قاسمايت يوسىإقليم: سيدي قاسمالكدادرة 106 07/09/04أقدمية 16 سنةعبد السلم عربي 14913Jمزدوجزيرارة

916/09/98إقليم: بنسليمانمدرسة المسيرةإقليم: سيدي قاسمطارق بن زياد 106 05/09/07أقدمية 12 سنةوسام بنعلي 26766T)مزدوجالمنصورية )البلدية

816/09/94إقليم: القنيطرةحسان بن ثابت -اولد عامرإقليم: سيدي قاسمالزراهنة 103 04/09/12عايش مريم 10957Jمزدوجمكرن

916/09/96إقليم: سيدي قاسمأحمد بن حنبلإقليم: سيدي قاسمالعهد الجديد 103 04/09/12حسن بنسميكة 14961Lمزدوجبير الطالب

107/09/04إقليم: سيدي قاسمالجاحظإقليم: سيدي قاسمالمغرب العربي 101 05/09/08أقدمية 12 سنةالشقيرني اقبال 14683J)مزدوجاحد كورت )البلدية

516/09/94إقليم: القنيطرةمحي الدين بن عربيإقليم: سيدي قاسمالموحدين 99 03/09/13إلتحاق بالزوجةجرجار احمد 10886Gمزدوجمناصرة

416/09/94إقليم: سيدي قاسمأحمد بن حنبلإقليم: سيدي قاسمالحسن بن علي 95 05/09/11مختار أحمد 14961Lمزدوجبير الطالب

906/09/02إقليم: سيدي قاسمالزاويةإقليم: سيدي قاسمعبدا كنون 94 05/09/08إلتحاق بالزوجلمياء الهراس 14657F)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

101/01/06إقليم: سيدي قاسمجمال الدين الفغانيإقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي 94 21/09/16أقدمية 12 سنةالكموني عبد الرحمان 14680F مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج

807/09/04إقليم: سيدي قاسمموسى بن نصيرإقليم: سيدي قاسمعبدا كنون 93 05/09/08إلتحاق بالزوجسهام لمخنت 14662L)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

116/09/89إقليم: سيدي قاسمغزوة تبوكإقليم: سيدي قاسمطارق بن زياد 92 04/09/18إلهام نظر 14676B مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج

206/09/01عمالة: الرباطم بن  يوسفإقليم: سيدي قاسمورغة 87 06/09/06إلتحاق بالزوجابتسام الخلطي 01067J يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

716/09/96إقليم: الحاجبايت علي الديرإقليم: سيدي قاسمالغزالي 85 02/09/10عبد العزيز البوجيدي 04120Cمزدوجأيت نعمان

416/09/96إقليم: سيدي قاسمأحمد بن حنبلإقليم: سيدي قاسمعين الشامية 85 16/09/10جمال شرف 14961Lمزدوجبير الطالب

616/09/99إقليم: الحاجبصلح الدين اليوبيإقليم: سيدي قاسماولد كثير 83 01/10/10رشيد النكادي 04110S)مزدوجاكوراي )البلدية

706/09/01إقليم: مولي يعقوبالفرفارة المركزإقليم: سيدي قاسم   بلقصيري الجديدة 82 05/09/08أقدمية 12 سنةيوسفي حليمة 02133Tمزدوجسبع رواضي

705/09/03إقليم: سيدي قاسمالقصبةإقليم: سيدي قاسمعبدا كنون 80 01/10/10إلتحاق بالزوجصفاء الموحي 14658G)مزدوجسيدي قاسم )البلدية
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814/09/02إقليم: سيدي قاسمتعاونية الملإقليم: سيدي قاسمالحسن بن علي 77 04/09/12إلتحاق بالزوجكوثر الدوهاجي 14973Zمزدوجاشبانات

116/09/92إقليم: سيدي قاسمغزوة تبوكإقليم: سيدي قاسم   بلقصيري الجديدة 76 04/09/18شنوق عبد الرحيم 14676B مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج

516/09/98إقليم: القنيطرةالقاسميينإقليم: سيدي قاسمابن عاشر 76 04/09/18إدريس العلوي 10926Aمزدوجعامر السفلية

116/09/99إقليم: سيدي قاسمطارق بن زيادإقليم: سيدي قاسم   بلقصيري الجديدة 72 04/09/18سعاد السهلي 14678D مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج

416/09/97إقليم: الحاجبعين  معروفإقليم: سيدي قاسمالمتنبي 69 15/09/15محسن حياني 04142Bمزدوجأيت بورزوين

216/09/99إقليم: سيدي قاسمجلل الدين السيوطيإقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواش 69 04/09/12الفشتالي م 14685L)مزدوججرف الملحة )البلدية

204/09/02إقليم: سيدي سليمانالمهدي المنجرةإقليم: سيدي قاسم  المريفك 69 04/09/12خالد البطحاوي 27102H)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

604/09/02عمالة: سلمدرسة المام الطبريإقليم: سيدي قاسملل مريم 67 04/09/12نبيل الكولي 01145U)مزدوجبطانة )المقاطعة

707/09/04إقليم: سيدي سليمانالمركزية حجاوةإقليم: سيدي قاسم  المريفك 67 05/09/11خليل بكارة 10967Vمزدوجأولد بن حمادي

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

506/09/01إقليم: سيدي سليمانمدرسة عبد ا بن الزبيرإقليم: سيدي قاسم 65 02/09/15أسماء النقاشي 10979H)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

807/09/04إقليم: سيدي قاسمالقصبةإقليم: سيدي قاسمعبدا كنون 65 03/09/13إلتحاق بالزوجكريمة الحنافي 14658G)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

116/09/99إقليم: سيدي قاسمغزوة تبوكإقليم: سيدي قاسم   بلقصيري الجديدة 64 04/09/19الرتبي خديجة 14676B مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج

106/09/01إقليم: سيدي قاسمالنويرات حسونإقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمان 61 03/09/13عبدالكبير لشكر 14841Fمزدوجانويرات

607/09/05عمالة: مكناسزوالةإقليم: سيدي قاسمالمغرب العربي 61 03/09/13حجيب الصبان 03906Vمزدوجمهاية

105/09/08إقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهريةإقليم: سيدي قاسماولد كثير 61 03/09/13يونس بالعودة 14923Vمزدوجزكوطة

605/09/08إقليم: سيدي سليمانمدرسة م الزرقطونيإقليم: سيدي قاسم  المريفك 61 03/09/13العصيوي اسية 10845M)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

1004/09/12إقليم: القنيطرةالركابيإقليم: سيدي قاسمالمحطة 60 04/09/12إلتحاق بالزوجسناء جويد 10924Yمزدوجعامر السفلية
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507/09/05إقليم: سيدي قاسمعبدالرحمان بن عوفإقليم: سيدي قاسمالحوافات 58 02/09/16رشيد           يونس 14903Yمزدوجباب تيوكا

102/09/09إقليم: سيدي قاسمالخليلإقليم: سيدي قاسمعبدا كنون 53 03/09/13إلتحاق بالزوجالحيمر  سليمة 14915Lمزدوجزيرارة

106/09/01إقليم: سيدي قاسمالشادليإقليم: سيدي قاسمالمغرب العربي 51 06/09/17جمال بن حد 14684K)مزدوجاحد كورت )البلدية

801/01/10عمالة: مكناسالبهاليل المركزإقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفاضلية 51 03/09/13امين العلمي 04037Mمزدوجعين كرمة-واد الرمان

916/09/80إقليم: سيدي قاسمعبدالرحمان بن عوفإقليم: سيدي قاسمطارق بن زياد 50 04/09/19حياة عبد الفتاح 14903Yمزدوجباب تيوكا

907/09/05إقليم: الخميساتلسان الدين بن الخطيبإقليم: سيدي قاسماولد  ميلود 50 02/09/16زكرياء بنالجيللي 11550Dمزدوجخميس سيدي يحيى

1002/09/10إقليم: تازةوادي أمليلإقليم: سيدي قاسمعبدا كنون 50 06/09/17إلتحاق بالزوججميلة اعويمر 16137P)مزدوجواد امليل )البلدية

306/09/06إقليم: سيدي قاسمحفصة بنت عمرإقليم: سيدي قاسمالعهد الجديد 49 02/09/16إلتحاق بالزوجةلبيض يوسف 14898Tمزدوجباب تيوكا

102/09/10إقليم: سيدي قاسمغزوة تبوكإقليم: سيدي قاسمالصفصاف 46 02/09/14صفاء الصادقي 14676B مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج

707/09/04إقليم: الخميساتعبد الكريم الخطيبإقليم: سيدي قاسمسيدي الكامل 45 04/09/19هشام بوجعوب 27309H سيدي علل البحراوي

)البلدية(

مزدوج

704/09/12عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: سيدي قاسمالمغرب العربي 45 02/09/15المفكر كلثوم 03908Xمزدوجمهاية

116/09/98إقليم: سيدي قاسم   بلقصيري الجديدةإقليم: سيدي قاسمالبعابشة الرمل 44 04/09/18الجربي العربي 14681G مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج

905/09/08إقليم: سيدي قاسموليليإقليم: سيدي قاسمعبدا كنون 44 04/09/18جمال الشطيني 14926Yمزدوجزكوطة

604/09/02إقليم: إفرانمدرسة النصر البتدائيةإقليم: سيدي قاسمحليمة السعدية 43 02/09/14فؤاد اعليلش 10679G)مزدوجإفران )البلدية

516/09/98عمالة: مكناسالنواجي المركزإقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهرية 41 04/09/18إلتحاق بالزوجةرشيد البوعبيدي 03902Rمزدوجواد الجديدة

506/09/01إقليم: الحاجببوتحمريتإقليم: سيدي قاسمالمام مسلم 38 02/09/16أحو ابراهيم 04197Lمزدوجتامشاشاط

507/09/05إقليم: الحاجبسوق الكورإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 38 02/09/16خودالي سناء 04159Vمزدوجأيت بوبيدمان
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507/09/05إقليم: الحاجبايت مازوزإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 38 02/09/16ازهراء عبد الصمد 04158Uمزدوجأيت بوبيدمان

502/09/16عمالة: سلمدرسة الكنديإقليم: سيدي قاسمالمختار السوسي 38 02/09/16بوشوكة مينة 01203G)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - عين الحياةإقليم: سيدي قاسمابن جني

تمارة
113/02/17 38 13/02/17عمر وحزى 26340E)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - وادي المخازنإقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي

تمارة
513/02/17 38 13/02/17عمر اكجبة 21500U)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عبد الخالق الطريسإقليم: سيدي قاسماولد سلطان

تمارة
1013/02/17 38 13/02/17رشيد أيت ملل 23494L)مزدوجعين العودة )البلدية

413/02/17عمالة: سلمدرسة خديجة أم المؤمنينإقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعودية 38 13/02/17شهرزاد بلعرج 20007

W

مزدوجالعيايدة )المقاطعة(

113/02/17عمالة: الرباطعمر بن عبد العزيزإقليم: سيدي قاسماولد ابراز 38 13/02/17سعيد المسعودي 01049P)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

203/09/13إقليم: سيدي قاسمالقصبةإقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعري 37 02/09/15إلتحاق بالزوججميلة الحيمر 14658G)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

113/02/17إقليم: الخميساتسد القنصرةإقليم: سيدي قاسمبلل بن رباح 37 13/02/17بوزردة حميد 11284Pمزدوجالكنزرة

405/09/11إقليم: سيدي قاسمالقصبةإقليم: سيدي قاسمالحسن بن علي 36 02/09/15إلتحاق بالزوجابتسام الصوفي 14658G)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

703/09/13إقليم: سيدي قاسمالخنساءإقليم: سيدي قاسمالعهد الجديد 35 27/10/16إلتحاق بالزوجحياة بدة 14967Tمزدوجاشبانات

306/09/00إقليم: سيدي قاسمعبد الواحد المراكشيإقليم: سيدي قاسمأولد حمدان 34 24/11/15إلتحاق بالزوجةالعلج جلل 14965Rمزدوجاشبانات

مدرسة م ولد علي إقليم: سيدي قاسم   بلقصيري الجديدة

المكناسي

106/09/01عمالة: سل 34 05/09/19خالد زوري 01184L)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - النورإقليم: سيدي قاسمسيدي الكامل

تمارة
106/09/01 32 04/09/18عبد العالي الشيكر 25890Rمزدوجسيدي يحيى زعير

206/09/01عمالة: سلمدرسة المختار السوسيإقليم: سيدي قاسمسيدي الكامل 32 04/09/18أمين مورادي 01176C)مزدوجتابريكت )المقاطعة

101/01/10إقليم: سيدي قاسم   بلقصيري الجديدةإقليم: سيدي قاسمالموحدين 32 04/09/18م الرحالي 14681G مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج

103/09/13عمالة: الرباطعلل بن عبد اإقليم: سيدي قاسمسيدي الكامل 32 04/09/19إلتحاق بالزوجالهام حجام 01022K)مزدوجحسان )المقاطعة
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302/09/14إقليم: تطوانم م بني وسيمإقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهرية 32 02/09/16ليلى لميني 19949Hمزدوجالسحتريين

عمالة: الصخيرات  - النورإقليم: سيدي قاسمسيدي الكامل

تمارة
106/09/01 31 06/09/17امل اومزيل 25890Rمزدوجسيدي يحيى زعير

615/09/05إقليم: القنيطرةأولد بلخيرإقليم: سيدي قاسم الحرارتة 31 06/09/17زكريا برعل 10961Nمزدوجمكرن

505/09/08إقليم: الحاجبعقبة ابن نافعإقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعري 31 07/09/17الحميدي محسن 21196Nمزدوجأيت بوبيدمان

201/01/10عمالة: مكناسالزوالط الجديدةإقليم: سيدي قاسمالمام مسلم 31 06/09/17إلتحاق بالزوجفوزية ابوتميم 26927Tمزدوجالدخيسة

602/09/10إقليم: القنيطرةأولد بلخيرإقليم: سيدي قاسم الحرارتة 31 06/09/17باحيدة أسماء 10961Nمزدوجمكرن

302/09/10إقليم: الحاجباليوسفيةإقليم: سيدي قاسمعبد الواحد المراكشي 31 06/09/17الحميدي حسن 04211Bمزدوججحجوح

105/09/11إقليم: سيدي سليمانمدرسة المام ابن حنبلإقليم: سيدي قاسم الحرارتة 31 06/09/17عواطف حيمي 10870P سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

مزدوج

105/09/11إقليم: سيدي سليمانالمركزية بامإقليم: سيدي قاسم الحرارتة 31 06/09/17حكيمة لويز 10992Xمزدوجقصيبية

عمالة: الصخيرات  - النورإقليم: سيدي قاسمابن الخطيب

تمارة
301/01/12 31 06/09/17يا منة البحراوي 25890Rمزدوجسيدي يحيى زعير

204/09/12إقليم: سيدي سليمانالمركزية بامإقليم: سيدي قاسماولد سلطان 31 06/09/17م الرشدي 10992Xمزدوجقصيبية

عمالة: الصخيرات  - مدرسة الصنوبرإقليم: سيدي قاسمابن الخطيب

تمارة
203/09/13 31 06/09/17رشيد اشتوي 25421Fمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - عين الروزإقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمان

تمارة
406/09/17 31 04/09/19فاطمة الزهراء أحللي 01347Nمزدوجصباح

106/09/17إقليم: سيدي قاسمابن بطوطةإقليم: سيدي قاسمالمتنبي 31 06/09/17حنان جلل 14930Cمزدوجزكوطة

106/09/17عمالة: سلمدرسة مولي علي الشريفإقليم: سيدي قاسمتغاري 31 06/09/17امينة ادليليح 21532D)مزدوجتابريكت )المقاطعة

106/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية امزورة الوادإقليم: سيدي قاسم  المريفك 31 06/09/17نحيرة ماجدة 10982Lمزدوجالصفافعة

206/09/17إقليم: سيدي سليمانمدرسة م الزرقطونيإقليم: سيدي قاسم  المريفك 31 06/09/17النخال عائشة 10845M)مزدوجسيدي سليمان )البلدية
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106/09/17إقليم: سيدي قاسم   بلقصيري الجديدةإقليم: سيدي قاسماولد سلطان 31 06/09/17الشباني فاطمة 14681G مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج

عمالة: الصخيرات  - مولي سليمانإقليم: سيدي قاسمأولد حامد

تمارة
206/09/17 31 06/09/17نادية الزبير الكزار 27052D)مزدوجعين العودة )البلدية

106/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية الطويرفةإقليم: سيدي قاسم الحرارتة 31 06/09/17نادية الحيضر 10974Cمزدوجبومعيز

101/01/10عمالة: سلمدرسة ابي حنيفةإقليم: سيدي قاسمالزهار 29 04/09/19احميمد الحسن 20011A)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

102/09/16عمالة: سلمدرسة المام الطبريإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 29 01/01/17إلتحاق بالزوجنادية شويرب 01145U)مزدوجبطانة )المقاطعة

113/02/17إقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عبادإقليم: سيدي قاسماولد سلطان 29 04/09/19عبد الفتاح مرضي 14864Fمزدوجارميلت

113/02/17إقليم: سيدي قاسمالبيرونيإقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعودية 29 04/09/19عزوز الهاشمي 14748Eمزدوجسيدي عزوز

113/02/17إقليم: سيدي قاسمالمام مسلمإقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواش 29 04/09/19احمد الحمروي 14787Xمزدوجلمرابيح

113/02/17إقليم: سيدي قاسمالعقادإقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواش 29 04/09/19هاجر مساعد 14772Fمزدوجلمرابيح

213/02/17عمالة: سلالبحيرة 2إقليم: سيدي قاسمالمام مسلم 29 04/09/19الزعيم مبروك 27306Eمزدوجعامر

113/02/17إقليم: سيدي قاسمأولد عسكرإقليم: سيدي قاسمالمختار السوسي 29 04/09/19ادريس مصلوح 14790Aمزدوجسيدي ام الشلح

113/02/17إقليم: سيدي قاسمسيدي الكاملإقليم: سيدي قاسمالموحدين 29 04/09/19م المشروحي 14852Tمزدوجسيدي الكامل

عمالة: الصخيرات  - اولد بوطيبإقليم: سيدي قاسمسيدي الكامل

تمارة
113/02/17 29 04/09/19أنس بن يعقوب 21969Dمزدوجالمنزه

1105/09/08عمالة: مكناسالعامة المركزإقليم: سيدي قاسمالقصبة 28 06/09/17مريم بوتشار 03864Zمزدوجسيدي عبد ا الخياط

203/09/13إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد لكزولي 2إقليم: سيدي قاسمالحسن بن علي 28 04/09/18مراد الحميدي 11014

W

مزدوجمساعدة

503/09/13إقليم: سيدي قاسمابن عاشرإقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهرية 28 02/09/16إلتحاق بالزوجالحمري أسماء 14908Dمزدوجباب تيوكا

102/09/14عمالة: سلمدرسة يعقوب المنصورإقليم: سيدي قاسمغزوة تبوك 28 06/09/17دحني رابحة 01212S)مزدوجحصين )المقاطعة
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402/09/14عمالة: سلمدرسة حسان بن ثابتإقليم: سيدي قاسمحسان بن ثابت 28 06/09/17سرور  م 01195Y)مزدوجتابريكت )المقاطعة

102/09/15إقليم: سيدي سليمانالمركزية حجاوةإقليم: سيدي قاسمالجولن 28 06/09/17لمباركي سكينة 10967Vمزدوجأولد بن حمادي

عمالة: الصخيرات  - احمدعبدالسلم البقاليإقليم: سيدي قاسماولد سلطان

تمارة
213/02/17 28 13/02/17م المكي 26329Tمزدوجسيدي يحيى زعير

314/02/17إقليم: سيدي سليمانمدرسة الشهيد بلقصيصإقليم: سيدي قاسماولد سلطان 28 14/02/17م السالمي 10866K سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

مزدوج

213/02/17عمالة: سلمدرسة ابن الروميإقليم: سيدي قاسماولد سلطان 28 13/02/17زكرياء الرشاقي 21533E)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - عين الريبعةإقليم: سيدي قاسمسيدي الكامل

تمارة
713/02/17 28 04/09/19أنس الوردي 01371Pمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامنإقليم: سيدي قاسمالموحدين

تمارة
1013/02/17 28 04/09/19ايت الحاكم خالد 25420E)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الحاج البهاليإقليم: سيدي قاسملل مريم

تمارة
213/02/17 28 04/09/19عبد ا أمقران 01370Nمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - سعد بن أبي وقاصإقليم: سيدي قاسماولد سلطان

تمارة
313/02/17 28 13/02/17عبدالصمد ابوحميدة 01331

W

مزدوجعين العودة )البلدية(

113/02/17إقليم: سيدي قاسمجلل الدين السيوطيإقليم: سيدي قاسم الحرارتة 28 13/02/17أحمد فلى 14685L)مزدوججرف الملحة )البلدية

113/02/17عمالة: سلمدرسة رحال المسكينيإقليم: سيدي قاسمعمرو بن العاص 28 13/02/17الوالي إبراهيم 01197A)مزدوجتابريكت )المقاطعة

113/02/17عمالة: سلمدرسة أبي بكر الصديقإقليم: سيدي قاسمالزهار 28 13/02/17مصطفى ديوان 01214U)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

113/02/17إقليم: سيدي قاسمالنويرات حسونإقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمان 28 13/02/17سعاد اشكور 14841Fمزدوجانويرات

عمالة: الصخيرات  - مولي سليمانإقليم: سيدي قاسمالزهار

تمارة
213/02/17 28 13/02/17هشام العسري 27052D)مزدوجعين العودة )البلدية

413/02/17عمالة: سلمدرسة ابن الروميإقليم: سيدي قاسمالموحدين 28 04/09/19لهللي مراد 21533E)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - الرمامحةإقليم: سيدي قاسملل مريم

تمارة
213/02/17 28 04/09/19عبدا ارديم 01367Kمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - الحاج البهاليإقليم: سيدي قاسماولد سلطان

تمارة
113/02/17 28 13/02/17عبدالله فضيلي 01370Nمزدوجسيدي يحيى زعير
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113/02/17إقليم: سيدي قاسمالندلسإقليم: سيدي قاسماولد كثير 28 13/02/17سعد الدين ازغار 14895Pمزدوجدار العسلوجي

313/02/17عمالة: سلمدرسة ام ايمنإقليم: سيدي قاسمأبو القاسم الشابي 28 04/09/19أقزيز خالد 23792K)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

213/02/17إقليم: سيدي قاسمالبحتريإقليم: سيدي قاسمالصفصاف 28 13/02/17فاطمة الزهراء المصلوحي 14830Uمزدوجانويرات

113/02/17عمالة: سلمدرسة عثمان بن عفانإقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عباد 28 13/02/17يسن حيمر 01213T)مزدوجحصين )المقاطعة

113/02/17عمالة: سلمدرسة عثمان بن عفانإقليم: سيدي قاسمابن الخطيب 28 13/02/17بدر الخوة 01213T)مزدوجحصين )المقاطعة

113/02/17إقليم: سيدي قاسمالندلسإقليم: سيدي قاسماولد كثير 28 13/02/17عبد العزيز الغزواني 14895Pمزدوجدار العسلوجي

308/02/17إقليم: سيدي قاسمابن عاشرإقليم: سيدي قاسمالمختار السوسي 28 08/02/17اسية بوزرواطة 14908Dمزدوجباب تيوكا

213/02/17إقليم: الخميساتعبد الرحمن الداخلإقليم: سيدي قاسمالزراهنة 28 13/02/17سميرة شافي 11306Nمزدوجالصفاصيف

111/03/17عمالة: سلالمدرسة الجماعاتية النصرإقليم: سيدي قاسمأنس بن مالك 28 13/03/17عبد الرحمان خمير 01241Yمزدوجالسهول

225/02/17إقليم: الخميساتمجموعة مدارس التنميةإقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواش 28 04/09/19معاد الرفاعي 11507Gمزدوجأيت مالك

218/04/17إقليم: الخميساتلحسن اليوسيإقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عباد 28 18/04/17م بنيوسف 11502Bمزدوجسيدي عبد الرزاق

113/02/17إقليم: سيدي قاسمابن بطوطةإقليم: سيدي قاسموليلي 27 13/02/17أحمد المساري 14930Cمزدوجزكوطة

عمالة: الصخيرات  - عبدالمجيد بنجلونإقليم: سيدي قاسمبلل بن رباح

تمارة
113/02/17 27 13/02/17حيدة ياسين 26330Uمزدوجسيدي يحيى زعير

113/02/17إقليم: سيدي قاسمابن بطوطةإقليم: سيدي قاسموليلي 27 13/02/17البكاي عبد القادر 14930Cمزدوجزكوطة

206/09/17إقليم: سيدي قاسمالبعابشة الرملإقليم: سيدي قاسممجموعة مدارس الياسمين 27 04/09/19وزنية أمليك 14837Bمزدوجانويرات

1004/09/12إقليم: سيدي قاسمالخليلإقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعري 26 07/09/17إلتحاق بالزوجكريمة البهلول 14915Lمزدوجزيرارة

503/09/13إقليم: القنيطرةاولد بنعيشإقليم: سيدي قاسمجبل الشيخ 25 26/09/16إلتحاق بالزوجادنصار عائشة 10923Xمزدوجعامر السفلية
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عمالة: الصخيرات  - عبدالمجيد بنجلونإقليم: سيدي قاسمبلل بن رباح

تمارة
113/02/17 25 06/09/17الكيحل بوشعيب 26330Uمزدوجسيدي يحيى زعير

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

213/02/17عمالة: سلمجموعة مدارس دوسليمإقليم: سيدي قاسم 25 13/02/17حسن الراي 01250Hمزدوجعامر

عمالة: الصخيرات  - الرويضاتإقليم: سيدي قاسمالعهد الجديد

تمارة
412/09/17 25 04/09/19فاطمة العبوز 01365Hمزدوجسيدي يحيى زعير

906/09/17إقليم: القنيطرةم/م المحيطإقليم: سيدي قاسمأبو حنيفة 25 04/09/19مجدوبي جميلة 10908Fمزدوجسيدي م بنمنصور

106/09/17إقليم: سيدي قاسمابن بطوطةإقليم: سيدي قاسمالغزالي 25 04/09/19عبد الواحد ملل 14930Cمزدوجزكوطة

106/09/17إقليم: سيدي قاسمالشريف الدريسيإقليم: سيدي قاسمأولد لحمر 25 04/09/19حسنة الخطابي 14807Uمزدوجتوغيلت

206/09/17إقليم: سيدي قاسمغسان كنفانيإقليم: سيدي قاسمالزراهنة 25 04/09/19البحتوري سعيد 14778Mمزدوجلمرابيح

106/09/17إقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعوديةإقليم: سيدي قاسمالمغرب العربي 25 04/09/19شعكاك الزهرة 14693Vمزدوجبني وال

106/09/17إقليم: سيدي قاسم  المريفكإقليم: سيدي قاسمتغاري 25 04/09/19نورة الطالبي 14891Kمزدوجدار العسلوجي

106/09/17إقليم: سيدي قاسمأحمد شوقيإقليم: سيدي قاسمالمام مسلم 25 04/09/19إكرام عياد 18560Y)مزدوججرف الملحة )البلدية

106/09/17إقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهريةإقليم: سيدي قاسماولد كثير 25 04/09/19غزلن مساي 14923Vمزدوجزكوطة

503/09/13عمالة: سلالبحيرة 2إقليم: سيدي قاسمابن الخطيب 24 04/09/18مليكة الفضايل 27306Eمزدوجعامر

114/02/17إقليم: سيدي قاسمجبل الشيخإقليم: سيدي قاسمحسان بن ثابت 24 14/02/17جواد لعروسي 14688P)مزدوجدار الكداري )البلدية

414/02/17إقليم: سيدي سليمانمدرسة عبد ا بن الزبيرإقليم: سيدي قاسمحسان بن ثابت 24 14/02/17رشيد مناع 10979H)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

113/02/17إقليم: سيدي قاسمجبل الشيخإقليم: سيدي قاسمحسان بن ثابت 24 14/02/17فاطمة ابراهمي 14688P)مزدوجدار الكداري )البلدية

104/09/18إقليم: سيدي قاسموليليإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 24 04/09/19كوثر المنصوري 14926Yمزدوجزكوطة

104/09/18إقليم: سيدي قاسم أنوالإقليم: سيدي قاسمالعهد الجديد 24 04/09/19أسماء العازيزي 14867Jمزدوجالحوافات
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104/09/18إقليم: سيدي قاسموليليإقليم: سيدي قاسماولد ابراز 24 04/09/18بنيونس تورية 14926Yمزدوجزكوطة

904/09/18إقليم: سيدي قاسمالحسن بن عليإقليم: سيدي قاسمأولد لحمر 24 04/09/18الكباص عبد الله 14820Hمزدوجالخنيشات

104/09/18عمالة: سلمدرسة البراهمة 2إقليم: سيدي قاسمالمغرب العربي 24 04/09/18كميش حسناء 01254Mمزدوجعامر

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: سيدي قاسمالمغرب العربي

الغزولي

104/09/18عمالة: سل 24 04/09/18العاصمي خديجة 01259Tمزدوجعامر

عمالة: الصخيرات  - ام عزةإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى

تمارة
1104/09/18 24 04/09/18دنيا بالقايد 01359Bمزدوجأم عزة

604/09/18إقليم: سيدي قاسمطارق بن زيادإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 24 04/09/18سهام زركان 14678D مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النهضةإقليم: سيدي قاسمحفصة بنت عمر

البرنوصي
116/09/96 23 04/09/17إلتحاق بالزوجةادريس الحرار 25001Z)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

502/09/14إقليم: سيدي قاسمعبد الواحد المراكشيإقليم: سيدي قاسماولد  ميلود 22 06/09/17إلتحاق بالزوجمروى ابرون 14965Rمزدوجاشبانات

102/09/14إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد لكزولي 2إقليم: سيدي قاسمالحسن بن علي 22 06/09/17إلتحاق بالزوجأسماء الفليوي 11014

W

مزدوجمساعدة

101/01/17إقليم: إفرانم م عين أغبال المركزيةإقليم: سيدي قاسمعلل الفاسي 22 04/09/18نوفل  الصوري 10711Sمزدوجتيكريكرة

802/09/16عمالة: سلمدرسة عبد ا إبراهيمإقليم: سيدي قاسمأحمد شوقي 22 04/09/18فاطمة المرزوقي 21512Gمزدوجعامر

106/09/17عمالة: الرباطعمر بن عبد العزيزإقليم: سيدي قاسمامغيطن اولد سليمان 22 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم التواتي 01049P)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

107/09/04إقليم: سيدي قاسمسيدي الكاملإقليم: سيدي قاسمابن الخطيب 21 06/09/17زينب لحمر 14852Tمزدوجسيدي الكامل

102/09/10إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد بلعيدإقليم: سيدي قاسمأبو حنيفة 21 06/09/17مريم مجدوب 10971Zمزدوجأولد بن حمادي

604/09/12إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد بلعيدإقليم: سيدي قاسماولد ابراز 21 06/09/17لعروصي فهد 10971Zمزدوجأولد بن حمادي

602/09/14إقليم: القنيطرةالهاشمي البحراويإقليم: سيدي قاسمابن الخطيب 21 04/09/19نجوى الحصايري 10898Vمزدوجبنمنصور

202/09/14إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد بلعيدإقليم: سيدي قاسمأبو حنيفة 21 06/09/17ضحى فتاح 10971Zمزدوجأولد بن حمادي
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106/09/17إقليم: القنيطرةسيدي عيسى خشانإقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرندي 21 06/09/17خديجة لوجيهي 11101Rمزدوجسوق ثلثاء الغرب

106/09/17إقليم: سيدي قاسمسيدي الكاملإقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرندي 21 06/09/17فاتن فغيتي 14852Tمزدوجسيدي الكامل

106/09/17إقليم: سيدي قاسمابن الخطيبإقليم: سيدي قاسماولد غيدة 21 06/09/17فاطمة أزنكد 14844Jمزدوجسيدي الكامل

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

106/09/17إقليم: سيدي قاسمالندلسإقليم: سيدي قاسم 21 06/09/17فاطمة الزهراء المنتصر 14895Pمزدوجدار العسلوجي

106/09/17إقليم: سيدي قاسمأولد عسكرإقليم: سيدي قاسمال نبعات 21 06/09/17ساميةا لدريسي 14790Aمزدوجسيدي ام الشلح

506/09/17إقليم: سيدي قاسمالخنساءإقليم: سيدي قاسمبلل بن رباح 21 06/09/17إلتحاق بالزوججميلة الكباص 14967Tمزدوجاشبانات

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

106/09/17إقليم: سيدي قاسمالندلسإقليم: سيدي قاسم 21 06/09/17ربيعة الكرط 14895Pمزدوجدار العسلوجي

506/09/17إقليم: سيدي قاسم الحرارتةإقليم: سيدي قاسمحليمة السعدية 21 06/09/17بشرى الحنفي 14857Yمزدوجارميلت

106/09/17إقليم: سيدي قاسمعلل الفاسيإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 21 06/09/17إلتحاق بالزوجسعاد مبطول 14686M)مزدوججرف الملحة )البلدية

106/09/17إقليم: سيدي قاسمالجاحظإقليم: سيدي قاسمأنس بن مالك 21 06/09/17إلتحاق بالزوجسناء الخلطي 14683J)مزدوجاحد كورت )البلدية

206/09/17إقليم: سيدي قاسموليليإقليم: سيدي قاسمعبدا كنون 21 06/09/17نجية دامج 14926Yمزدوجزكوطة

106/09/17إقليم: سيدي قاسمالبحتريإقليم: سيدي قاسممجموعة مدارس الياسمين 21 04/09/19 نادية القبالي 14830Uمزدوجانويرات

128/12/17إقليم: سيدي قاسم أنوالإقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عباد 21 28/12/17فاطمة العسري 14867Jمزدوجالحوافات

104/09/18إقليم: سيدي قاسمالمنايرةإقليم: سيدي قاسمازهير اجنانات 21 04/09/19فريد عفوف 14741Xمزدوجسيدي عزوز

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

204/09/18إقليم: سيدي قاسمابن بطوطةإقليم: سيدي قاسم 21 04/09/19حرشة م 14930Cمزدوجزكوطة

104/09/18إقليم: سيدي قاسمابن بطوطةإقليم: سيدي قاسمالغزالي 21 04/09/19عبد الله الصبان 14930Cمزدوجزكوطة

104/09/18إقليم: سيدي قاسمالمتنبيإقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهرية 21 04/09/19غيزلن الطلحاوي 14934Gمزدوجسلفات
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104/09/18إقليم: سيدي قاسمالبحتريإقليم: سيدي قاسمازهير اجنانات 21 04/09/19لوكيلي إيمان 14830Uمزدوجانويرات

104/09/18إقليم: الخميساتعبد الرحمن الداخلإقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهرية 21 04/09/19مرية الزنزاني 11306Nمزدوجالصفاصيف

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

104/09/18إقليم: سيدي قاسمالندلسإقليم: سيدي قاسم 21 04/09/19فوزية المبروكي 14895Pمزدوجدار العسلوجي

204/09/18إقليم: سيدي قاسمأحمد شوقيإقليم: سيدي قاسمالعقاد 21 04/09/19عبدالحميد العصيفري 18560Y)مزدوججرف الملحة )البلدية

105/09/11إقليم: سيدي قاسمعبدا كنونإقليم: سيدي قاسمأحمد شوقي 19 06/09/17إلتحاق بالزوجالشبلوي أسماء 14822Kمزدوجالخنيشات

مجموعة مدارس دار إقليم: سيدي قاسم  المريفك

العسلوجي

813/02/17إقليم: سيدي قاسم 19 04/09/19حسن القير 14887Fمزدوجدار العسلوجي

113/02/17إقليم: سيدي قاسمالبحتريإقليم: سيدي قاسمالصفصاف 19 04/09/19داوسي مهدي 14830Uمزدوجانويرات

113/02/17إقليم: سيدي قاسمالعقادإقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواش 19 04/09/19عبد المنعم خربوش 14772Fمزدوجلمرابيح

701/02/17عمالة: سلمدرسة البراهمة 2إقليم: سيدي قاسمسيدي الكامل 19 04/09/19محسن بامقورن 01254Mمزدوجعامر

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: سيدي قاسمسيدي الكامل

الغزولي

213/02/17عمالة: سل 19 04/09/19عبد العزيز الزمراني 01259Tمزدوجعامر

113/02/17إقليم: سيدي سليمانمدرسة المام ابن حنبلإقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي 19 04/09/19يوسف الكردي 10870P سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

مزدوج

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: سيدي قاسم الحرارتة

الغزولي

713/02/17عمالة: سل 19 04/09/19أيت باسو حمزة 01259Tمزدوجعامر

213/02/17إقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهريةإقليم: سيدي قاسمالمتنبي 19 21/09/19الغالية الهداجي 14923Vمزدوجزكوطة

301/02/17إقليم: الخميساتبرجلينإقليم: سيدي قاسم  المريفك 19 04/09/19م اكروني 11275Eمزدوجمجمع الطلبة

1006/09/17عمالة: سل سيدي إبراهيم بولعجولإقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرندي 19 04/09/19إلتحاق بالزوجضوحى الكباص 01257Rمزدوجعامر

1004/09/18إقليم: سيدي قاسمأبو القاسم الشابيإقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهرية 19 04/09/19نجيب نجاري 14946Vمزدوجثكنة

104/10/02إقليم: سيدي قاسم   بلقصيري الجديدةإقليم: سيدي قاسمعلل الفاسي 18 06/09/17عادل بري 14681G مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج
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مجموعة مدارس دار إقليم: سيدي قاسمجبل الشيخ

العسلوجي

113/02/17إقليم: سيدي قاسم 18 04/09/19إلتحاق بالزوجةبرعديد هشام 14887Fمزدوجدار العسلوجي

113/02/17إقليم: سيدي قاسمبلل بن رباحإقليم: سيدي قاسمجبل الشيخ 18 04/09/19ايوب علوي 14803Pمزدوجاولد نوال

106/09/17إقليم: سيدي قاسمأبو حنيفةإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 18 04/09/19إلتحاق بالزوجحنان لخضر 14948Xمزدوجثكنة

206/09/17إقليم: سيدي قاسمالخليلإقليم: سيدي قاسمالحوافات 17 04/09/19إلتحاق بالزوجامينة البزاق 14915Lمزدوجزيرارة

106/09/17إقليم: سيدي قاسم   بلقصيري الجديدةإقليم: سيدي قاسمالزهار 17 04/09/19عائشة الكاس 14681G مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج

104/09/19إقليم: الخميساتآيت بوعزة أوسعيدإقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي 17 04/09/19رشيدة بوهدي 11491Pمزدوجمقام الطلبة

104/09/19إقليم: سيدي قاسمالعهد الجديدإقليم: سيدي قاسماولد سلطان 17 17/09/19سكينة الريحاني 14869Lمزدوجالحوافات

304/09/19إقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامريإقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعودية 17 04/09/19سكينة الرزكوني 11004Kمزدوجدار بلعامري

104/09/19إقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عبادإقليم: سيدي قاسمتابت ابن قرة 17 04/09/19الحسناوي لبنى 14864Fمزدوجارميلت

104/09/19إقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحيإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 17 04/09/19رضوان ادسولي 14738Uمزدوجسيدي عزوز

204/09/19إقليم: سيدي قاسمأحمد شوقيإقليم: سيدي قاسمعين الشامية 17 04/09/19ابتسام الشهبوني 18560Y)مزدوججرف الملحة )البلدية

104/09/19إقليم: سيدي سليمانالمركزية الزعابلةإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 17 04/09/19السعدية السالمي 10995Aمزدوجقصيبية

204/09/19إقليم: سيدي قاسمابن بطوطةإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 17 04/09/19سعيد بنخدة 14930Cمزدوجزكوطة

104/09/19إقليم: سيدي سليمانالمركزية الزعابلةإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 17 04/09/19خديجة العيساوي 10995Aمزدوجقصيبية

104/09/19إقليم: سيدي قاسمالمختار السوسيإقليم: سيدي قاسمالمنايرة 17 04/09/19حسنة فحلي 14800Lمزدوجاولد نوال

104/09/19إقليم: سيدي قاسمالبيرونيإقليم: سيدي قاسم زكارة 17 04/09/19سلوى قسمي 14748Eمزدوجسيدي عزوز

204/09/19إقليم: سيدي قاسمابن بطوطةإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 17 04/09/19فاطمة الزهراء التويك 14930Cمزدوجزكوطة
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204/09/19إقليم: سيدي قاسمابن بطوطةإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 17 04/09/19عبد اللطيف المرغادي 14930Cمزدوجزكوطة

1104/09/19عمالة: سلمجموعة مدارس الجبابرةإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 17 04/09/19فاطمة ازلوج 01228Jمزدوجالسهول

104/09/19إقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عبادإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 17 04/09/19يوسف الخديري 14864Fمزدوجارميلت

1104/09/19عمالة: سلمجموعة مدارس فدان الزيتإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 17 04/09/19بوشرى بلحاج 01234Rمزدوجالسهول

1204/09/19عمالة: سلعين خشبةإقليم: سيدي قاسمالمنايرة 17 04/09/19سومية عبد المولى 27307Fمزدوجالسهول

1104/09/19عمالة: سلعين خشبةإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 17 04/09/19خديجة لخليفي 27307Fمزدوجالسهول

404/09/19إقليم: سيدي سليمانمدرسة القريةإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 17 04/09/19اليونسي عز الدين 11024Gمزدوجأولد حسين

104/09/19إقليم: سيدي قاسمأبو القاسم الشابيإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 17 04/09/19عبد العزيز لصفر 14946Vمزدوجثكنة

404/09/19إقليم: القنيطرةالشتيكاتإقليم: سيدي قاسمأنس بن مالك 17 04/09/19سناء  قوبيس 11085Yمزدوجسيدي علل التازي

104/09/19إقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواشإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 17 05/09/19حميد الدبيش 14785Vمزدوجلمرابيح

مجموعة مدارس سيدي عبد إقليم: سيدي قاسمالمنايرة

العزيز

1104/09/19عمالة: سل 17 04/09/19وسيمة تيد 01224Eمزدوجالسهول

104/09/19إقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحيإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 17 04/09/19شادية حمامو 14738Uمزدوجسيدي عزوز

104/09/19إقليم: سيدي سليمانالمركزية سيدي يوسفإقليم: سيدي قاسم الحرارتة 17 04/09/19فاطنة انجيمات 20074Uمزدوجدار بلعامري

604/09/19عمالة: سلالمدرسة الجماعاتية النصرإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 17 04/09/19فاطمة الزهراء العزوزي 01241Yمزدوجالسهول

804/09/19إقليم: القنيطرةالمنفلوطيإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 17 04/09/19سكينة لكحل 11094Hمزدوجسوق ثلثاء الغرب

304/09/19إقليم: سيدي سليمان المركزية الدواغر بهتإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 17 04/09/19اسماء السعدي 10985Pمزدوجالصفافعة

104/09/19إقليم: سيدي قاسمعلل الفاسيإقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعودية 17 04/09/19وداد الحصار 14686M)مزدوججرف الملحة )البلدية
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904/09/19إقليم: سيدي قاسمسيدي الكاملإقليم: سيدي قاسماولد غيدة 17 04/09/19عبدالهادي هيشار 14852Tمزدوجسيدي الكامل

204/09/19إقليم: سيدي قاسمالشريف الدريسيإقليم: سيدي قاسم زكارة 17 04/09/19عزيز الغواطي 14807Uمزدوجتوغيلت

116/09/96إقليم: سيدي قاسم   بلقصيري الجديدةإقليم: سيدي قاسمحسان بن ثابت 16 04/09/19سمير بلبشير 14681G مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج

مجموعة مدارس أبي القاسم إقليم: سيدي قاسمالعقاد

الشابي

105/09/11إقليم: وزان 16 04/09/18إلتحاق بالزوجةباحو عبدالحق 15054Mمزدوجلمجاعرة

106/09/17إقليم: سيدي قاسمغزوة تبوكإقليم: سيدي قاسمالزهار 16 04/09/19إلتحاق بالزوجمليكة حدين 14676B مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج

206/09/17إقليم: سيدي قاسمالخليلإقليم: سيدي قاسمابن بطوطة 16 10/09/19إلتحاق بالزوجالموحدي حسنة 14915Lمزدوجزيرارة

106/09/17إقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواشإقليم: سيدي قاسمالعقاد 15 04/09/19بطيوي وئام 14785Vمزدوجلمرابيح

106/09/17إقليم: سيدي قاسمالمام مسلمإقليم: سيدي قاسمالشريف الدريسي 15 03/09/19حسن اوبحر 14787Xمزدوجلمرابيح

106/09/17إقليم: سيدي قاسمالمام مسلمإقليم: سيدي قاسمالشريف الدريسي 15 03/09/19كلثوم اللوش 14787Xمزدوجلمرابيح

المركزية 2 مارس حوش إقليم: سيدي قاسمالندلس

سيدي كدار

106/09/17إقليم: سيدي سليمان 15 04/09/19عمر بن اهنية 11013Vمزدوجمساعدة

106/09/17إقليم: سيدي قاسمال نبعاتإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 15 04/09/19مريم  الزهري 14736Sمزدوجمولي عبد القادر

406/09/17إقليم: سيدي قاسمعبد الواحد المراكشيإقليم: سيدي قاسمالحسن بن علي 15 04/09/19إلتحاق بالزوجحياة البصري 14965Rمزدوجاشبانات

106/09/17إقليم: سيدي قاسمالحسن بن عليإقليم: سيدي قاسمأبو القاسم الشابي 15 04/09/19الهنجل مروان 14820Hمزدوجالخنيشات

106/09/17إقليم: سيدي قاسماولد التازيإقليم: سيدي قاسمالزهار 15 04/09/19م لوطف ا 14791Bمزدوجسيدي ام الشلح

106/09/17إقليم: سيدي قاسمعين الشاميةإقليم: سيدي قاسماولد كثير 15 04/09/19عبد السلم سطيطي 14722Bمزدوجعين الدفالي

106/09/17إقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعريإقليم: سيدي قاسمبلل بن رباح 15 04/09/19سعاد منصوري 14826Pمزدوجالخنيشات

106/09/17إقليم: سيدي قاسمالمام مسلمإقليم: سيدي قاسمالشريف الدريسي 15 03/09/19رقية العلمي طرباق 14787Xمزدوجلمرابيح
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106/09/17إقليم: سيدي قاسماولد سلطانإقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عباد 15 04/09/19منى بوطبسيل 14860Bمزدوجارميلت

304/09/18إقليم: سيدي قاسمعبد الواحد المراكشيإقليم: سيدي قاسمبلل بن رباح 15 04/09/18إلتحاق بالزوجسناء هنون 14965Rمزدوجاشبانات

102/09/16إقليم: سيدي قاسمالكدادرةإقليم: سيدي قاسمحليمة السعدية 14 04/09/18إلتحاق بالزوجازهور بجى 14783T)مزدوججرف الملحة )البلدية

201/01/17عمالة: سلمدرسة بلل بن رباحإقليم: سيدي قاسمابن عاشر 14 04/09/18إلتحاق بالزوجإيمان الزهاني 01173Z)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - اولد سلمةإقليم: سيدي قاسمالزوايد

تمارة
206/09/17 14 04/09/19إلتحاق بالزوجبنخليفة فاطمة الزهراء 01345L)مزدوجعين عتيق )البلدية

106/09/17إقليم: سيدي سليمانمدرسة ازهانةإقليم: سيدي قاسم  المريفك 14 04/09/19إلتحاق بالزوجابتسام الشمراخي 11008P)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

204/09/18إقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهريةإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 14 04/09/18كلثوم علوي 14923Vمزدوجزكوطة

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

104/09/18إقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعريإقليم: سيدي قاسم 14 04/09/18شيماء الليشة 14826Pمزدوجالخنيشات

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

104/09/18إقليم: سيدي قاسمالندلسإقليم: سيدي قاسم 14 04/09/18سميرة المفضل 14895Pمزدوجدار العسلوجي

404/09/18إقليم: سيدي قاسمطارق بن زيادإقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي 14 04/09/19ياسين لعنايت 14678D مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج

404/09/18إقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعريإقليم: سيدي قاسماولد التازي 14 04/09/18الحسنية بلبارودي 14826Pمزدوجالخنيشات

404/09/18إقليم: سيدي قاسمالندلسإقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي 14 04/09/18م بنمزان 14895Pمزدوجدار العسلوجي

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

104/09/18إقليم: سيدي قاسمأبو حنيفةإقليم: سيدي قاسم 14 04/09/18بندادة إيمان 14948Xمزدوجثكنة

904/09/18إقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعريإقليم: سيدي قاسمابن جني 14 04/09/18نوال اشبير 14826Pمزدوجالخنيشات

104/09/18إقليم: سيدي قاسمجلل الدين السيوطيإقليم: سيدي قاسمأولد لحمر 14 04/09/18الوالي نور الدين 14685L)مزدوججرف الملحة )البلدية

1004/09/18إقليم: سيدي سليمانالمركزية ضاية عائشةإقليم: سيدي قاسمال نبعات 14 04/09/18رشيد العدودي 10993Yمزدوجقصيبية

204/09/18إقليم: سيدي قاسمالغزاليإقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفاضلية 14 04/09/18ايوب الشويكر 14938Lمزدوجسلفات
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المركزية 2 مارس حوش إقليم: سيدي قاسمعين الشامية

سيدي كدار

104/09/18إقليم: سيدي سليمان 14 04/09/18عبد اللطيف بوهليس 11013Vمزدوجمساعدة

104/09/18إقليم: سيدي سليمانمدرسة بئر أنزرانإقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعودية 14 04/09/18اسمهان بلعرج 10869N سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

مزدوج

404/09/18إقليم: سيدي قاسمأبو القاسم الشابيإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 14 04/09/18الحسن التيسير 14946Vمزدوجثكنة

804/09/18إقليم: سيدي قاسمسيدي الكاملإقليم: سيدي قاسمابن الخطيب 14 04/09/18علي بابا 14852Tمزدوجسيدي الكامل

1004/09/18إقليم: القنيطرةاولد عطيةإقليم: سيدي قاسمالعقاد 13 04/09/19إلتحاق بالزوجزينب حنان 10889Kمزدوجبنمنصور

104/09/19إقليم: سيدي قاسمعبد الواحد المراكشيإقليم: سيدي قاسم الحرارتة 13 04/09/19إلتحاق بالزوجسعيدة بلفريخ 14965Rمزدوجاشبانات

203/09/13إقليم: سيدي قاسمجلل الدين السيوطيإقليم: سيدي قاسمأحمد شوقي 12 04/09/18م يحيي 14685L)مزدوججرف الملحة )البلدية

901/01/17إقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعريإقليم: سيدي قاسمأحمد شوقي 12 04/09/18هالة الوالي 14826Pمزدوجالخنيشات

المركزية سيدي عبد العزيز إقليم: سيدي قاسمأولد عسكر

اجديات

802/09/15إقليم: سيدي سليمان 11 04/09/19عبد السلم شرافي 11031Pمزدوجأولد حسين

1004/09/18إقليم: سيدي قاسمأبو القاسم الشابيإقليم: سيدي قاسمالزوايد 11 04/09/19هجر لوميم 14946Vمزدوجثكنة

1004/09/18إقليم: سيدي قاسمعبد الواحد المراكشيإقليم: سيدي قاسمعبدالرحمان بن عوف 11 04/09/19إلتحاق بالزوجدونية البرنوصي 14965Rمزدوجاشبانات

104/09/18إقليم: سيدي قاسم   بلقصيري الجديدةإقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي 11 04/09/19الدريسي خديجة 14681G مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج

104/09/18إقليم: سيدي قاسمعلل الفاسيإقليم: سيدي قاسمالعقاد 11 04/09/19ياسين المسعودي 14686M)مزدوججرف الملحة )البلدية

104/09/18إقليم: سيدي قاسمالعهد الجديدإقليم: سيدي قاسمالصفصاف 11 04/09/19معاد العبادي 14869Lمزدوجالحوافات

1004/09/18إقليم: سيدي قاسمالعهد الجديدإقليم: سيدي قاسمالصفصاف 11 04/09/19حمى م عبد العزيز 14869Lمزدوجالحوافات

104/09/18إقليم: سيدي قاسمعين الشاميةإقليم: سيدي قاسماولد كثير 11 04/09/19هجر حليم 14722Bمزدوجعين الدفالي

104/09/18إقليم: سيدي قاسماولد سلطانإقليم: سيدي قاسماولد غيدة 11 04/09/19زكرياء بوسطيلة 14860Bمزدوجارميلت
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104/09/18إقليم: سيدي قاسمالبحتريإقليم: سيدي قاسمالزهار 11 04/09/19حمزة السعيدي 14830Uمزدوجانويرات

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

104/09/18إقليم: سيدي قاسمالحوافاتإقليم: سيدي قاسم 11 04/09/19بديعة البور 14871Nمزدوجالحوافات

104/09/18إقليم: سيدي قاسمجلل الدين السيوطيإقليم: سيدي قاسماولد كثير 11 04/09/19انتصار بودية 14685L)مزدوججرف الملحة )البلدية

804/09/18إقليم: سيدي قاسمتغاريإقليم: سيدي قاسمابن البناء 11 04/09/19عزوز ربجة 14888Gمزدوجدار العسلوجي

104/09/18إقليم: سيدي قاسمالزوايدإقليم: سيدي قاسمقاسم أمين 11 04/09/19حنان لكماني 14779Nمزدوجلمرابيح

104/09/18إقليم: سيدي قاسماولد ابرازإقليم: سيدي قاسمعائشة أم المؤمنين 11 04/09/19سكينة حسوني 14892Lمزدوجدار العسلوجي

104/09/18إقليم: سيدي قاسممجموعة مدارس الياسمينإقليم: سيدي قاسمالبحتري 11 04/09/19سمير المجذوب 14884Cمزدوجصفصاف

404/09/18إقليم: سيدي قاسمالمتنبيإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 11 04/09/19أيوب الشاطي 14934Gمزدوجسلفات

104/09/18إقليم: سيدي قاسمالبعابشة الرملإقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عباد 11 04/09/19 يعل فاطمة الزهراء 14837Bمزدوجانويرات

304/09/18إقليم: سيدي قاسمأبو حنيفةإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 11 04/09/19هناء رعود 14948Xمزدوجثكنة

مجموعة مدارس دار 

العسلوجي

104/09/18إقليم: سيدي قاسم  المريفكإقليم: سيدي قاسم 11 04/09/19الفكري علء الدين 14891Kمزدوجدار العسلوجي

104/09/19إقليم: سيدي قاسمجمال الدين الفغانيإقليم: سيدي قاسمازهير اجنانات 10 19/09/19إلتحاق بالزوجاروة معيشة 14680F مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج

104/09/19إقليم: سيدي قاسمالجاحظإقليم: سيدي قاسمأنس بن مالك 9 04/09/19إلتحاق بالزوجخولة بنغنو 14683J)مزدوجاحد كورت )البلدية

204/09/19إقليم: سيدي قاسمالنويرات حسونإقليم: سيدي قاسمالمنايرة 8 01/10/19إلتحاق بالزوجفاطمة نهرو 14841Fمزدوجانويرات

عمالة: الصخيرات  - علل الفاسيإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا

تمارة
104/09/19 8 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء بوحفاظ 01321K)مزدوجتمارة )البلدية

204/09/19عمالة: سلمدرسة بوجدورإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 8 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء ضاوي 26068J)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

104/09/19إقليم: القنيطرةعين تيهليإقليم: سيدي قاسمالعهد الجديد 7 04/09/19جواد المبروك 11074Lمزدوجبني مالك

549



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

104/09/19إقليم: سيدي قاسملل مريمإقليم: سيدي قاسماولد كثير 7 04/09/19أحمد أمين الطيبي 14702Eمزدوجعين الدفالي

204/09/19إقليم: سيدي قاسمغسان كنفانيإقليم: سيدي قاسمالزوايد 7 04/09/19سهام الغيتي 14778Mمزدوجلمرابيح

104/09/19إقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفنيةإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 7 04/09/19م نور 14689Rمزدوجبني وال

104/09/19إقليم: سيدي قاسمازهير اجناناتإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 7 04/09/19عثمان العياشي 14839Dمزدوجانويرات

204/09/19إقليم: سيدي قاسمالبعابشة الرملإقليم: سيدي قاسمالمنايرة 7 04/09/19حقي غزلن 14837Bمزدوجانويرات

604/09/19إقليم: سيدي قاسمأبو حنيفةإقليم: سيدي قاسمابن البناء 7 04/09/19أيوب الصغيري 14948Xمزدوجثكنة

230/08/19إقليم: سيدي قاسمعلل الفاسيإقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفاضلية 7 04/09/19أنس كودة 14686M)مزدوججرف الملحة )البلدية

905/09/19إقليم: سيدي قاسمالغزاليإقليم: سيدي قاسمأولد عسكر 7 05/09/19هبري شوقي 14938Lمزدوجسلفات

204/09/19إقليم: سيدي قاسمعائشة أم المؤمنينإقليم: سيدي قاسمتابت ابن قرة 7 04/09/19الدقيق سامية 14715Uمزدوجعين الدفالي

104/09/19إقليم: سيدي قاسم الحرارتةإقليم: سيدي قاسمعائشة أم المؤمنين 7 04/09/19ماجدة خبزات 14857Yمزدوجارميلت

304/09/19إقليم: سيدي قاسمأولد لحمرإقليم: سيدي قاسماولد كثير 7 04/09/19فايزة الخطابي 14809

W

مزدوجتوغيلت

704/09/19إقليم: سيدي قاسم  المريفكإقليم: سيدي قاسمقاسم أمين 7 04/09/19لكبال سلمى 14891Kمزدوجدار العسلوجي

104/09/19إقليم: سيدي قاسمالمنايرةإقليم: سيدي قاسماولد  ميلود 7 04/09/19عبد السلم الدريسي الزكاري 14741Xمزدوجسيدي عزوز

204/09/19إقليم: سيدي قاسمأولد عسكرإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 7 04/09/19عبد الخالق البرهومي 14790Aمزدوجسيدي ام الشلح

104/09/19إقليم: سيدي قاسم   بلقصيري الجديدةإقليم: سيدي قاسمالمنايرة 7 04/09/19عصام حيدود 14681G مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج

104/09/19إقليم: سيدي قاسمالبعابشة الرملإقليم: سيدي قاسمقاسم أمين 7 04/09/19خلوقي لمياء 14837Bمزدوجانويرات

104/09/19إقليم: سيدي قاسمالندلسإقليم: سيدي قاسمتابت ابن قرة 7 04/09/19خديجة الغزواني 14895Pمزدوجدار العسلوجي
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104/09/19إقليم: سيدي قاسمابن الخطيبإقليم: سيدي قاسمأولد حامد 7 04/09/19مرية العسري 14844Jمزدوجسيدي الكامل

104/09/19إقليم: سيدي قاسمعبدا كنونإقليم: سيدي قاسمتابت ابن قرة 7 04/09/19العامري شيماء 14822Kمزدوجالخنيشات

104/09/19إقليم: سيدي قاسمتغاريإقليم: سيدي قاسمالمنايرة 7 04/09/19رحمة المعروفي 14888Gمزدوجدار العسلوجي

104/09/19إقليم: سيدي قاسمتغاريإقليم: سيدي قاسمابن البناء 7 04/09/19ياسين بوعلكة 14888Gمزدوجدار العسلوجي

304/09/19إقليم: سيدي قاسمالغزاليإقليم: سيدي قاسمقاسم أمين 7 04/09/19عيسى ايمان 14938Lمزدوجسلفات

104/09/19إقليم: سيدي قاسمالحسن بن عليإقليم: سيدي قاسماولد التازي 7 04/09/19أسماء مستعد 14820Hمزدوجالخنيشات

104/09/19إقليم: سيدي قاسمأبو الحسن المرينيإقليم: سيدي قاسمعين الشامية 7 04/09/19إلتحاق بالزوجايمان بنبنعيسى 14811Yمزدوجتوغيلت

104/09/19إقليم: سيدي قاسمازهير اجناناتإقليم: سيدي قاسمتابت ابن قرة 7 04/09/19الشرقي صفاء 14839Dمزدوجانويرات

304/09/19إقليم: سيدي قاسمأولد لحمرإقليم: سيدي قاسمقاسم أمين 7 04/09/19شكير عبد المغيث 14809

W

مزدوجتوغيلت

104/09/19إقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواشإقليم: سيدي قاسماولد  ميلود 7 04/09/19حمزة الحسوني 14785Vمزدوجلمرابيح

104/09/19إقليم: سيدي قاسمالزوايدإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 7 04/09/19إلتحاق بالزوجهاجر المرابط 14779Nمزدوجلمرابيح

104/09/19إقليم: سيدي قاسمبلل بن رباحإقليم: سيدي قاسم أنوال 7 04/09/19حنان الصحتري 14803Pمزدوجاولد نوال

104/09/19إقليم: سيدي قاسمحسان بن ثابتإقليم: سيدي قاسمال نبعات 7 04/09/19خابة عزيز 14687N)مزدوجدار الكداري )البلدية

904/09/19إقليم: سيدي قاسمالصفصافإقليم: سيدي قاسمابن البناء 7 04/09/19خديجة خنيط 14876Uمزدوجصفصاف

904/09/19إقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامريإقليم: سيدي قاسم الحرارتة 7 04/09/19أحمد برطيع 11004Kمزدوجدار بلعامري

604/09/19إقليم: سيدي قاسمالحسن بن عليإقليم: سيدي قاسمعين الشامية 7 04/09/19سهيلة احبيبي 14820Hمزدوجالخنيشات

704/09/19إقليم: سيدي قاسمالزهارإقليم: سيدي قاسمابن البناء 7 04/09/19أسماء البختي 14882Aمزدوجصفصاف
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804/09/19إقليم: سيدي قاسمالموحدينإقليم: سيدي قاسمابن البناء 7 04/09/19مريمة بلكثيرية 14880Yمزدوجصفصاف

204/09/19إقليم: سيدي قاسمالبعابشة الرملإقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعودية 7 04/09/19هند سعدي 14837Bمزدوجانويرات

104/09/19إقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمىإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 7 04/09/19عزيز بداوي ادريسي 14756Nمزدوجسيدي احمد بنعيسى

104/09/19إقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعريإقليم: سيدي قاسمتابت ابن قرة 7 17/09/19اسماعيل مورتجين 14826Pمزدوجالخنيشات

104/09/19إقليم: سيدي قاسمالزوايدإقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعودية 7 04/09/19م المستوي 14779Nمزدوجلمرابيح

204/09/19إقليم: سيدي قاسمالزوايدإقليم: سيدي قاسماولد كثير 7 04/09/19رجاء الرحالي 14779Nمزدوجلمرابيح

504/09/19إقليم: القنيطرةم/م المعادكةإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 7 04/09/19غزلن بن الوالي 11095Jمزدوجسوق ثلثاء الغرب

604/09/19إقليم: سيدي قاسمابو البقاء الرنديإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 7 04/09/19نور اليقين العزوزي 14848Nمزدوجسيدي الكامل

504/09/19إقليم: القنيطرةم/م المعادكةإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 7 04/09/19هناء افري 11095Jمزدوجسوق ثلثاء الغرب

404/09/19إقليم: سيدي قاسمالزراهنةإقليم: سيدي قاسمعين الشامية 7 04/09/19حمو حداد 14776Kمزدوجلمرابيح

1004/09/19إقليم: سيدي قاسمالحوافاتإقليم: سيدي قاسمأنس بن مالك 7 04/09/19أميمة البقالي 14871Nمزدوجالحوافات

404/09/19إقليم: سيدي قاسمالصفصافإقليم: سيدي قاسم أنوال 7 04/09/19لحسن العسري 14876Uمزدوجصفصاف

104/09/19إقليم: سيدي قاسمأبو العلء المعريإقليم: سيدي قاسمابن جني 7 05/09/19هشام المرابط 14826Pمزدوجالخنيشات

104/09/19إقليم: سيدي قاسمالعقادإقليم: سيدي قاسماولد التازي 7 03/10/19ع المنعم ادهيري 14772Fمزدوجلمرابيح

104/09/19إقليم: سيدي قاسمالندلسإقليم: سيدي قاسمعين الشامية 7 04/09/19حميد لمين 14895Pمزدوجدار العسلوجي

904/09/19إقليم: سيدي قاسمالعهد الجديدإقليم: سيدي قاسمالمركز الفلحي 7 04/09/19ادريسية الراشدي 14869Lمزدوجالحوافات

704/09/19إقليم: سيدي قاسماولد ابرازإقليم: سيدي قاسمابن جني 7 04/09/19صلح الدين المنديل 14892Lمزدوجدار العسلوجي
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204/09/19إقليم: سيدي قاسمالمنايرةإقليم: سيدي قاسماولد التازي 7 04/09/19سفيان شتيوي 14741Xمزدوجسيدي عزوز

104/09/19إقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواشإقليم: سيدي قاسمالزوايد 7 04/09/19أيوب التجاني 14785Vمزدوجلمرابيح

104/09/19إقليم: سيدي قاسم  المريفكإقليم: سيدي قاسمالمعتمد ابن عباد 7 04/09/19البلوس جواد 14891Kمزدوجدار العسلوجي

104/09/19إقليم: سيدي قاسمغسان كنفانيإقليم: سيدي قاسمالزوايد 7 04/09/19فيصل سرحان 14778Mمزدوجلمرابيح

205/07/19إقليم: سيدي قاسمعلل الفاسيإقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفاضلية 7 04/09/19حسنة الجعيطي 14686M)مزدوججرف الملحة )البلدية

230/08/19إقليم: سيدي قاسمعلل الفاسيإقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفاضلية 7 04/09/19زهيرة فلوس 14686M)مزدوججرف الملحة )البلدية

مجموعة مدارس دار إقليم: سيدي قاسمالتعاونية المسعودية

العسلوجي

104/09/19إقليم: سيدي قاسم 7 04/09/19اقبال  القوضية 14887Fمزدوجدار العسلوجي

104/09/19إقليم: سيدي قاسمأولد لحمرإقليم: سيدي قاسمابن جني 7 04/09/19عيسى الفضيل 14809

W

مزدوجتوغيلت

مجموعة مدارس دار إقليم: سيدي قاسمتغاري

العسلوجي

104/09/19إقليم: سيدي قاسم 7 04/09/19مراد المرضي 14887Fمزدوجدار العسلوجي

804/09/19إقليم: الخميساتابن الهيثمإقليم: سيدي قاسمقاسم أمين 7 04/09/19يوب عبد المومن 11416Hمزدوجبراشوة

104/09/19إقليم: سيدي قاسمغسان كنفانيإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 7 04/09/19ايوب الراشدي 14778Mمزدوجلمرابيح

204/09/19إقليم: سيدي سليمانمدرسة المام ابن حنبلإقليم: سيدي قاسمعين الشامية 7 04/09/19الحسين كولحيان 10870P سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

مزدوج

مجموعة مدارس دار إقليم: سيدي قاسمتابت ابن قرة

العسلوجي

104/09/19إقليم: سيدي قاسم 7 04/09/19كيكي يسرى 14887Fمزدوجدار العسلوجي

104/09/19إقليم: سيدي قاسمابن الخطيبإقليم: سيدي قاسمأولد حامد 7 04/09/19حسنة دريدر 14844Jمزدوجسيدي الكامل

104/09/19إقليم: سيدي قاسممجموعة مدارس الياسمينإقليم: سيدي قاسماولد التازي 7 04/09/19أميمة اعبيدة 14884Cمزدوجصفصاف

304/09/19إقليم: سيدي قاسمالغزاليإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 7 04/09/19سكينة اغبالي 14938Lمزدوجسلفات

104/09/19إقليم: سيدي سليمانالمركزية اللعبياتإقليم: سيدي قاسمتابت ابن قرة 7 04/09/19اجرفة عبد المنعيم 11025Hمزدوجأولد حسين
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104/09/19إقليم: سيدي قاسمالشريف الدريسيإقليم: سيدي قاسمعين الشامية 7 04/09/19رشيد عوينتي 14807Uمزدوجتوغيلت

104/09/19إقليم: سيدي قاسمفاطمة الفهريةإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 7 04/09/19إلتحاق بالزوجةعادل الوزغي 14923Vمزدوجزكوطة

104/09/19إقليم: سيدي قاسمسيدي الكاملإقليم: سيدي قاسمم بن عبدا 7 04/09/19امين شكداني 14852Tمزدوجسيدي الكامل

804/09/19إقليم: سيدي قاسمالحسن بن عليإقليم: سيدي قاسماولد التازي 7 10/09/19وئام قابة 14820Hمزدوجالخنيشات

204/09/19إقليم: سيدي قاسمعلل الفاسيإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 7 04/09/19حياة الحسوني 14686M)مزدوججرف الملحة )البلدية

404/09/19إقليم: سيدي قاسمالغزاليإقليم: سيدي قاسمابن البناء 7 04/09/19عبد العالي بوكلطة 14938Lمزدوجسلفات

104/09/19إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد الطاهر بنعليإقليم: سيدي قاسمعين الشامية 7 04/09/19خالد المالكي 19779Yمزدوجعامر الشمالية

104/09/19إقليم: سيدي قاسمابن القاضيإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 7 04/09/19طارق بن رحمة 14939Mمزدوجسلفات

104/09/19إقليم: سيدي قاسمأولد لحمرإقليم: سيدي قاسمقاسم أمين 7 04/09/19بيتور نزهة 14809

W

مزدوجتوغيلت

130/08/19إقليم: سيدي قاسمالمعاريف عين قرواشإقليم: سيدي قاسمالتعاونية الفاضلية 7 04/09/19لبنا فنان 14785Vمزدوجلمرابيح

604/09/19إقليم: سيدي قاسمالعهد الجديدإقليم: سيدي قاسمأنس بن مالك 7 04/09/19لمياء إكسي 14869Lمزدوجالحوافات

604/09/19إقليم: سيدي قاسمالعقادإقليم: سيدي قاسمقاسم أمين 7 04/09/19عوني نورالدين 14772Fمزدوجلمرابيح

804/09/19إقليم: القنيطرةالمرنيينإقليم: سيدي قاسمزهير بن أبي سلمى 7 04/09/19بشرى أبرشا 27121D)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

مجموعة مدارس دار إقليم: سيدي قاسمأولد حامد

العسلوجي

104/09/19إقليم: سيدي قاسم 7 04/09/19وجدان المرضي 14887Fمزدوجدار العسلوجي

304/09/19إقليم: سيدي قاسمالغزاليإقليم: سيدي قاسمابن القاضي 7 04/09/19سهام بلعتيق 14938Lمزدوجسلفات

404/09/19إقليم: سيدي قاسمالزوايدإقليم: سيدي قاسمعين الشامية 7 04/09/19فؤاد بركة 14779Nمزدوجلمرابيح

204/09/19إقليم: سيدي قاسمالزوايدإقليم: سيدي قاسمالمغرب العربي 7 04/09/19براضي فاطمة 14779Nمزدوجلمرابيح

554



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المركزية سيدي عبد العزيز إقليم: سيدي قاسمأولد عياد

اجديات

404/09/19إقليم: سيدي سليمان 6 04/09/19بوشعيب ياسين 11031Pمزدوجأولد حسين

1101/01/17عمالة: مكناسعقبة بن نافعإقليم: سيدي قاسمعلل الفاسي 24 01/01/17رشيد باحرار 03798C)المازيغيةمكناس )البلدية

مدرسة الشهيد رشدي عبد إقليم: سيدي قاسمحسان بن ثابت

الكريم

804/09/19إقليم: سيدي سليمان 6 04/09/19فاطمة فرحاني 10851U)المازيغيةسيدي سليمان )البلدية

116/09/91إقليم: سيدي سليمانعبد العزيز مزيان بلفقيهإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد بلعيد 215 16/09/91أقدمية 16 سنةفوزية ناصر 27299X)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

116/09/93إقليم: سيدي سليمانعبد العزيز مزيان بلفقيهإقليم: سيدي سليمانالمركزية حجاوة 187 27/09/94إلتحاق بالزوجلمشرق أمينة 27299X)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

117/09/90إقليم: سيدي سليمانعبد العزيز مزيان بلفقيهإقليم: سيدي سليمانالمركزية الرمل 175 16/09/99أقدمية 16 سنةالحسين بنغنو 27299X)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

116/09/91إقليم: سيدي سليمانالمركزية لل يطوإقليم: سيدي سليمانالمركزية بام 175 16/09/98أقدمية 16 سنةالعماري حسن 10991

W

مزدوجقصيبية

316/09/82إقليم: القنيطرةالمام البخاريإقليم: سيدي سليمانمدرسة الجيللي بناني 174 16/09/86أقدمية 16 سنةسليم حكيمة 10819J)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/85إقليم: سيدي سليمانعبد العزيز مزيان بلفقيهإقليم: سيدي سليمانمدرسة م السادس 170 16/09/87أقدمية 16 سنةالدغوغي خديجة 27299X)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

116/09/89إقليم: سيدي سليمانعبد العزيز مزيان بلفقيهإقليم: سيدي سليمانالمركزية حجاوة 163 16/09/98أقدمية 16 سنةعدنان حفيظة 27299X)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

116/09/92إقليم: القنيطرةعين عريسإقليم: سيدي سليمانالمركزية الزعابلة 163 06/09/01أقدمية 16 سنةحمما مبا رك 10915Nمزدوجحدادة

116/09/91إقليم: سيدي سليمانعبد العزيز مزيان بلفقيهإقليم: سيدي سليمانالمركزية البكارة 161 06/09/00أقدمية 16 سنةكريم نعيمة 27299X)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

المركزية ازهانة  سيدي 

يحيى

216/09/82إقليم: القنيطرةابن طفيلإقليم: سيدي سليمان 159 06/09/00أقدمية 16 سنةحميد يعقوبي 10808X)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/94إقليم: القنيطرةالهماسيسإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد حنون الواد 155 06/09/01أقدمية 16 سنةادريس عروبي 10944Vمزدوجأولد سلمة

416/09/94إقليم: القنيطرةالجولنإقليم: سيدي سليمانالمركزية بام 155 06/09/01أقدمية 16 سنةبرتال عبدالمجيد 10841H)مزدوجالقنيطرة )البلدية

603/10/94إقليم: القنيطرةالندلسإقليم: سيدي سليمانالمركزية الطيسان 155 06/09/01أقدمية 16 سنةالتاغي سميرة 10814D)مزدوجالقنيطرة )البلدية

المركزية 2 مارس حوش 

سيدي كدار

116/09/92إقليم: سيدي قاسمعثمان ابن عفانإقليم: سيدي سليمان 155 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد اللطيف بلفقيه 14911Gمزدوجزيرارة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال
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المادة
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الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المركزية الدواغر بهت 

جيللت

216/09/93إقليم: سيدي سليمانمدرسة القاضي بن العربيإقليم: سيدي سليمان 155 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد الصمد المومني 10844L)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

المركزية سيدي عبد العزيز 

اجديات

116/09/93إقليم: سيدي قاسمالمام الشافعيإقليم: سيدي سليمان 155 06/09/01أقدمية 16 سنةالعازيزي العربي 14972Yمزدوجاشبانات

416/09/91إقليم: القنيطرةالزهراءإقليم: سيدي سليمانالمركزية الطيسان 155 06/09/01أقدمية 16 سنةسعد الدين الدرقاوي 10812B)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/94إقليم: سيدي سليمانمدرسة علي بن أبي طالبإقليم: سيدي سليمانالمركزية بني فضل 151 19/09/02أقدمية 16 سنةمفيد حسن 10867L سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

مزدوج

116/09/95إقليم: القنيطرةاولد العسالإقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري 149 06/09/02أقدمية 16 سنةم لبوج 10885Fمزدوجمناصرة

المركزية سيدي عبد العزيز 

اجديات

عمالة: المضيق - مدرسة موسى بن نصيرإقليم: سيدي سليمان

الفنيدق
116/09/95 149 16/09/02أقدمية 16 سنةبللة عبد العزيز 05421S)مزدوجمرتيل )البلدية

المركزية 2 مارس حوش 

سيدي كدار

517/09/90إقليم: سيدي قاسمالنصرإقليم: سيدي سليمان 149 04/09/02أقدمية 16 سنةيوسف رجواني 14660J)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

مدرسة الشهيد رشدي عبد إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد بلعيد

الكريم

216/09/93إقليم: سيدي سليمان 149 04/09/02أقدمية 16 سنةعبد القادر لحرش 10851U)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

417/09/90إقليم: سيدي سليمانمدرسة آمنة بنت وهبإقليم: سيدي سليمانالمركزية الطيسان 146 06/09/01إلتحاق بالزوجةدحان م 10846N)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

المركزية ازهانة  سيدي 

يحيى

216/09/94إقليم: القنيطرةأحمد بوكماخإقليم: سيدي سليمان 145 30/09/02إلتحاق بالزوجةخالد مقيس 26761Mمزدوجسيدي الطيبي

316/09/92إقليم: سيدي سليمانمدرسة الجيللي بنانيإقليم: سيدي سليمانالمدرسة الجماعتية الخنساء 145 15/09/99إلتحاق بالزوجةم حمرقت 10853

W

مزدوجسيدي سليمان )البلدية(

 مدرسة عمر بن عبد 

العزيز. المرادسة

316/09/93إقليم: سيدي سليمانمدرسة سعد بن ابي وقاصإقليم: سيدي سليمان 145 06/09/00أقدمية 16 سنةالقديم إلهام 10849S)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

616/09/94إقليم: القنيطرةأحمد عثمان بندلة الدريسيإقليم: سيدي سليمانالمركزية العوابد 141 29/09/04أقدمية 16 سنةعبد الرحيم دقش 10873T)مزدوجمهدية )البلدية

المركزية سيدي عبد العزيز 

اجديات

516/09/93إقليم: سيدي قاسمابن خلدونإقليم: سيدي سليمان 141 06/09/02إلتحاق بالزوجةالكباسي فؤاد 14655D)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

216/09/97إقليم: سيدي سليمانمدرسة سعد بن ابي وقاصإقليم: سيدي سليمانالمركزية الطرشان 141 16/09/04إلتحاق بالزوجحنان حمدة 10849S)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

 مدرسة عمر بن عبد 

العزيز. المرادسة

117/09/90إقليم: سيدي سليمانمدرسة عبد ا بن الزبيرإقليم: سيدي سليمان 139 06/09/01أقدمية 16 سنةكريدح حسن 10979H)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

المركزية ازهانة  سيدي 

يحيى

316/09/96إقليم: القنيطرةم عابد الجابريإقليم: سيدي سليمان 139 04/09/02أقدمية 16 سنةإدريس البوعناني 26374S)مزدوجالقنيطرة )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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جماعة التعيين

116/09/95إقليم: سيدي سليمانمدرسة المام الشافعيإقليم: سيدي سليمانالمركزية لل يطو 137 21/10/05أقدمية 12 سنةالصيباري سعيد 10868M سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

مزدوج

121/09/83إقليم: سيدي سليمانمدرسة الجيللي بنانيإقليم: سيدي سليمانمدرسة م الزرقطوني 134 19/09/97أقدمية 16 سنةالبطاشي أمينة 10853

W

مزدوجسيدي سليمان )البلدية(

116/09/91إقليم: القنيطرةمشرع الكتانإقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري 133 05/09/03أقدمية 16 سنةعبد الرزاق بنشليخة 10918Sمزدوجحدادة

116/09/91إقليم: سيدي سليمانمدرسة م السادسإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد حنون الواد 130 16/09/99أقدمية 16 سنةصنهاجي م 10852V)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

116/09/93إقليم: سيدي سليمانمدرسة عبد ا الشفشاونيإقليم: سيدي سليمانمدرسة م الزرقطوني 124 22/09/03أقدمية 16 سنةعتيقة بويسفي 10854X)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

416/09/99إقليم: سيدي سليمانمدرسة الجيللي بنانيإقليم: سيدي سليمان المركزية الدواغر بهت 117 07/09/05إلتحاق بالزوجشكري نورة 10853

W

مزدوجسيدي سليمان )البلدية(

116/09/95إقليم: سيدي سليمانمدرسة علي بن أبي طالبإقليم: سيدي سليمانمدرسة المام ابن حنبل 106 05/09/11خالد هنكارة 10867L سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

مزدوج

116/09/96إقليم: سيدي سليمانالمهدي المنجرةإقليم: سيدي سليمان المركزية الدواغر بهت 101 02/09/10خاليد صولة 27102H)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

 مدرسة عمر بن عبد 

العزيز. المرادسة

216/09/92إقليم: سيدي سليمانالمهدي المنجرةإقليم: سيدي سليمان 100 04/09/12سعيد المنجاوي 27102H)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

116/09/96إقليم: سيدي سليمانمدرسة علي بن أبي طالبإقليم: سيدي سليمانمدرسة الشهيد بلقصيص 100 04/09/12بن لمديني السعدية 10867L سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

مزدوج

116/09/94إقليم: سيدي سليمانالمهدي المنجرةإقليم: سيدي سليمان المركزية الدواغر بهت 95 05/09/11المصطفى وارود 27102H)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

216/09/94إقليم: سيدي سليمانمدرسة المام ابن حنبلإقليم: سيدي سليمانالمركزية بني فضل 95 05/09/11ادريس الجميلي 10870P سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

مزدوج

مدرسة اولد موسى إقليم: سيدي سليمانالمركزية امزورة الواد

بنحساين

116/09/94إقليم: سيدي سليمان 92 04/09/18م الميسر 10977Fمزدوجبومعيز

216/09/92إقليم: سيدي سليمانمدرسة الشهيد بلقصيصإقليم: سيدي سليمانالمركزية بني فضل 91 06/09/10عبد ا البطوطي 10866K سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

مزدوج

106/09/01إقليم: سيدي سليمانمدرسة سعد بن ابي وقاصإقليم: سيدي سليمان المركزية الدواغر بهت 91 06/09/08أقدمية 12 سنةنادية الدبوز 10849S)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

مدرسة اولد موسى إقليم: سيدي سليمانمدرسة عبد ا بن الزبير

بنحساين

216/09/96إقليم: سيدي سليمان 90 06/09/17الرهوني يوسف 10977Fمزدوجبومعيز

مدرسة اولد موسى إقليم: سيدي سليمانالمهدي المنجرة

بنحساين

216/09/95إقليم: سيدي سليمان 86 04/09/19عبد الغني بوصبع 10977Fمزدوجبومعيز
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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

916/09/99إقليم: سيدي سليمانمدرسة ازهانةإقليم: سيدي سليمانمدرسة عبد ا بن الزبير 82 06/09/17عبد الله العلوة 11008P)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

المركزية 2 مارس حوش 

سيدي كدار

806/09/01إقليم: سيدي سليمانالمركزية العوابدإقليم: سيدي سليمان 81 03/10/12عادل تاكركرا 10976Eمزدوجبومعيز

315/09/05إقليم: سيدي سليمانمدرسة الجيللي بنانيإقليم: سيدي سليمان المركزية الدواغر بهت 78 02/09/10إلتحاق بالزوجمريم صبور 10853

W

مزدوجسيدي سليمان )البلدية(

المركزية الدواغر بهت 

جيللت

116/09/96إقليم: سيدي سليمانالمهدي المنجرةإقليم: سيدي سليمان 77 05/09/11كريم حرماش 27102H)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

116/09/93إقليم: القنيطرةعبد اللطيف العيمانيإقليم: سيدي سليمانمدرسة المام الشافعي 74 26/10/11إلتحاق بالزوجةبنجميلة  عبد الله 10922

W

مزدوجعامر السفلية

206/09/01إقليم: سيدي سليمانالمهدي المنجرةإقليم: سيدي سليمانمدرسة عبد ا بن الزبير 70 06/09/17العربي المحيب 27102H)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

عمالة: الصخيرات  - انس بن مالكإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد يوسف

تمارة
404/09/12 69 04/09/12المرابط سارة 19630L)مزدوجتمارة )البلدية

406/09/01إقليم: سيدي سليمانالمهدي المنجرةإقليم: سيدي سليمانمدرسة عبد ا بن الزبير 68 06/09/17قاسم لعبق 27102H)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

306/09/01إقليم: سيدي سليمانالمهدي المنجرةإقليم: سيدي سليمانالمركزية الرمل 67 06/09/11بلحناتي عزيزة 27102H)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

916/09/99إقليم: القنيطرةاولد انصرإقليم: سيدي سليمانالمركزية امزورة الواد 66 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء المعتصم 24620Kمزدوجسيدي الطيبي

805/09/07إقليم: سيدي قاسمالقصبةإقليم: سيدي سليمانالمركزية اللعبيات 62 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة بوربيكة 14658G)مزدوجسيدي قاسم )البلدية

1105/09/07إقليم: سيدي قاسمطارق بن زيادإقليم: سيدي سليمانالمركزية لحوارثة بوعربي 61 03/09/13م البقالي 14678D مشرع بلقصيري

)البلدية(

مزدوج

306/09/06إقليم: سيدي سليمانمدرسة أنوالإقليم: سيدي سليمانالمركزية الطويرفة 59 04/09/12إلتحاق بالزوجرزيك حسناء 10850T)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

116/09/96إقليم: سيدي قاسمعبدالرحمان بن عوفإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد بلعيد 58 04/09/18لمقدم ابراهيم بوسيف 14903Yمزدوجباب تيوكا

116/09/97إقليم: سيدي سليمانمدرسة علي بن أبي طالبإقليم: سيدي سليمانمدرسة المام ابن حنبل 58 06/09/17طارق كرامي 10867L سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

مزدوج

916/09/98إقليم: الحاجبراس جيريإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد حنون الواد 53 02/09/14سعيد هنور 04219Kمزدوجرأس اجري

106/09/01إقليم: سيدي سليمانمدرسة الشهيد بلقصيصإقليم: سيدي سليمانالمركزية العوابد 53 11/09/14ادريس بويا 10866K سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

مزدوج
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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

206/09/01إقليم: سيدي سليمانمدرسة الشهيد بلقصيصإقليم: سيدي سليمانالمركزية ضاية عائشة 53 02/09/14نجاة البخداوي 10866K سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

مزدوج

416/09/97إقليم: سيدي قاسمحفصة بنت عمرإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد لكزولي 2 52 06/09/17إلتحاق بالزوجةرشيد المبروكي 14898Tمزدوجباب تيوكا

116/09/97إقليم: سيدي سليمانمدرسة أبي حنيفة النعمانإقليم: سيدي سليمانالمركزية لل يطو 51 06/09/17الزوهرة بوطيب 20071R سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

مزدوج

316/09/99إقليم: سيدي سليمانمدرسة عبد ا بن الزبيرإقليم: سيدي سليمانالمركزية العوابد 51 04/09/19فؤاد الزاكي 10979H)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

105/09/11إقليم: سيدي سليمانمدرسة واد بهتإقليم: سيدي سليمانالمركزية سيدي يوسف 51 02/09/13دنية  صابر 20077Xمزدوجدار بلعامري

215/09/05إقليم: سيدي سليمانمدرسة الجيللي بنانيإقليم: سيدي سليمانالمركزية الرمل 49 02/09/14إلتحاق بالزوجهشامي مونية 10853

W

مزدوجسيدي سليمان )البلدية(

206/09/00إقليم: سيدي سليمانمدرسة المام ابن حنبلإقليم: سيدي سليمانالمركزية لل يطو 48 06/09/17ادريس كيلولة 10870P سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

مزدوج

416/09/99عمالة: سلمدرسة ابن حزمإقليم: سيدي سليمانمدرسة المام الغزالي 46 04/09/19يحيى  حاجي 01143S)مزدوجبطانة )المقاطعة

106/09/00إقليم: الحاجبدوار لكرمإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد لكزولي 2 43 06/09/17م فيصل محوتو 24486Pمزدوجلقصير

404/09/02عمالة: سل مدرسة الحنشةإقليم: سيدي سليمانالمركزية ضاية عائشة 43 06/09/17فهد بنلمسوحي 01249G)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

المركزية 2 مارس حوش 

سيدي كدار

106/09/01إقليم: الحاجبلقصيرإقليم: سيدي سليمان 41 06/09/17الخير نجيب 04180Tمزدوجلقصير

205/09/08إقليم: سيدي سليمانالمركزية العوابدإقليم: سيدي سليمانالمركزية اللعبيات 39 06/09/17محيب سفيان 10976Eمزدوجبومعيز

المركزية 2 مارس حوش 

سيدي كدار

124/01/08إقليم: سيدي سليمانالمركزية العوابدإقليم: سيدي سليمان 38 04/10/16حبيبة الصويلدي 10976Eمزدوجبومعيز

المركزية سيدي عبد العزيز 

اجديات

513/02/17إقليم: القنيطرةاولد احمودوإقليم: سيدي سليمان 38 13/02/17إكرام نعوط 10927Bمزدوجعامر السفلية

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامنإقليم: سيدي سليمانالمركزية الشيبان

تمارة
213/02/17 38 13/02/17حليمة مليانا 25420E)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عبد الخالق الطريسإقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري

تمارة
513/02/17 38 13/02/17نادية الخير 23494L)مزدوجعين العودة )البلدية

704/09/12إقليم: سيدي سليمانمدرسة القاضي بن العربيإقليم: سيدي سليمانالمركزية العوابد 37 14/09/15إلتحاق بالزوجحنان كلويا 10844L)مزدوجسيدي سليمان )البلدية
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206/09/04إقليم: سيدي سليمانمدرسة واد بهتإقليم: سيدي سليمانالمركزية امزورة الواد 35 03/09/19الهب ميلود 20077Xمزدوجدار بلعامري

102/09/10إقليم: صفروم/م بئر طمطم-مركزإقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري 35 02/09/15مراد كحل 02407Rمزدوجبئر طم طم

216/09/98إقليم: سيدي سليمانمدرسة واد بهتإقليم: سيدي سليمانمدرسة م الزرقطوني 34 30/09/16فطيمة صفور 20077Xمزدوجدار بلعامري

204/09/02إقليم: سيدي سليمانمدرسة واد بهتإقليم: سيدي سليمانالمركزية امزورة الواد 33 05/09/19جواد بوجنيوي 20077Xمزدوجدار بلعامري

203/09/13عمالة: سلمدرسة ام ايمنإقليم: سيدي سليمانالمركزية لل يطو 33 06/09/17وفاء العلوي 23792K)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

124/01/08إقليم: سيدي سليمانمدرسة واد بهتإقليم: سيدي سليمانالمركزية سيدي يوسف 31 06/09/17الدريسية تسافي 20077Xمزدوجدار بلعامري

المركزية ازهانة  سيدي 

يحيى

104/09/12إقليم: سيدي سليمانمدرسة أبي حنيفة النعمانإقليم: سيدي سليمان 31 06/09/17رجاء اجغل 20071R سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

مزدوج

206/09/17عمالة: سلمدرسة ابي حنيفةإقليم: سيدي سليمان1 المركزية اولد الكزولي 31 06/09/17بيكرات نوال 20011A)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

406/09/17إقليم: القنيطرةسيدي علل التازيإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد يوسف 31 06/09/17صفية زوات 10872Sمزدوجسيدي علل التازي

106/09/17إقليم: القنيطرة الفلحإقليم: سيدي سليمانالمركزية الزعابلة 31 06/09/17بودرايم لطيفة 10902Zمزدوجبنمنصور

المركزية ازهانة  سيدي 

يحيى

عمالة: الصخيرات  - احمدعبدالسلم البقاليإقليم: سيدي سليمان

تمارة
306/09/17 31 06/09/17حنان بن دعو 26329Tمزدوجسيدي يحيى زعير

106/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية حجاوةإقليم: سيدي سليمان1 المركزية اولد الكزولي 31 06/09/17هدي م 10967Vمزدوجأولد بن حمادي

606/09/17إقليم: القنيطرةأولد بلخيرإقليم: سيدي سليمانالمركزية الرمل 31 06/09/17لهنيد عائشة 10961Nمزدوجمكرن

106/09/17إقليم: الخميساتسيدي لحسنإقليم: سيدي سليمانالمركزية بام 31 06/09/17فتيحة اشحيمة 11485Hمزدوجمقام الطلبة

806/09/17إقليم: القنيطرةم/م المعادكةإقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري 31 06/09/17زينب بلحاج 11095Jمزدوجسوق ثلثاء الغرب

606/09/17إقليم: القنيطرةالشقاقفةإقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري 31 06/09/17بثينة كيداي 11084Xمزدوجسيدي علل التازي

1006/09/17عمالة: سلمدرسة ام ايمنإقليم: سيدي سليمانفرعية القادوس 31 06/09/17الدرقاوي أسماء 23792K)مزدوجالعيايدة )المقاطعة
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806/09/17إقليم: القنيطرة الفلحإقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري 31 06/09/17م بوكموم 10902Zمزدوجبنمنصور

106/09/17عمالة: سلمدرسة ام ايمنإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد الطاهر بنعلي 31 06/09/17سناء قاسمي 23792K)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

306/09/17عمالة: سلمدرسة عثمان بن عفانإقليم: سيدي سليمانالمركزية سيدي يوسف 31 06/09/17زينب بلبوط 01213T)مزدوجحصين )المقاطعة

106/09/17إقليم: القنيطرةالشتيكاتإقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري 31 06/09/17صارة بنعلي 11085Yمزدوجسيدي علل التازي

106/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية حجاوةإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد يوسف 31 06/09/17جواد رابحي 10967Vمزدوجأولد بن حمادي

107/09/04إقليم: سيدي سليمانمدرسة المام الشافعيإقليم: سيدي سليمانالمركزية لل يطو 30 02/09/16إلتحاق بالزوجابتسام البكراوي 10868M سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

مزدوج

213/02/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية تيهليإقليم: سيدي سليمانمدرسة القرية 29 04/09/19أمان بنويس 11022Eمزدوجأولد حسين

المركزية 2 مارس حوش 

سيدي كدار

113/02/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية العوابدإقليم: سيدي سليمان 29 04/09/19الحشلفي زهرة 10976Eمزدوجبومعيز

805/09/03عمالة: طنجة - أصيلالعوامةإقليم: سيدي سليمانمدرسة المام ابن حنبل 28 06/09/17م الشنوري 26779G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

406/09/06عمالة: سلمدرسة ابن الروميإقليم: سيدي سليمانمدرسة أبي حنيفة النعمان 28 06/09/17جمال نشاط 21533E)مزدوجتابريكت )المقاطعة

405/09/08عمالة: سلمدرسة العهد الجديدإقليم: سيدي سليمانمدرسة أبي حنيفة النعمان 28 06/09/17بوجناب سناء 01189S)مزدوجتابريكت )المقاطعة

105/09/11عمالة: سلمدرسة العهد الجديدإقليم: سيدي سليمانمدرسة بئر أنزران 28 06/09/17ايزاوي لطيفة 01189S)مزدوجتابريكت )المقاطعة

104/09/12عمالة: طنجة - أصيلالعوامةإقليم: سيدي سليمانمدرسة عبد ا بن الزبير 28 06/09/17لحسن المكطوفي 26779G)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

102/09/14عمالة: سلمدرسة العهد الجديدإقليم: سيدي سليمانمدرسة بئر أنزران 28 06/09/17حفيظة بدران 01189S)مزدوجتابريكت )المقاطعة

202/09/14عمالة: سلفاطمة المرنيسيإقليم: سيدي سليمانمدرسة بئر أنزران 28 06/09/17كوثر الشرقاوي الدقاقي 27305D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

702/09/16إقليم: القنيطرةالحسن البصريإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد الطاهر بنعلي 28 04/09/18الديبة مريم 10887Hمزدوجبنمنصور

113/02/17إقليم: سيدي سليمانمدرسة ازهانةإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد حنون الواد 28 13/02/17عزيزة  استاتي 11008P)مزدوجسيدي سليمان )البلدية
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113/02/17عمالة: سلمدرسة عامر السفلىإقليم: سيدي سليمانالمركزية الشيبان 28 13/02/17إلتحاق بالزوجزهيرة سعود 01205J)مزدوجحصين )المقاطعة

المركزية 2 مارس حوش 

سيدي كدار

813/02/17إقليم: سيدي سليمانمدرسة سعد بن ابي وقاصإقليم: سيدي سليمان 28 13/02/17إلتحاق بالزوجدينة هنون 10849S)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عبدالمجيد بنجلونإقليم: سيدي سليمانالمركزية البكارة

تمارة
321/04/17 28 21/04/17ايوب المغراني 26330Uمزدوجسيدي يحيى زعير

306/09/17إقليم: سيدي سليمانمدرسة عبد ا بن الزبيرإقليم: سيدي سليمانالمركزية الحيمريين 25 04/09/19رشيد الخدروف 10979H)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

506/09/17إقليم: سيدي سليمانمدرسة م الزرقطونيإقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامري 25 04/09/19مصطفى الورشان 10845M)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

المركزية اولد بوثابت 

المركز

102/09/14عمالة: طنجة - أصيلالمتنبيإقليم: سيدي سليمان 24 04/09/18العائق عبد الفتاح 26571F)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

المركزية المنصور الذهبي 

اولد بلعيد

302/09/14عمالة: الميةالشريف الدريسيإقليم: سيدي سليمان 24 04/09/18عبد الرحيم الخيام 27100Fمزدوجبني يخلف

102/09/15إقليم: وزانم م طه حسينإقليم: سيدي سليمانالمركزية اللعبيات 24 04/09/18كوثر عباسي 15081Sمزدوجسيدي أحمد الشريف

102/09/16عمالة: سلمدرسة ابي حنيفةإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد حنون الواد 24 04/09/18رشيدة الحبري 20011A)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

802/09/16إقليم: سيدي سليمانمدرسة ازهانةإقليم: سيدي سليمانالمركزية اللعبيات 24 04/09/18الياس  النوري 11008P)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

مدرسة القاعدة الجوية إقليم: سيدي سليمانالمركزية لل يطو

سيدي يحيى

102/09/16إقليم: سيدي سليمان 24 04/09/18النصيري م 10876

W

مزدوجعامر الشمالية

304/09/12إقليم: تاوريرتابن خلدونإقليم: سيدي سليمانمدرسة الشهيد بلقصيص 22 04/09/18عز الدين عكراد 24906

W

مزدوجتاوريرت )البلدية(

المركزية 2 مارس حوش 

سيدي كدار

مجموعة مدارس سيدي إقليم: سيدي سليمان

عميرة

206/09/17عمالة: سل 22 06/09/17إلتحاق بالزوجالخلدي مينة 01222Cمزدوجعامر

203/09/13إقليم: سيدي سليمانالمركزية الطويرفةإقليم: سيدي سليمانمدرسة القرية 21 06/09/17المالكي وفاء 10974Cمزدوجبومعيز

المركزية ازهانة  سيدي 

يحيى

802/09/14إقليم: سيدي سليمانالمركزية بني فضلإقليم: سيدي سليمان 21 06/09/17مريم الحبيب 10935Kمزدوجعامر الشمالية

702/09/14إقليم: الخميساتالبحتريإقليم: سيدي سليمانالمركزية الرمل 21 06/09/17إلتحاق بالزوجسارة الليموني 11298Eمزدوجأيت يدين

المركزية ازهانة  سيدي 

يحيى

102/09/15إقليم: سيدي سليمانالمركزية لل يطوإقليم: سيدي سليمان 21 03/09/19حكم عبد العزيز 10991

W

مزدوجقصيبية
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106/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية لحوارثة بوعربيإقليم: سيدي سليمانالمركزية الصيابرة 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةابراهيم طواك 19116Cمزدوجازغار

المركزية المنصور الذهبي 

اولد بلعيد

1006/09/17إقليم: القنيطرةم,م اولد امإقليم: سيدي سليمان 21 06/09/17أم العيد آيت حمو 10891Mمزدوجبنمنصور

106/09/17إقليم: سيدي سليمانمدرسة بئر أنزرانإقليم: سيدي سليمانالمركزية الشيبان 21 06/09/17معاد بجا 10869N سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

مزدوج

المركزية المنصور الذهبي 

اولد بلعيد

1006/09/17إقليم: القنيطرةم,م اولد امإقليم: سيدي سليمان 21 06/09/17م كركوب 10891Mمزدوجبنمنصور

406/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامريإقليم: سيدي سليمانفرعية القادوس 21 06/09/17الزرهي أمينة 11004Kمزدوجدار بلعامري

806/09/17إقليم: القنيطرةم/م المعادكةإقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري 21 06/09/17دنيا الغرباوي 11095Jمزدوجسوق ثلثاء الغرب

406/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية البكارةإقليم: سيدي سليمانفرعية القادوس 21 06/09/17الجريفي نورة 11017Zمزدوجمساعدة

206/09/17إقليم: سيدي سليمانمدرسة ازهانةإقليم: سيدي سليمان1 المركزية اولد الكزولي 21 06/09/17صفاء الوردي 11008P)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

المركزية الدواغر بهت 

جيللت

106/09/17إقليم: سيدي سليمان المركزية الدواغر بهتإقليم: سيدي سليمان 21 06/09/17سهام طارز 10985Pمزدوجالصفافعة

804/09/18إقليم: سيدي سليمانالمركزية ضاية عائشةإقليم: سيدي سليمانالمركزية القاعدة الجوية 5 21 04/09/19ناصح ايوب 10993Yمزدوجقصيبية

204/09/18إقليم: سيدي سليمانالمركزية سيدي يوسفإقليم: سيدي سليمانفرعية القادوس 21 04/09/19ادريس الجرجيني 20074Uمزدوجدار بلعامري

المركزية 2 مارس حوش إقليم: سيدي سليمانمدرسة القرية

سيدي كدار

704/09/18إقليم: سيدي سليمان 19 04/09/19خولة مالك 11013Vمزدوجمساعدة

106/09/17إقليم: القنيطرةم/م بني مالكإقليم: سيدي سليمانمدرسة سعد بن ابي وقاص 18 06/09/17إلتحاق بالزوجغيثة زوان 11070Gمزدوجبني مالك

306/09/17عمالة: الرباطالملإقليم: سيدي سليمانمدرسة واد بهت 18 06/09/17إلتحاق بالزوجرانية بركات 01068K يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

403/09/13إقليم: سيدي سليمانمدرسة المام الغزاليإقليم: سيدي سليمانالمركزية بني فضل 17 04/09/19بنجدو سارة 10875V سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

مزدوج

306/09/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية الحيمريينإقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامري 15 04/09/19ابراهيم الخند 11009Rمزدوجدار بلعامري

204/09/18إقليم: سيدي سليمانمدرسة عثمان بن عفانإقليم: سيدي سليمانمدرسة القرية 15 04/09/18إلتحاق بالزوجحنان بويصوضن 11011Tمزدوجدار بلعامري
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204/09/18عمالة: سل مدرسة الحنشةإقليم: سيدي سليمانالمركزية تيهلي 15 04/09/18إلتحاق بالزوجسهام بوخليق 01249G)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

304/09/18إقليم: سيدي سليمانالمركزية حجاوةإقليم: سيدي سليمانالمركزية الصيابرة 15 04/09/18إلتحاق بالزوجأمال املك 10967Vمزدوجأولد بن حمادي

305/09/11إقليم: بنسليمانمدرسة الفضيلةإقليم: سيدي سليمانالمركزية الطويرفة 14 04/09/18إلتحاق بالزوجفوزية  بودشار 07717M)مزدوجبنسليمان )البلدية

204/09/12إقليم: سيدي سليمانالمركزية العوابدإقليم: سيدي سليمان المركزية الدواغر بهت 14 04/09/18عبد ا أيت الحاج لحسن 10976Eمزدوجبومعيز

المركزية المنصور الذهبي 

اولد بلعيد

102/09/15إقليم: سيدي سليمانالمركزية ضاية عائشةإقليم: سيدي سليمان 14 04/09/18نورالدين الراضي 10993Yمزدوجقصيبية

102/09/16إقليم: سيدي سليمانالمركزية بامإقليم: سيدي سليمانالمركزية الرمل 14 04/09/18م بويا 10992Xمزدوجقصيبية

101/01/17إقليم: سيدي سليمانالمركزية الشيبانإقليم: سيدي سليمانالمركزية الرمل 14 04/09/18الحر   عبد ا 10994Zمزدوجقصيبية

المركزية الدواغر بهت 

جيللت

202/09/16إقليم: سيدي سليمانمدرسة المام ابن حنبلإقليم: سيدي سليمان 14 04/09/18عائشة غزواني 10870P سيدي يحيى الغرب

)البلدية(

مزدوج

المركزية سيدي عبد العزيز 

اجديات

504/09/18إقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامريإقليم: سيدي سليمان 14 04/09/18هند بوشري 11004Kمزدوجدار بلعامري

104/09/18إقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامريإقليم: سيدي سليمانفرعية القادوس 14 04/09/18دحان ليلى 11004Kمزدوجدار بلعامري

104/09/18إقليم: سيدي سليمانالمركزية الشيبانإقليم: سيدي سليمانفرعية القادوس 14 04/09/18حنان الناجي 10994Zمزدوجقصيبية

المركزية المنصور الذهبي 

اولد بلعيد

504/09/18إقليم: سيدي سليمانالمركزية ضاية عائشةإقليم: سيدي سليمان 14 04/09/18يوسف النوحي 10993Yمزدوجقصيبية

المركزية سيدي عبد العزيز 

اجديات

104/09/18إقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامريإقليم: سيدي سليمان 14 04/09/18مهى العدوي 11004Kمزدوجدار بلعامري

404/09/18إقليم: سيدي سليمانالمركزية بامإقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري 14 04/09/18أنس مرفوسي 10992Xمزدوجقصيبية

 مدرسة عمر بن عبد إقليم: سيدي سليمان1 المركزية اولد الكزولي

العزيز. المرادسة

104/09/18إقليم: سيدي سليمان 14 04/09/18لعسيري عبد النبي 10981Kمزدوجالصفافعة

305/09/03إقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامريإقليم: سيدي سليمانمدرسة القرية 13 04/09/18التومية   الحسنية 11004Kمزدوجدار بلعامري

305/09/11إقليم: سيدي سليمانالمركزية الحيمريينإقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامري 11 04/09/19اسموني يوسف 11009Rمزدوجدار بلعامري
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304/09/18إقليم: سيدي سليمانالمركزية الطيسانإقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامري 11 04/09/19ادريس الخيتر 11000Fمزدوجازغار

المركزية سيدي عبد العزيز 

اجديات

204/09/19إقليم: سيدي سليمانمدرسة أنوالإقليم: سيدي سليمان 11 04/09/19إلتحاق بالزوجالمنجاوي السعدية 10850T)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

102/09/15إقليم: تاوناتم/م  أهل القاضيإقليم: سيدي سليمانالمركزية الرمل 7 04/09/19وصيل هل الحسين 15522

W

مزدوجاغوازي

104/09/19إقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامريإقليم: سيدي سليمانالمركزية سيدي يوسف 7 04/09/19م بركوش 11004Kمزدوجدار بلعامري

604/09/19إقليم: سيدي سليمانالمركزية دار بلعامريإقليم: سيدي سليمانالمركزية القاعدة الجوية 5 7 04/09/19اشرف شوقي 11004Kمزدوجدار بلعامري

104/09/19إقليم: سيدي سليمانالمركزية الشيبانإقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاري 7 04/09/19سامية مامح 10994Zمزدوجقصيبية

104/09/19إقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد حنون الوادإقليم: سيدي سليمانالمركزية سيدي يوسف 7 04/09/19فتيحة الناجي 10986Rمزدوجقصيبية

104/09/19إقليم: سيدي سليمانالمركزية بامإقليم: سيدي سليمانالمركزية اولد يوسف 7 04/09/19رقية الشرويطي 10992Xمزدوجقصيبية

304/09/19إقليم: سيدي سليمانالمركزية الحيمريينإقليم: سيدي سليمانالمركزية سيدي يوسف 7 04/09/19سكينة الناجي 11009Rمزدوجدار بلعامري

104/09/19إقليم: سيدي سليمانمركزية الحفاريإقليم: سيدي سليمانالمركزية سيدي يوسف 7 04/09/19إلتحاق بالزوجةبوشعيب الكوش 10939Pمزدوجعامر الشمالية

عمالة: الصخيرات  - النويفاتعمالة: الصخيرات  - تمارةحاطب بن ابي بلطعة

تمارة
116/09/83 174 16/09/88أقدمية 16 سنةبنبوركعة فوزية 01346M)مزدوجعين عتيق )البلدية

عمالة: الصخيرات  - ادريس بنزكريعمالة: الصخيرات  - تمارةعمر بن الخطاب

تمارة
116/09/89 156 16/09/90أقدمية 16 سنةنجات  محصل 24710H)مزدوجتمارة )البلدية

221/09/83عمالة: سلمدرسة خديجة أم المؤمنينعمالة: الصخيرات  - تمارةسيدي يحيى زعير 145 16/09/98أقدمية 16 سنةالناهي حميد 20007

W

مزدوجالعيايدة )المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - عمر بن الخطابعمالة: الصخيرات  - تمارةالمكي الناصري

تمارة
116/09/94 136 16/09/95أقدمية 16 سنةرمضان كريمة 01311Z)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الفرابيعمالة: الصخيرات  - تمارةعقبة بن نافغ

تمارة
116/09/92 135 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد العزيز لواح 01323M)مزدوجالهرهورة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - المسيبرةعمالة: الصخيرات  - تمارةالمام علي

تمارة
317/09/90 124 10/12/04أقدمية 16 سنةالزهر جميلة 01308

W

مزدوجتمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - المام عليعمالة: الصخيرات  - تمارةالمسيبرة

تمارة
216/09/93 120 14/01/09أقدمية 12 سنةبنعمار فاطمة 18422Y)مزدوجتمارة )البلدية
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جماعة التعيين

116/09/97عمالة: مراكشمدرسة أمينة بنت وهبعمالة: الصخيرات  - تمارةزليخة نصري 118 27/09/16أقدمية 16 سنةالعبوبي بوشرة 02734

W

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات  - حليمة السعديةعمالة: الصخيرات  - تمارةعبد المومن

تمارة
116/09/85 114 16/09/15أقدمية 16 سنةبنعدي مصطفى 23103L)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - حليمة السعديةعمالة: الصخيرات  - تمارةحاطب بن ابي بلطعة

تمارة
216/09/94 104 02/09/09إلتحاق بالزوجمعزوز زهرة 23103L)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عيدالوهاب بنمنصورعمالة: الصخيرات  - تمارةأحمد شوقي

تمارة
117/09/90 100 27/07/12بوزيان أنيس 26748Yمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - اولد سلمةعمالة: الصخيرات  - تمارةادريس بنزكري

تمارة
122/09/92 98 21/12/09شاكري خالد 01345L)مزدوجعين عتيق )البلدية

عمالة: الصخيرات  - المكي الناصريعمالة: الصخيرات  - تمارةخالد بن الوليد

تمارة
116/09/93 96 06/09/17العطوفي مليكة 01318G)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - التحاد العربيعمالة: الصخيرات  - تمارةابن زيدون

تمارة
217/09/90 95 19/12/09إلتحاق بالزوجةالتاقي نور الدين 01315D)مزدوجتمارة )البلدية

116/09/93عمالة: طنجة - أصيلالمام عليعمالة: الصخيرات  - تمارةالسلم 93 16/02/09أقدمية 12 سنةنادية لغماري 21180

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات  -  بدرعمالة: الصخيرات  - تمارةالنور

تمارة
116/09/99 92 09/12/09أفطيس حياة 01312A)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الوحدةعمالة: الصخيرات  - تمارةالوفاق

تمارة
103/09/03 91 03/09/08أقدمية 12 سنةعفاف الدبلني 27292P)مزدوجعين عتيق )البلدية

عمالة: الصخيرات  - واد الشراطعمالة: الصخيرات  - تمارةالوفاق

تمارة
105/09/03 91 03/09/08أقدمية 12 سنةماجدة مثقي 01353V)مزدوجالصخيرات )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عقبة بن نافغعمالة: الصخيرات  - تمارةعبد الخالق الطريس

تمارة
206/09/00 88 06/09/07أقدمية 12 سنةلشخم بشرى 01332Xمزدوجمرس الخير

عمالة: الصخيرات  - اولد سلمةعمالة: الصخيرات  - تمارةحاطب بن ابي بلطعة

تمارة
116/09/87 84 05/09/18بنحدوبة راضية 01345L)مزدوجعين عتيق )البلدية

عمالة: الصخيرات  - م الكغاطعمالة: الصخيرات  - تمارةابن زيدون

تمارة
106/09/01 84 25/09/06أقدمية 12 سنةالعمري فاطمة 25314P)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - انس بن مالكعمالة: الصخيرات  - تمارةالمام علي

تمارة
116/09/85 80 02/09/08أقدمية 12 سنةالرحوي امباركة 19630L)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - المكي البيطاليعمالة: الصخيرات  - تمارةم الكغاط

تمارة
104/09/02 78 28/12/07أقدمية 12 سنةامل الهيري 01301N)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - السلمعمالة: الصخيرات  - تمارةالفتح

تمارة
110/10/02 78 28/12/07أقدمية 12 سنةجلب وهيبة 23104Mمزدوجمرس الخير
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عمالة: الصخيرات  - عقبة بن نافغعمالة: الصخيرات  - تمارةعبد الخالق الطريس

تمارة
116/09/99 76 03/12/09سعيدة الخنوس 01332Xمزدوجمرس الخير

عمالة: الصخيرات  - السلمعمالة: الصخيرات  - تمارةعين الحياة

تمارة
206/09/00 70 14/09/15نعيمة كركور 23104Mمزدوجمرس الخير

عمالة: الصخيرات  - م الفاسيعمالة: الصخيرات  - تمارةعين الريبعة

تمارة
304/09/02 69 27/01/12إلتحاق بالزوجسلمى الجرموني 01306U)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عين اعتيقعمالة: الصخيرات  - تمارةمدرسة الصنوبر

تمارة
206/09/01 67 29/09/11إلتحاق بالزوجمريم غازيوي 01342H)مزدوجعين عتيق )البلدية

عمالة: الصخيرات  - النطلقعمالة: الصخيرات  - تمارةالوفاق

تمارة
116/09/91 66 02/09/15حسن صدوق 19827A)مزدوجعين عتيق )البلدية

عمالة: الصخيرات  - مدرسة الصنوبرعمالة: الصخيرات  - تمارةالنصر

تمارة
316/09/97 64 05/09/11السعدية ايت اخياط 25421Fمزدوجسيدي يحيى زعير

106/09/00عمالة: الرباطالمام عليعمالة: الصخيرات  - تمارةاحمدعبدالسلم البقالي 64 02/09/15إلتحاق بالزوجنعيمة فضيلي 01061C يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات  - الوحدةعمالة: الصخيرات  - تمارةالفتح

تمارة
211/09/00 64 27/09/16ماجدولين حركات 27292P)مزدوجعين عتيق )البلدية

216/09/93عمالة: الرباطالملعمالة: الصخيرات  - تمارةاحمدعبدالسلم البقالي 63 02/09/14إلتحاق بالزوجةم حمود 01068K يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات  - ابراهيم الرودانيعمالة: الصخيرات  - تمارةالنور

تمارة
306/09/01 59 02/09/14إلتحاق بالزوجسومية مداح 01304S)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عقبة بن نافغعمالة: الصخيرات  - تمارةانس بن مالك

تمارة
116/09/93 58 06/09/17عبد العزيز الجراري 01332Xمزدوجمرس الخير

616/09/98عمالة: سلمدرسة عبد الكريم غلبعمالة: الصخيرات  - تمارةاولد امبارك 57 14/07/11إلتحاق بالزوجالكبيرة الحيان 01210P)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - احمدعبدالسلم البقاليعمالة: الصخيرات  - تمارةعين الريبعة

تمارة
416/09/91 56 04/09/18مريم حجي 26329Tمزدوجسيدي يحيى زعير

106/09/00عمالة: الرباطالنور  الميعمالة: الصخيرات  - تمارةعين الحياة 56 14/09/15إلتحاق بالزوجنادية الكراري 01053U يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات  - اولد سلمةعمالة: الصخيرات  - تمارةالنور

تمارة
216/09/97 52 04/09/18عبد الصمد لخليفي 01345L)مزدوجعين عتيق )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عبد ا بن ياسينعمالة: الصخيرات  - تمارةعبد الخالق الطريس

تمارة
716/09/99 52 04/09/18ابراهيم باحريز 01330V)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - المنزهعمالة: الصخيرات  - تمارةمدرسة التضامن

تمارة
216/09/99 51 04/09/12إلتحاق بالزوجلوغوي حنان 01357Zمزدوجالمنزه
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216/09/98عمالة: الرباطالعهد الجديدعمالة: الصخيرات  - تمارةالنصر 50 02/09/16إلتحاق بالزوجبلمير نجية 01073R يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات  - ابن الهيثمعمالة: الصخيرات  - تمارةام عزة

تمارة
113/09/02 50 04/09/12إلتحاق بالزوجهـند عبدالرحيم 01314C)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - السلمعمالة: الصخيرات  - تمارةعبدالمجيد بنجلون

تمارة
217/09/84 46 24/09/14المولودي موصوف 23104Mمزدوجمرس الخير

عمالة: الصخيرات  - خالد بن الوليدعمالة: الصخيرات  - تمارةالعلويين

تمارة
216/09/99 46 نعمبديعة مستعيد 02/09/14 01316E)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - مدرسة الصنوبرعمالة: الصخيرات  - تمارةاحمدعبدالسلم البقالي

تمارة
206/09/00 46 10/11/14نزهة حجلن 25421Fمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - حاطب بن ابي بلطعةعمالة: الصخيرات  - تمارةالياسمين

تمارة
413/09/02 44 02/09/14زكية جامع 01325P)مزدوجالصخيرات )البلدية

605/09/03عمالة: الرباطعمر بن عبد العزيزعمالة: الصخيرات  - تمارةابن زيدون 42 06/09/17إيمان لبزع 01049P)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - مدرسة الصنوبرعمالة: الصخيرات  - تمارةعين الروز

تمارة
306/09/00 38 04/09/18يوسف الروداني 25421Fمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - ضاية اعرابعمالة: الصخيرات  - تمارةسيدي م الشريف

تمارة
613/02/17 38 13/02/17فاطمة الحسني 23797Rمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - عين الريبعةعمالة: الصخيرات  - تمارةالحاج البهالي

تمارة
113/02/17 38 13/02/17حسناء فراح 01371Pمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - ادريس بنزكريعمالة: الصخيرات  - تمارةاحمدعبدالسلم البقالي

تمارة
315/12/08 37 04/09/14إلتحاق بالزوجأيت أورجدال سعاد 24710H)مزدوجتمارة )البلدية

513/02/17عمالة: سلمدرسة الشهيد م الحيانيعمالة: الصخيرات  - تمارةعين الروز 37 13/02/17فاطمة فوزي 01202F)مزدوجحصين )المقاطعة

516/09/98عمالة: سلمدرسة إدريس الزهرعمالة: الصخيرات  - تمارةام عزة 36 05/09/18عللي بوبكر 18594K)مزدوجتابريكت )المقاطعة

ا لعلمة م بن سليمان عمالة: الصخيرات  - تمارةالرويضات

الجزولي

406/09/01عمالة: الرباط 36 04/09/18زهراء الدخامة 01041F)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

104/09/02عمالة: الرباطالمام الشافعيعمالة: الصخيرات  - تمارةابي بكر بن زهر 36 04/09/18عبد اللطيف بوشدوق 19812J)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - احمدعبدالسلم البقاليعمالة: الصخيرات  - تمارةعيدالوهاب بنمنصور

تمارة
106/09/01 34 04/09/18لودادي نسرين 26329Tمزدوجسيدي يحيى زعير

113/02/17إقليم: الخميساتعمر بن عبد العزيزعمالة: الصخيرات  - تمارةعبد الخالق الطريس 34 13/02/17رجاء الوردي 11489Mمزدوجمقام الطلبة
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عمالة: الصخيرات  - النورعمالة: الصخيرات  - تمارةمدرسة رابعة العدوية

تمارة
613/02/17 34 13/02/17مروام اسماء 25890Rمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - النورعمالة: الصخيرات  - تمارةزليخة نصري

تمارة
713/02/17 34 04/09/19مريمة إبراهيمي 25890Rمزدوجسيدي يحيى زعير

313/02/17عمالة: سلفاطمة المرنيسيعمالة: الصخيرات  - تمارةمولي سليمان 34 13/02/17لمياء  الدنة 27305D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

513/02/17عمالة: سلمدرسة طه حسينعمالة: الصخيرات  - تمارةمدرسة التضامن 34 13/02/17كوثر  المرتزق 20913F)مزدوجتابريكت )المقاطعة

513/02/17عمالة: سلمدرسة المختار السوسيعمالة: الصخيرات  - تمارةحاطب بن ابي بلطعة 34 13/02/17حسناء حيون 01176C)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - السلمعمالة: الصخيرات  - تمارةادريس الول

تمارة
113/02/17 34 نعمهدى متشاوي 04/09/19 23104Mمزدوجمرس الخير

عمالة: الصخيرات  - النورعمالة: الصخيرات  - تمارةالحاج البهالي

تمارة
613/02/17 34 13/02/17فاطنة بلل 25890Rمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - المسيبرةعمالة: الصخيرات  - تمارةمدرسة التضامن

تمارة
105/09/11 32 03/10/15إلتحاق بالزوجمريم اقويصح 01308

W

مزدوجتمارة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - اولد امباركعمالة: الصخيرات  - تمارةسيدي م الشريف

تمارة
116/09/95 31 06/09/17لفطس عبدالقادر 24897Lمزدوجالمنزه

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامنعمالة: الصخيرات  - تمارةالنويفات

تمارة
216/09/93 31 06/09/17مصطفى الدرس 25420E)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - مدرسة الصنوبرعمالة: الصخيرات  - تمارةمدرسة التضامن

تمارة
316/09/93 30 30/11/15الحسني وفاء 25421Fمزدوجسيدي يحيى زعير

113/02/17عمالة: سلمدرسة يعقوب المنصورعمالة: الصخيرات  - تمارةالحاج البهالي 29 04/09/19سهام ادندل 01212S)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - الوفاقعمالة: الصخيرات  - تمارةادريس بنزكري

تمارة
719/09/02 28 06/09/17حنان طارق 26371Nمزدوجسيدي يحيى زعير

124/01/08عمالة: الرباطالحسن المراكشيعمالة: الصخيرات  - تمارةالحزام الخضر 28 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة المهادي 01074S يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات  - زليخة نصريعمالة: الصخيرات  - تمارةام عزة

تمارة
103/09/13 28 05/09/18م المالوي 26754E)مزدوجعين العودة )البلدية

102/09/14عمالة: سلمدرسة أحمد بنعبد النبيعمالة: الصخيرات  - تمارةعلل الفاسي 28 نعمالزرودي صباح 06/09/17 01140N)مزدوجبطانة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - النصرعمالة: الصخيرات  - تمارةمدرسة التضامن

تمارة
113/02/17 28 نعمعمي جواد 04/09/19 23798S)مزدوجعين العودة )البلدية
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عمالة: الصخيرات  - عبدالمجيد بنجلونعمالة: الصخيرات  - تمارةعبد ا بن ياسين

تمارة
113/02/17 28 04/09/19نزهة احوجيل 26330Uمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - الوفاقعمالة: الصخيرات  - تمارةعبدالمجيد بنجلون

تمارة
913/02/17 28 04/09/19بهيجة  بجو 26371Nمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - الياسمينعمالة: الصخيرات  - تمارةالفتح

تمارة
113/02/17 28 نعممريم امركاض 04/09/19 01328T)مزدوجالصخيرات )البلدية

مجموعة مدارس سيدي عمالة: الصخيرات  - تمارةزليخة نصري

حميدة

106/09/01عمالة: سل 27 19/09/16إلتحاق بالزوجوفاء زكراوي 01217X)مزدوجحصين )المقاطعة

مدرسة المقاوم م 

الجوهري

عمالة: الصخيرات  - خالد بن الوليدعمالة: الصخيرات  - تمارة

تمارة
313/02/17 27 13/02/17إلتحاق بالزوجاسباوي كريمة 01316E)مزدوجتمارة )البلدية

106/09/01عمالة: الرباطعمر بن عبد العزيزعمالة: الصخيرات  - تمارةوادي المخازن 26 نعماوداود  كريمة 04/09/19 01049P)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - زليخة نصريعمالة: الصخيرات  - تمارةالنصر

تمارة
705/09/11 26 04/09/18لواحي زينب 26754E)مزدوجعين العودة )البلدية

مجموعة مدارس سيدي عمالة: الصخيرات  - تمارةضاية اعراب

حميدة

105/09/11عمالة: سل 26 04/09/18إلتحاق بالزوجحنان توهراش 01217X)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - طارق بن زيادعمالة: الصخيرات  - تمارةالنور

تمارة
613/02/17 26 13/02/17إلتحاق بالزوجرجاء سلسي 01310Y)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عيدالوهاب بنمنصورعمالة: الصخيرات  - تمارةعين الريبعة

تمارة
316/09/99 24 04/09/18حنان وكيل 26748Yمزدوجسيدي يحيى زعير

216/09/99إقليم: النواصرم. اولد مالكعمالة: الصخيرات  - تمارةالرمامحة 24 04/09/18ادريس لبراهيمي 18177G)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - طارق بن زيادعمالة: الصخيرات  - تمارةعيدالوهاب بنمنصور

تمارة
305/09/03 24 02/09/16إلتحاق بالزوجكوثر مودي 01310Y)مزدوجتمارة )البلدية

302/09/09عمالة: سلمدرسة موسى بن نصيرعمالة: الصخيرات  - تمارةم الكغاط 24 06/09/17إلتحاق بالزوجرفاق فاطمة الزهراء 01167T)مزدوجتابريكت )المقاطعة

603/09/13عمالة: سلمدرسة المام الطبريعمالة: الصخيرات  - تمارةابي بكر بن زهر 24 03/09/18المستي صوفية 01145U)مزدوجبطانة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - عين الروزعمالة: الصخيرات  - تمارةمدرسة رابعة العدوية

تمارة
113/02/17 24 نعمخديجة الغازي 13/02/17 01347Nمزدوجصباح

213/02/17عمالة: سلمدرسة عبد ا إبراهيمعمالة: الصخيرات  - تمارةعبد الخالق الطريس 24 13/02/17سلمني أميمة 21512Gمزدوجعامر

عمالة: الصخيرات  - عبد ا بن ياسينعمالة: الصخيرات  - تمارةالنصر

تمارة
113/02/17 24 نعمحنان العسري 13/02/17 01330V)مزدوجعين العودة )البلدية
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عمالة: الصخيرات  - ادريس الولعمالة: الصخيرات  - تمارةاولد بوطيب

تمارة
213/02/17 24 13/02/17إلتحاق بالزوجهدى العماري 20560Xمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - العلويينعمالة: الصخيرات  - تمارةخالد بن الوليد

تمارة
506/09/00 22 نعمعمار عزيز 04/09/18 25223Rمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامنعمالة: الصخيرات  - تمارةعبد ا بن ياسين

تمارة
104/09/12 20 نعمفتحي حياة 06/09/17 25420E)مزدوجعين العودة )البلدية

302/09/14عمالة: الرباطوادي المخازنعمالة: الصخيرات  - تمارةابن الهيثم 20 06/09/17إلتحاق بالزوجحفيظة أسد 01072P يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات  - المغرب العربيعمالة: الصخيرات  - تمارةطارق بن زياد

تمارة
116/09/94 18 نعم عبد العزيز  العماري 06/09/17 01309X)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - اولد سلمةعمالة: الصخيرات  - تمارةام عزة

تمارة
313/02/17 18 04/09/19إلتحاق بالزوجسارة العبودي 01345L)مزدوجعين عتيق )البلدية

عمالة: الصخيرات  - النصرعمالة: الصخيرات  - تمارةعبد الخالق الطريس

تمارة
113/02/17 18 نعمحسناء الرباني 04/09/19 23798S)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عبد الخالق الطريسعمالة: الصخيرات  - تمارةالنصر

تمارة
313/02/17 18 نعمليلى حدراني 04/09/19 23494L)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عين الروزعمالة: الصخيرات  - تمارةمدرسة رابعة العدوية

تمارة
113/02/17 18 نعمفردوس بنسعيد 04/09/19 01347Nمزدوجصباح

عمالة: الصخيرات  - مدرسة رابعة العدويةعمالة: الصخيرات  - تمارةعين الروز

تمارة
113/02/17 18 نعملمياء سهامي 04/09/19 26814Vمزدوجصباح

عمالة: الصخيرات  - الفتحعمالة: الصخيرات  - تمارةالياسمين

تمارة
113/02/17 18 نعمبتيس امينة 04/09/19 01355X)مزدوجالصخيرات )البلدية

عمالة: الصخيرات  - مدرسة رابعة العدويةعمالة: الصخيرات  - تمارةعين الروز

تمارة
113/02/17 18 نعمسارة العسري 04/09/19 26814Vمزدوجصباح

104/09/02إقليم: الخميساتالثكنةعمالة: الصخيرات  - تمارةم الزرقطوني 14 04/09/18إلتحاق بالزوجليلى كور 11513N سيدي علل البحراوي

)البلدية(

مزدوج

عمالة: الصخيرات  - طارق بن زيادعمالة: الصخيرات  - تمارةالمغرب العربي

تمارة
107/09/05 14 نعمقرشاوي هاجر 04/09/19 01310Y)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - ادريس الولعمالة: الصخيرات  - تمارةالسلم

تمارة
806/09/01 12 نعمعبدالرفيع الكمراوي 04/09/18 20560Xمزدوجسيدي يحيى زعير

ا لعلمة م بن سليمان عمالة: الصخيرات  - تمارةعلل الفاسي

الجزولي

904/09/18عمالة: الرباط 11 04/09/19إلتحاق بالزوجأسماء الحيبوبي 01041F)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - عبد المومنعمالة: الصخيرات  - تمارةام عزة

تمارة
501/01/17 7 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة المدهوني 18419V)مزدوجتمارة )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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

602/09/15إقليم: سيدي افنيالمدرسة البتدائية النهضةعمالة: الصخيرات  - تمارةام عزة 35 02/09/15إلتحاق بالزوجةاوماعوس عبدالرحمان 16691S)المازيغيةسيدي إفني )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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

05

116/09/88إقليم: القنيطرةالقاضي عياضإقليم: أزيللمركزية سيدي امحند اومحند 215 16/09/92أقدمية 16 سنةالوافي م 10796J)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/92إقليم: بني مللم.واد المخازنإقليم: أزيللمركزية اماسين 200 05/10/92إلتحاق بالزوج زهور الخزاري 07296E)مزدوجبني ملل )البلدية

مدرسة سيدي الصغير بن 

المنيار

101/10/83إقليم: بني مللم.واد المخازنإقليم: أزيلل 188 14/10/85أقدمية 16 سنةمصطفى الصحروري 07296E)مزدوجبني ملل )البلدية

116/09/94إقليم: أزيللمركزية تنانتإقليم: أزيللمركزية أموكز 185 16/09/97أقدمية 16 سنةالحسن ليموري 07067Fمزدوجتنانت

216/09/84إقليم: بني مللم الطلسإقليم: أزيللمركزية آيت يحيى 185 04/09/02أقدمية 16 سنةالفتيحي م حفيظ 24795A)مزدوجبني ملل )البلدية

116/09/85إقليم: بني مللم المام الشافعيإقليم: أزيللمركزية آيت مالك 183 16/09/98أقدمية 16 سنةاسعيد مقدم 07300J)مزدوجبني ملل )البلدية

516/09/97إقليم: بني مللم وادي درنةإقليم: أزيللمركزية تساوت 179 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد العاطي صفار 07356Vمزدوجأولد ايعيش

116/09/96إقليم: أزيللمدرسة حي الصناعإقليم: أزيللمركزية إمي نفري 177 16/09/98أقدمية 16 سنةعمر ابنينت 06855A)مزدوجدمنات )البلدية

116/09/93إقليم: بني مللم الطلسإقليم: أزيللمركزية آيت يحيى 173 16/09/98أقدمية 16 سنةمسكوري الحسن 24795A)مزدوجبني ملل )البلدية

216/09/97إقليم: بني مللم ام الربيعإقليم: أزيللمركزية آيت ايدير نوامسا 169 16/09/99أقدمية 16 سنةم الحنداوي 07342E)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

516/09/99إقليم: بني مللم وادي درنةإقليم: أزيللمركزية تساوت 169 06/09/01أقدمية 16 سنةنعيمة ازلماض 07356Vمزدوجأولد ايعيش

216/09/97إقليم: أزيللمدرسة أزوركيإقليم: أزيلل مركزية امرصيد 167 16/09/99أقدمية 16 سنةزهير دادا 06851

W

مزدوجأزيلل )البلدية(

116/09/97إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة خالد بن الوليدإقليم: أزيللمركزية طلحة 167 16/09/99أقدمية 16 سنةم ايتعبي 20655A)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

116/09/97إقليم: أزيللمدرسة الوحدةإقليم: أزيللمركزية تكل 167 20/11/00أقدمية 16 سنةالهام بيضة 06849U)مزدوجأزيلل )البلدية

116/09/97إقليم: أزيللمدرسة أزوركيإقليم: أزيللمركزية تكل 165 06/09/00أقدمية 16 سنةسي م دهوي 06851

W

مزدوجأزيلل )البلدية(

116/09/98إقليم: أزيللمدرسة الوحدةإقليم: أزيلل مركزية امرصيد 165 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد الحكيم امكسا 06849U)مزدوجأزيلل )البلدية

316/09/99عمالة: مراكشمدرسة المصموديإقليم: أزيللمركزية بوعنتر 165 16/09/99أقدمية 16 سنةحسين كريمة 02515H)مزدوجالمنارة )المقاطعة
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

116/09/88إقليم: الفقيه بن صالحم النارةإقليم: أزيللمدرسة الزيتونة 164 16/09/89إلتحاق بالزوجثريا عباد 07321G سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

116/09/99إقليم: أزيللمدرسة بئر انزرانإقليم: أزيللمركزية تامدة 163 16/09/00أقدمية 16 سنةنعيمة ايت الحسين 06852X)مزدوجأزيلل )البلدية

116/09/99إقليم: الخميساتم بلميلوديإقليم: أزيللمركزية احفور 163 06/09/00أقدمية 16 سنةرابح الحاجي 11216R)مزدوجالخميسات )البلدية

116/09/94إقليم: أزيللمدرسة المنظر الجميلإقليم: أزيللمركزية آيت يحيى 161 04/09/02أقدمية 16 سنةقراوي عبد العزيز 06862Hمزدوجافورار

116/09/95إقليم: بني مللم القاضي عياضإقليم: أزيللمركزية بين الويدان 161 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد ا عقاوي 07312X)مزدوجبني ملل )البلدية

116/09/99إقليم: أزيللمدرسة ميمونةإقليم: أزيللمركزية تساوت 161 16/09/00أقدمية 16 سنةنور الدين الزاهي 06854Z)مزدوجدمنات )البلدية

206/09/00إقليم: أزيللمدرسة الوحدةإقليم: أزيللمركزية آيت ام 161 06/09/00أقدمية 16 سنةيوسف البكوي 06849U)مزدوجأزيلل )البلدية

106/09/00إقليم: أزيللمدرسة الوحدةإقليم: أزيللمركزية واولى 161 06/09/00أقدمية 16 سنةزكية الطانجي 06849U)مزدوجأزيلل )البلدية

116/09/99إقليم: أزيللمدرسة بئر انزرانإقليم: أزيللمركزية تامدة 159 06/09/01أقدمية 16 سنةاتينش علي 06852X)مزدوجأزيلل )البلدية

116/09/96إقليم: أزيللمدرسة ميمونةإقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوب 158 06/09/01إلتحاق بالزوجةأحمد عربي 06854Z)مزدوجدمنات )البلدية

116/09/98إقليم: الحسيمةالحي الجديدإقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوب 155 06/09/01أقدمية 16 سنةمليكة البضموسي 06487A)مزدوجالحسيمة )البلدية

116/09/99إقليم: بني مللم المسيرةإقليم: أزيللمركزية ارفالة 155 06/09/02أقدمية 16 سنةعبدالله العمري 19572Y)مزدوجبني ملل )البلدية

116/09/99إقليم: أزيللمدرسة الوحدةإقليم: أزيللمركزية اخرخوضن 155 04/09/02أقدمية 16 سنةجمال حسني 06849U)مزدوجأزيلل )البلدية

116/09/99إقليم: أزيللمدرسة الزيتونةإقليم: أزيللمركزية آيت كيرت 155 06/09/02أقدمية 16 سنةجمال علوان 06863Jمزدوجافورار

106/09/01إقليم: بني مللم خالد بن الوليدإقليم: أزيللمركزية تيلوكيت 155 06/09/01أقدمية 16 سنةلحسن عزيم 07316B)مزدوجبني ملل )البلدية

106/09/01إقليم: بني مللم عين الغازيإقليم: أزيللمركزية تيلوكيت 155 06/09/01أقدمية 16 سنةالحسنية بهنا 07544Z)مزدوجبني ملل )البلدية

106/09/01إقليم: خريبكةمدرسة الملإقليم: أزيللمركزية احفور 155 06/09/01أقدمية 16 سنةرشيدة الكدر 12018M)مزدوجخريبكة )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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

106/09/01إقليم: أزيللمدرسة أزوركيإقليم: أزيللمركزية آيت ام 155 06/09/01أقدمية 16 سنةابتسام لهيب 06851

W

مزدوجأزيلل )البلدية(

106/09/01إقليم: أزيللمدرسة واريتزديكإقليم: أزيللمركزية آيت علي 155 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد الغفور الطاهري 22049R)مزدوجدمنات )البلدية

406/09/00إقليم: بني مللم الميةإقليم: أزيللمركزية تيديلي 153 04/09/02أقدمية 16 سنةوفاء بوعشى 07307S)مزدوجبني ملل )البلدية

506/09/01إقليم: بني مللم آيت تيسليتإقليم: أزيللمركزية آيت ايدير نوامسا 151 04/09/02أقدمية 16 سنةنورة مايد 07375R)مزدوجبني ملل )البلدية

206/09/01عمالة: مراكشمدرسة النسيمإقليم: أزيللمركزية تساوت 151 06/09/02أقدمية 16 سنةرضوان أولمكي 24231M)مزدوجالمنارة )المقاطعة

217/09/90إقليم: بني مللم عين اسردونإقليم: أزيللمدرسة الداودي سعيد 150 20/09/95أقدمية 16 سنةعتيقة بادري 07304N)مزدوجبني ملل )البلدية

206/09/00إقليم: بني مللم علي بن ابي طالبإقليم: أزيللمركزية آيت شعيب 149 15/12/03أقدمية 16 سنةصالحي عبد الله 07353Sمزدوجأولد امبارك

306/09/01إقليم: بني مللم الميةإقليم: أزيللمركزية تاونزة 149 06/09/01إلتحاق بالزوجحفيظة لبحال 07307S)مزدوجبني ملل )البلدية

604/09/02إقليم: بني مللم. الزيتونةإقليم: أزيللمركزية تيديلي 149 04/09/02أقدمية 16 سنةسناء بولماني 07299H)مزدوجبني ملل )البلدية

104/09/02إقليم: بني مللم الميةإقليم: أزيللمركزية آيت ماجدن 149 07/09/17أقدمية 16 سنةفيصل دهير 07307S)مزدوجبني ملل )البلدية

104/09/02إقليم: أزيللمدرسة بئر انزرانإقليم: أزيللمركزية أزود 149 04/09/02أقدمية 16 سنةفاضل كريم 06852X)مزدوجأزيلل )البلدية

316/09/95إقليم: أزيللمركزية تكانتإقليم: أزيللمركزية آيت يحيى 147 18/09/07أقدمية 12 سنةاعموم م 21968Cمزدوجافورار

216/09/97إقليم: أزيللمدرسة بئر انزرانإقليم: أزيلل مركزية امرصيد 147 04/09/02إلتحاق بالزوجةحسن القبلي 06852X)مزدوجأزيلل )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م ادريس الولإقليم: أزيللمركزية آيت ماجدن

ملول
106/09/01 147 06/09/01إلتحاق بالزوجسميرة ايت عزي 05045H)مزدوجانزكان )البلدية

116/09/92إقليم: أزيللمدرسة وادي الذهبإقليم: أزيللمركزية اخرخوضن 145 06/09/01أقدمية 16 سنةالحسين داغي 06848T)مزدوجأزيلل )البلدية

104/09/02إقليم: أزيللمدرسة امزيزلإقليم: أزيللمركزية سمدن 145 09/09/03أقدمية 16 سنةعبد الهادي اوعزيز 06868P)مزدوجدمنات )البلدية

106/09/01إقليم: أزيللمدرسة بئر انزرانإقليم: أزيللمركزية تكل 142 04/09/02إلتحاق بالزوجنعيمة اشاوي 06852X)مزدوجأزيلل )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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

116/09/95إقليم: أزيللمدرسة ميمونةإقليم: أزيللمركزية إمي نفري 141 03/09/03أقدمية 16 سنةعبد اللطيف بانص 06854Z)مزدوجدمنات )البلدية

216/09/96إقليم: أزيللمدرسة إزلفنإقليم: أزيلل مركزية امرصيد 141 06/09/03أقدمية 16 سنةمصطفى الكوادي 18484R)مزدوجأزيلل )البلدية

516/09/99إقليم: بني مللم انوالإقليم: أزيللمركزية سوق الربعاء 141 06/09/03أقدمية 16 سنةسعيد تباع 07318D)مزدوجبني ملل )البلدية

106/09/01إقليم: أزيللمدرسة ميمونةإقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوب 141 04/09/02أقدمية 16 سنةرشيد ايت زيري 06854Z)مزدوجدمنات )البلدية

116/09/82إقليم: أزيللمدرسة أزوركيإقليم: أزيللمدرسة إزلفن 140 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد ا العريف 06851

W

مزدوجأزيلل )البلدية(

904/09/02إقليم: بني مللمركزية كطايةإقليم: أزيللمركزية إمليل 137 03/10/05أقدمية 12 سنةبشرى الحداوي 07633

W

مزدوجكطاية

117/09/90إقليم: أزيللمدرسة أزوركيإقليم: أزيللمدرسة إزلفن 134 04/09/02أقدمية 16 سنةحسن مسكيتو 06851

W

مزدوجأزيلل )البلدية(

211/09/00إقليم: أزيللمدرسة ميمونةإقليم: أزيللمركزية دار الجاكير 133 07/09/04أقدمية 16 سنةعصام ايت زيري 06854Z)مزدوجدمنات )البلدية

211/09/00إقليم: أزيللمدرسة ميمونةإقليم: أزيللمركزية دار الجاكير 133 07/09/04أقدمية 16 سنةامال ديحان 06854Z)مزدوجدمنات )البلدية

104/09/02إقليم: بني مللم خالد بن الوليدإقليم: أزيللمركزية زاوية احنصال 133 07/09/04أقدمية 16 سنةرشيد حرشي 07316B)مزدوجبني ملل )البلدية

116/09/93إقليم: أزيللمدرسة تزكيإقليم: أزيللمركزية لعوينة 131 26/09/11حسن العيدي 07006Pمزدوجبني عياط

مدرسة سيدي م بن عبد 

ا

422/09/92إقليم: بني مللم علي بن ابي طالبإقليم: أزيلل 126 07/10/00أقدمية 16 سنةاحرراد لحسن 07353Sمزدوجأولد امبارك

206/09/01إقليم: بني مللم الملإقليم: أزيللمركزية تنفردة 120 03/09/08إلتحاق بالزوجالوادي خديجة 19571X)مزدوجبني ملل )البلدية

705/09/03إقليم: أزيللمركزية إمليلإقليم: أزيللمركزية احفور 117 02/09/09نور الدين الحيان 07134Dمزدوجامليل

105/09/03إقليم: خريبكةمدرسة أسماء بنت أبي بكرإقليم: أزيللمركزية تابية 117 02/09/09نادية انفاوي 12023T)مزدوجوادي زم )البلدية

306/09/01إقليم: بني مللم أولد اكناوإقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوب 116 02/09/09إلتحاق بالزوجحنان الحجاجي 07351Pمزدوجأولد كناو

116/09/99إقليم: أزيللمدرسة وادي الذهبإقليم: أزيللمدرسة إزلفن 114 08/10/02أقدمية 16 سنةحنان باركاز 06848T)مزدوجأزيلل )البلدية
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407/09/05إقليم: بني مللمركزية فم الزاويةإقليم: أزيللمركزية سيدي عزيز 113 06/09/08أقدمية 12 سنةساعيد بوحدادي 07558Pمزدوجتاكزيرت

407/09/04إقليم: أزيللمدرسة تزكيإقليم: أزيللمركزية آيت اعزم 111 02/09/09نوال  موت 07006Pمزدوجبني عياط

613/09/01إقليم: بني مللم وادي درنةإقليم: أزيللمركزية دار الجاكير 110 06/09/06إلتحاق بالزوجمريم قرسي 07356Vمزدوجأولد ايعيش

118/09/02عمالة: مراكشمدرسة النزالة 2إقليم: أزيللمركزية تكندافت 110 06/09/06إلتحاق بالزوجبالعاود سناء 27230Xمزدوجتسلطانت

604/09/02إقليم: أزيللمدرسة تزكيإقليم: أزيللمركزية تاونزة 105 03/09/13توفيق بوشار 07006Pمزدوجبني عياط

505/09/03إقليم: الفقيه بن صالحم أولد سيدي شنان 2إقليم: أزيللمركزية تساوت 103 02/09/15خالد العائدي 18737R الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

505/09/03إقليم: الفقيه بن صالحم أولد سيدي شنان 2إقليم: أزيللمركزية تساوت 100 02/09/16تورية ابصايري 18737R الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

مدرسة سيدي الصغير بن 

المنيار

205/09/03عمالة: طنجة - أصيل أبو بكر اللمتونيإقليم: أزيلل 100 09/02/05إلتحاق بالزوجليلى تويكي 15193N)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

705/09/08إقليم: بني مللمركزية فم الزاويةإقليم: أزيللمركزية تامدة 97 03/10/09زيدي مريم 07558Pمزدوجتاكزيرت

عمالة: الصخيرات  - فاطمة الفهريةإقليم: أزيللمركزية تساوت

تمارة
105/09/07 93 12/09/11غزلن رباح 27291Nمزدوجسيدي يحيى زعير

عمالة: المضيق - مدرسة ابن النفيسإقليم: أزيللمركزية أزود

الفنيدق
407/09/05 91 05/09/11نوال الطيبي 05429A)مزدوجالفنيدق )البلدية

101/01/10إقليم: الفقيه بن صالحم السعادةإقليم: أزيللمركزية برنات 89 12/09/11سعاد العلمي 19574A الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

517/09/84إقليم: أزيللمركزية آيت إعزةإقليم: أزيللمركزية لعوينة 88 04/09/18لحسن بن جدة 07197Xمزدوجافورار

عمالة: الصخيرات  - م حجيإقليم: أزيللمدرسة الطلس

تمارة
304/09/02 86 28/09/18موح موسكلو 26928Uمزدوجسيدي يحيى زعير

207/09/04إقليم: أزيللمدرسة بئر انزرانإقليم: أزيللمركزية تكل 85 02/09/09إلتحاق بالزوجةحسن امراي 06852X)مزدوجأزيلل )البلدية

مدرسة القاضي عبد الرحمان إقليم: أزيللمركزية طلحة

المنصوري

501/01/10إقليم: خريبكة 85 05/09/11الورداني نجية 24066H)مزدوجابي الجعد )البلدية

121/09/83إقليم: أزيللمدرسة تزكيإقليم: أزيللمركزية آيت سري 83 نعمعبد  ا ناجي 04/09/19 07006Pمزدوجبني عياط
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401/01/10إقليم: أزيللمدرسة وادي الذهبإقليم: أزيللمركزية برنات 83 01/01/10إلتحاق بالزوجحنان الكنوني 06848T)مزدوجأزيلل )البلدية

801/01/10إقليم: الفقيه بن صالحم السعادةإقليم: أزيللمركزية زمط 83 01/01/10الحبشي رشيدة 19574A الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

201/01/10إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة شوقيإقليم: أزيللمركزية تعبديت 83 13/09/11فاطومة كرو 08771H)مزدوجتمللت )البلدية

401/01/10إقليم: أزيللمركزية إمليلإقليم: أزيللمركزية دار الجاكير 81 01/09/12م عبد العالي الحنصالي 07134Dمزدوجامليل

106/09/01إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عليإقليم: أزيللمدرسة تيموليلت المختلطة 78 04/09/19إلتحاق بالزوجةرضوان الدحاني 07597Gمزدوجبرادية

105/10/09إقليم: أزيللمدرسة الطلسإقليم: أزيللمركزية لعوينة 78 26/09/11إلتحاق بالزوجكريمة  بويباون 06861Gمزدوجافورار

عمالة: الصخيرات  - عبدالمجيد بنجلونإقليم: أزيللمركزية تساوت

تمارة
705/09/07 77 05/09/11عوج سمير 26330Uمزدوجسيدي يحيى زعير

705/09/07إقليم: أزيللمركزية إمليلإقليم: أزيللمركزية سمدن 77 05/09/11م الشمالي 07134Dمزدوجامليل

702/09/10إقليم: أزيللمركزية إمليلإقليم: أزيللمركزية سمدن 77 04/09/12البداوي  خديجة 07134Dمزدوجامليل

105/09/11إقليم: أزيللمركزية تاكستإقليم: أزيللمركزية سكاط 77 05/09/11أوعيسى م 06889Mمزدوجأيت ام

101/01/10إقليم: أزيللمدرسة تيموليلت المختلطةإقليم: أزيللمركزية إسكسي 76 12/09/11إلتحاق بالزوجةرحمون احماد 07203Dمزدوجتيموليلت

316/09/03إقليم: أزيللالمدرسة المركزية دمناتإقليم: أزيللمركزية دار الجاكير 75 02/09/10إلتحاق بالزوجةلحنوكي عبد الحق 06856B)مزدوجدمنات )البلدية

202/09/09إقليم: أزيللالمدرسة المركزية دمناتإقليم: أزيللمركزية بوغرارت 73 04/09/12إلتحاق بالزوجليلى خل د 06856B)مزدوجدمنات )البلدية

130/09/09إقليم: أزيللمدرسة وادي الذهبإقليم: أزيللمركزية اخرخوضن 71 07/09/12إلتحاق بالزوجالحسناوي خديجة 06848T)مزدوجأزيلل )البلدية

206/09/06إقليم: أزيللمدرسة وادي الذهبإقليم: أزيللمركزية تامدة 69 05/09/11إلتحاق بالزوجارحو فوزية 06848T)مزدوجأزيلل )البلدية

302/09/10إقليم: أزيللمدرسة واريتزديكإقليم: أزيللمركزية تغدوين 69 04/09/12إلتحاق بالزوجليلى عرشي 22049R)مزدوجدمنات )البلدية

205/09/11إقليم: أزيللمدرسة وادي الذهبإقليم: أزيللمركزية برنات 69 05/09/11إلتحاق بالزوجةسيلمان أزك 06848T)مزدوجأزيلل )البلدية
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804/09/12إقليم: أزيللمركزية بوغرارتإقليم: أزيللمركزية افطوشن 69 04/09/12الهام أيت حمو 07137Gمزدوجامليل

504/09/12إقليم: الدريوشم. علي بن ابي طالبإقليم: أزيللمركزية آيت امراس 69 04/09/12رجاء بنا صر 12330B)مزدوجميضار )البلدية

206/09/00إقليم: الفقيه بن صالحم العرفانإقليم: أزيللمركزية لعوينة 67 06/09/17بنعابد منير 07322H سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

204/09/02إقليم: الفقيه بن صالحم العرفانإقليم: أزيللمركزية لعوينة 67 06/09/17مرحول خديجة 07322H سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

216/09/03إقليم: أزيللمدرسة واريتزديكإقليم: أزيللمركزية بوغرارت 67 02/09/11إلتحاق بالزوجواحمان لطيفة 22049R)مزدوجدمنات )البلدية

402/09/10إقليم: أزيللمدرسة واريتزديكإقليم: أزيللمركزية افطوشن 65 03/09/13إلتحاق بالزوجخديجة أدارت 22049R)مزدوجدمنات )البلدية

304/09/12إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: أزيللمركزية آيت علي 65 04/09/12لوبنى وحكيم 07190Pمزدوجسيدي يعقوب

104/09/02إقليم: أزيللمركزية آيت سريإقليم: أزيللمدرسة تزكي 61 نعميوسف فركي 16/09/19 07206Gمزدوجتيموليلت

205/09/07إقليم: بني مللمركزية اولد سعيدإقليم: أزيللمركزية آيت كيرت 61 03/09/13الزاهي احمد 07668Jمزدوجأولد سعيد الواد

904/09/12إقليم: أزيللمركزية بوغرارتإقليم: أزيللمركزية افطوشن 61 02/09/14القيسوني ابراهيم 07137Gمزدوجامليل

204/09/12إقليم: أزيللمركزية بوغرارتإقليم: أزيللمركزية افطوشن 61 02/09/14مولهذا ربيع 07137Gمزدوجامليل

204/09/12عمالة: مراكشمدرسة الكحيليإقليم: أزيللمركزية تغدوين 60 04/09/12إلتحاق بالزوجصفاء اكوتي 02736Y)مزدوجالنخيل )المقاطعة

307/09/05إقليم: الحوزالمعتمد ابن عبادإقليم: أزيللمركزية أزود 59 04/09/12جمال اسرى 03240

W

مزدوجاغمات

104/09/12إقليم: بني مللمركزية فاطمة الفهريةإقليم: أزيللمركزية أشكول 59 04/09/12اسماعيل وكرور 26712Jمزدوجفم العنصر

116/09/85إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سعيدإقليم: أزيللمدرسة تزكي 58 نعمم مخلص 06/09/17 07437Hمزدوجسيدي  حمادي

عمالة: الصخيرات  - عين اعتيقإقليم: أزيللمدرسة تزكي

تمارة
104/09/02 58 06/09/17مارية ايت ابا الرحيل 01342H)مزدوجعين عتيق )البلدية

705/09/11إقليم: أزيللمركزية تكلإقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطس 58 02/09/16  ايت افقير فاطمة 07059Xمزدوجأيت تكل
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205/09/11إقليم: الفقيه بن صالحم أولد سيدي شنان 2إقليم: أزيللمركزية آيت مالك 58 02/09/16الهام ازكاغ 18737R الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

405/09/11إقليم: بني مللمركزية اولد سعيدإقليم: أزيللمركزية آيت مالك 58 02/09/16حسناء شفيقي 07668Jمزدوجأولد سعيد الواد

1005/09/11إقليم: بني مللمركزية ايت ايكوإقليم: أزيللمركزية آيت حلوان 58 02/09/16سناء دوودي 07523Bمزدوجدير القصيبة

805/09/11إقليم: أزيللمركزية اخرخوضنإقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطس 58 02/09/16زكرياء اوسري 06921Xمزدوجاكودي نلخير

305/09/11إقليم: أزيللمدرسة وادي الذهبإقليم: أزيللمركزية آيت ام 57 02/09/14إلتحاق بالزوجلطيفة أعقيد 06848T)مزدوجأزيلل )البلدية

305/09/11إقليم: ورزازاتم.م. تمداختإقليم: أزيللمركزية تنانت 55 02/09/14بن بوجمعة مليكة 13008Nمزدوجأيت زينب

104/09/12إقليم: وادي الذهبمدرسة النهضةإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 54 06/09/16فاطمة الزهراء جفوي 27131P)مزدوجالداخلة )البلدية

604/09/12إقليم: الفقيه بن صالحم أولد بوعزةإقليم: أزيللمركزية ابراغن 54 02/09/16اليامنى فاطمة الزهراء 07365Eمزدوجأولد بورحمون

607/09/04إقليم: أزيللمركزية تنفردةإقليم: أزيللمركزية تسقي 53 02/09/14توبي م 07003Lمزدوجبني عياط

301/01/10إقليم: بني مللمركزية اولد احمامةإقليم: أزيلل مركزية امرصيد 53 02/09/14مريم  لخي 07657Xمزدوجأولد يوسف

102/09/10إقليم: بني مللم الحنصاليإقليم: أزيللمركزية تيفرت نايت حمزة 53 04/09/14العلوي سعيد 26817Yمزدوجدير القصيبة

402/09/10إقليم: أزيللمركزية سيدي امحند اومحندإقليم: أزيللمركزية تباروشت 53 02/09/14لطفي مراد 07228Fمزدوجواويزغت

1016/09/99إقليم: بني مللمركزية الظهرةإقليم: أزيللمركزية آيت إعزة 52 06/09/17إلتحاق بالزوجةنبيل ناجي 07383Zمزدوجأولد امبارك

702/09/10إقليم: أزيللمركزية تنفردةإقليم: أزيللمركزية تسقي 52 02/09/16اتزي غزلن 07003Lمزدوجبني عياط

905/09/11إقليم: أزيللمركزية طلحةإقليم: أزيللمركزية واولى 51 02/09/15ابراهيم ازيلو 06934Lمزدوجتامدا نومرسيد

205/09/11إقليم: أزيللمدرسة امزيزلإقليم: أزيللمركزية احفور 50 06/09/16إلتحاق بالزوجمينة بنعشور 06868P)مزدوجدمنات )البلدية

104/09/12إقليم: أزيللمدرسة إزلفنإقليم: أزيللمركزية آيت ام 50 02/09/14إلتحاق بالزوجةجواد مدين 18484R)مزدوجأزيلل )البلدية
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103/09/13إقليم: وادي الذهبمدرسة النهضةإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 50 06/09/16فتحي أنور 27131P)مزدوجالداخلة )البلدية

104/09/12إقليم: بني مللم الحنصاليإقليم: أزيللمركزية تاكلفت 49 02/09/14إلتحاق بالزوجةمودين الحسين 26817Yمزدوجدير القصيبة

105/09/11إقليم: الفقيه بن صالحم المام مالكإقليم: أزيللمركزية وريد 48 02/09/16فاطمة الزهراء الفقير 07325L الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

204/09/12إقليم: أزيللمركزية تنفردةإقليم: أزيللمركزية أمزيكاز 48 04/09/18عبد الصمد بوزنار 07003Lمزدوجبني عياط

104/09/12إقليم: أزيللمركزية لعوينةإقليم: أزيللمركزية أمزيكاز 48 04/09/18حسن   تفراوت 07004Mمزدوجبني عياط

702/09/10عمالة: مراكشمدرسة أم أيمنإقليم: أزيللمدرسة إزلفن 47 04/09/18إلتحاق بالزوجرجاء الحطاب 02455T مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

503/09/13إقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالدروةإقليم: أزيللمركزية زالكن 47 07/09/17فاطمة إعلمو 07470Uمزدوجسيدي عيسى بن علي

503/09/13إقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالدروةإقليم: أزيللمركزية زالكن 47 07/09/17النوار المصطفى 07470Uمزدوجسيدي عيسى بن علي

106/09/06إقليم: أزيللمدرسة الطلسإقليم: أزيللمركزية تنفردة 46 03/09/18إلتحاق بالزوجةايت بوازار فيصل 06861Gمزدوجافورار

605/09/11إقليم: قلعة  السراغنةسوق السبت المركزيةإقليم: أزيللمركزية تكل 46 06/09/17إلتحاق بالزوجةسعيد العساوي 09052Nمزدوجأولد الكرن

716/09/03إقليم: أزيللمركزية لعوينةإقليم: أزيللمركزية سوق الربعاء 45 02/09/15كمال عبد الموجود 07004Mمزدوجبني عياط

305/09/08إقليم: الفقيه بن صالحم الزرقطونيإقليم: أزيللمركزية آيت امراس 45 02/09/15خديجة الحسيب 07326M الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

302/09/10إقليم: أزيللمركزية لعوينةإقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطس 45 02/09/15نورالدين تاشفين 07004Mمزدوجبني عياط

405/09/11إقليم: أزيللمركزية آيت يحيىإقليم: أزيللمركزية آيت كيرت 45 06/09/17نور الدين أحمام 07007Rمزدوجبني عياط

602/09/15إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانةإقليم: أزيللمركزية برنات 45 02/09/15عبد العزيز اقديم 07601Lمزدوجبرادية

102/09/15إقليم: بني مللم ام المؤمنينإقليم: أزيللمركزية المسا 45 02/09/15صوفية  فاضل 07346J)مزدوجالقصيبة )البلدية

404/09/12إقليم: أزيللمركزية لعوينةإقليم: أزيللمركزية آيت امراس 44 02/09/16مصلوح فاطنة 07004Mمزدوجبني عياط
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102/09/10إقليم: أزيللمركزية الحدادةإقليم: أزيللمركزية إسكسي 43 02/09/14الفاظصي هشام 07231Jمزدوجواويزغت

102/09/10إقليم: أزيللمدرسة الداودي سعيدإقليم: أزيللمركزية إسكسي 43 02/09/14إلتحاق بالزوجةقاجور الحسين 06864Kمزدوجواويزغت

602/09/14إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانةإقليم: أزيللمركزية برنات 43 06/09/17عزيزة حقي 07601Lمزدوجبرادية

404/09/12إقليم: بني مللمركزية الظهرةإقليم: أزيللمركزية أمزيكاز 42 06/09/17إلتحاق بالزوجنخيلي مونية 07383Zمزدوجأولد امبارك

203/09/13إقليم: أزيللمدرسة تغرمينإقليم: أزيللمركزية إيواريضن 42 02/09/16إلتحاق بالزوجةالرحاوي  عبد العزيز 06869R)مزدوجدمنات )البلدية

104/09/12إقليم: أزيللمركزية سيدي امحند اومحندإقليم: أزيللمركزية آيت حلوان 41 06/09/17إلتحاق بالزوجةالمساوي عبد الحميد 07228Fمزدوجواويزغت

1003/09/13إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اهل سوسإقليم: أزيللمركزية تنانت 41 02/09/16إلتحاق بالزوجةم لدماوي 07605Rمزدوجبرادية

1002/09/15إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة مولي رشيدإقليم: أزيللمركزية آيت ام 39 06/09/17السعدية اعبو 07320F سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

402/09/15إقليم: أزيللمركزية لعوينةإقليم: أزيللمركزية آيت كيرت 39 06/09/17سكينة اكعدي 07004Mمزدوجبني عياط

202/09/15إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلولإقليم: أزيللمركزية ارفالة 39 06/09/17عادل جويمع 07452Zمزدوجأولد ناصر

202/09/15إقليم: بني مللمركزية مجاطإقليم: أزيللمركزية سوق الربعاء 39 02/09/17بلكاسم قنوف 07637Aمزدوجكطاية

102/09/15إقليم: أزيللمركزية أمزيكازإقليم: أزيللمركزية افطوشن 39 07/09/17المصطفى وافي 07000Hمزدوجبني عياط

402/09/15إقليم: خريبكةم/م بنشقرىإقليم: أزيللمركزية امداحن 39 06/09/17السعدية صابح 12125Dمزدوجلكفاف

عمالة: الصخيرات  - أحمد شوقيإقليم: أزيللمركزية تيغانمين

تمارة
402/09/16 38 02/09/16العبادي م نجيب 25225Tمزدوجمرس الخير

209/12/11إقليم: الفقيه بن صالحم ابن حنبلإقليم: أزيللمركزية تنانت 38 02/09/16غنيمي بوشرة 20609A)مزدوجأولد عياد )البلدية

401/01/12إقليم: أزيلل مركزية امرصيدإقليم: أزيللمركزية وريد 38 02/09/16ايت خافو م 06938Rمزدوجتامدا نومرسيد

مدرسة سيدي م بن عبد 

ا

عمالة: الصخيرات  - الفتحإقليم: أزيلل

تمارة
204/09/12 38 06/09/17منصوري هدى 01355X)مزدوجالصخيرات )البلدية
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203/09/13إقليم: بني مللمركزية ادوزإقليم: أزيللمركزية آيت كيرت 38 06/09/17إلتحاق بالزوجسناء بياز 07543Yمزدوجفم العنصر

102/09/16إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد اإقليم: أزيللمركزية تبانت 38 02/09/16ايت ناصر بشرى 07584Tمزدوجالخالفية

601/01/17إقليم: بني مللمركزية ايت حبيبيإقليم: أزيللمركزية تباروشت 38 01/01/17مريم بن العسري 07562Uمزدوجتاكزيرت

202/09/16إقليم: بني مللمركزية ايت ايكوإقليم: أزيللمركزية تغبول 38 02/09/16فتيحة الحقاوي 07523Bمزدوجدير القصيبة

101/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العين الزرقاءإقليم: أزيللمركزية تاكلفت 38 01/01/17كمان هللة 07460Hمزدوجسيدي عيسى بن علي

823/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسونإقليم: أزيللمركزية آيت اعتاب 38 06/09/17الزروالي زهيرة 07589Yمزدوجالخالفية

601/01/17إقليم: الفقيه بن صالحم ابن حنبلإقليم: أزيللمركزية تسقي 38 23/01/17ليلى أكدال 20609A)مزدوجأولد عياد )البلدية

403/09/13إقليم: أزيللمركزية آيت يحيىإقليم: أزيللمركزية آيت كيرت 37 06/09/17الرياح ايمان 07007Rمزدوجبني عياط

202/09/10إقليم: أزيللمدرسة امزيزلإقليم: أزيللمركزية إيواريضن 35 02/09/15إلتحاق بالزوجةم آيت قرمون 06868P)مزدوجدمنات )البلدية

202/09/16إقليم: الحاجبضيعة الحاج حسنإقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوب 35 06/09/17اسراجي  نورالدين 21187Dمزدوجأيت بورزوين

423/01/17إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: أزيللمركزية إسكسي 35 06/09/17م  صالح 07665Fمزدوجأولد سعيد الواد

923/01/17إقليم: بني مللمركزية ايت حبيبيإقليم: أزيللمركزية بين الويدان 35 06/09/17فاطمة الزهراء  افاطي 07562Uمزدوجتاكزيرت

323/01/17إقليم: أزيللمركزية لعوينةإقليم: أزيللمركزية تمريغت 35 06/09/17عبد الله حاريري 07004Mمزدوجبني عياط

423/01/17إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: أزيللمركزية آيت واستر 35 04/09/17نادية براني 12032C)مزدوجوادي زم )البلدية

123/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد الجابريإقليم: أزيللمركزية اماسين 35 06/09/17حفيظة بوفزوز 07454Bمزدوجأولد ناصر

423/01/17إقليم: بني مللم ام المؤمنينإقليم: أزيللمركزية تيفرت نايت حمزة 35 07/09/17لمياء رزقي 07346J)مزدوجالقصيبة )البلدية

323/01/17إقليم: أزيللمركزية السورإقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوب 35 06/09/17عبد الجليل اقنضر 07141Lمزدوجامليل
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523/01/17إقليم: الفقيه بن صالحم الـنـكــــارإقليم: أزيللمركزية تامدة 35 06/09/17معاد زروق 07366Fمزدوجسيدي عيسى بن علي

223/01/17إقليم: بني مللايت داود اوموسىإقليم: أزيللمركزية آيت اعتاب 35 06/09/17فدوى اوربيع 07652Sمزدوجسمكت

603/09/13إقليم: بني مللمركزية الظهرةإقليم: أزيللمركزية أمزيكاز 34 04/09/18إلتحاق بالزوجةشرفوي اسماعيل 07383Zمزدوجأولد امبارك

505/09/07إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسونإقليم: أزيللمركزية ارفالة 33 06/09/17هشام الزايدى 07589Yمزدوجالخالفية

202/09/15إقليم: أزيللمدرسة تغرمينإقليم: أزيللمركزية تيديلي 33 02/09/16إلتحاق بالزوجنادية بناصري 06869R)مزدوجدمنات )البلدية

101/01/17إقليم: أزيللمركزية تبانتإقليم: أزيللمركزية طلحة 32 04/09/18المصطفى اقزا 06903Cمزدوجتبانت

601/01/17إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: أزيللمركزية أزود 32 04/09/18هاجر سعد اليماني 07665Fمزدوجأولد سعيد الواد

923/01/17إقليم: أزيلل مركزية امرصيدإقليم: أزيللمركزية آيت سعيد اسكا 32 04/09/18فتيحة الراجي 06938Rمزدوجتامدا نومرسيد

423/01/17إقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبرإقليم: أزيللمدرسة فم الجمعة 32 06/09/17مريم الخلفي 07361Aمزدوجدار ولد زيدوح

323/01/17إقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوبإقليم: أزيللمركزية تمريغت 32 04/09/18صراحي ثورية 26883Vمزدوجتانوغة

1002/09/10إقليم: أزيللمركزية لعوينةإقليم: أزيللمركزية ارفالة 31 06/09/17كريم ورعي 07004Mمزدوجبني عياط

304/09/12إقليم: سيدي بنورسيدي بنورإقليم: أزيللمركزية سوق الربعاء 31 07/09/17حنان أبو طارق 08457Sمزدوجبوحمام

202/09/15إقليم: بني مللمركزية تاكزيرتإقليم: أزيللمركزية آيت تمجوط 31 06/09/17إلتحاق بالزوجةمولود بنزهرة 07551Gمزدوجتاكزيرت

708/09/17إقليم: خنيفرةسغنانةإقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 31 08/09/17اسماعيلي علوي منية 11771Uمزدوجموحى أوحمو الزياني

808/09/17إقليم: أزيللمركزية لعوينةإقليم: أزيللمركزية سيدي عزيز 31 08/09/17م سيجحا 07004Mمزدوجبني عياط

707/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت يحيىإقليم: أزيللمركزية تاونزة 31 07/09/17أحمد إمحلي 07007Rمزدوجبني عياط

108/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلولإقليم: أزيللمركزية آيت ايدير نوامسا 31 08/09/17المحفوظ أوريكي 07452Zمزدوجأولد ناصر
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108/09/17إقليم: أزيلل مركزية امرصيدإقليم: أزيللمركزية أشكول 31 08/09/17بوزيد  حسن 06938Rمزدوجتامدا نومرسيد

108/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت واكنإقليم: أزيللمركزية تكندافت 31 08/09/17عمر قدوري 07019Dمزدوجبزو

206/09/17إقليم: أزيلل مركزية امرصيدإقليم: أزيللمركزية آيت النص 31 06/09/17تميم الحسين 06938Rمزدوجتامدا نومرسيد

108/09/17إقليم: أزيللمركزية تكلإقليم: أزيللمركزية آيت النص 31 08/09/17ايت بنكوم م 07059Xمزدوجأيت تكل

108/09/17إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: أزيللمركزية تسقي 31 08/09/17المولودي افضيل 07665Fمزدوجأولد سعيد الواد

مجموعة مدارس اولد إقليم: أزيللمركزية سيدي عزيز

اركيعة

808/09/17إقليم: الفقيه بن صالح 31 08/09/17م همصلة 07573Fمزدوجاهل مربع

108/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلولإقليم: أزيللمركزية آيت ايدير نوامسا 31 08/09/17الطاهري ابراهيم 07452Zمزدوجأولد ناصر

108/09/17إقليم: أزيللمركزية تاونزةإقليم: أزيللمركزية آيت امراس 31 08/09/17م ساسوني 06969Zمزدوجتاونزا

108/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الخميسإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 31 08/09/17شاهين عبد اللطيف 07613Zمزدوجبني شكدال

208/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الرواجحإقليم: أزيللمركزية مسكاون 31 08/09/17السعدية وديد 07446Tمزدوجأولد بورحمون

208/09/17إقليم: أزيللمركزية تامدةإقليم: أزيللمركزية اكرضان 31 08/09/17الرابحي  م 06942Vمزدوجتامدا نومرسيد

207/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت يحيىإقليم: أزيللمركزية آيت اعزم 31 08/09/17فجري يوسف 07007Rمزدوجبني عياط

407/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت يحيىإقليم: أزيللمركزية آيت ايدير نوامسا 31 07/09/17فاضمة البوحياوي 07007Rمزدوجبني عياط

108/09/17إقليم: أزيللمركزية سوق الربعاءإقليم: أزيللمركزية تسقي 31 08/09/17رشيد أيتعبد ا 06988V مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

308/09/17إقليم: أزيللمركزية لعوينةإقليم: أزيللمركزية واولى 31 08/09/17حفيظة حدوشي 07004Mمزدوجبني عياط

108/09/17إقليم: أزيللمركزية إيواريضنإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 31 08/09/17سليمان اعفان 07116Jمزدوجسيدي بوخالف

208/09/17إقليم: أزيلل مركزية امرصيدإقليم: أزيللمركزية برنات 31 08/09/17م ايت الجمعة 06938Rمزدوجتامدا نومرسيد
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608/09/17إقليم: أزيللمركزية لعوينةإقليم: أزيللمركزية تمريغت 31 08/09/17كسوة عبد الكريم 07004Mمزدوجبني عياط

408/09/17إقليم: أزيللمركزية اخرخوضنإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 31 08/09/17ايت عدي سليمان 06921Xمزدوجاكودي نلخير

807/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت يحيىإقليم: أزيللمركزية تاونزة 31 07/09/17فتيحة الشيبان 07007Rمزدوجبني عياط

308/09/17إقليم: أزيللمركزية إمي نفريإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 31 08/09/17سعيدة كورار 07128Xمزدوجتفني

308/09/17إقليم: أزيللمركزية لعوينةإقليم: أزيللمركزية آيت امراس 31 08/09/17فاطمة توفيق 07004Mمزدوجبني عياط

807/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت كيرتإقليم: أزيللمركزية تاونزة 31 07/09/17م اغزان 07234Mمزدوجأيت واوردا

708/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراحإقليم: أزيللمركزية تاكست 31 08/09/17بسمة المباريكي 07463Lمزدوجسيدي عيسى بن علي

308/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العين الزرقاءإقليم: أزيللمركزية أموكز 31 08/09/17ادهير وردة 07460Hمزدوجسيدي عيسى بن علي

508/09/17إقليم: بني مللمركزية تبهيتإقليم: أزيللمركزية تابية 31 08/09/17إكرام السوداري 07564

W

مزدوجأيت أم البخث

108/09/17إقليم: بني مللمركزية اوصفروإقليم: أزيللمركزية تابية 31 08/09/17هدى عبد الرزاق 07526Eمزدوجدير القصيبة

108/09/17إقليم: خريبكةم/م بني ازرنتلإقليم: أزيللمركزية بوعنتر 31 08/09/17خالد عبد اللطيف 12054Bمزدوجبني زرنتل

608/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الرواجحإقليم: أزيللمركزية مسكاون 31 08/09/17المصطفى خويض 07446Tمزدوجأولد بورحمون

608/09/17إقليم: بني مللمركزية اغرم لعلمإقليم: أزيللمركزية آيت ايدير نوامسا 31 20/09/17العمري عبد السلم 07539Uمزدوجدير القصيبة

108/09/17إقليم: بني مللايت داود اوموسىإقليم: أزيللمركزية ترست 31 08/09/17نجاة اعليوان 07652Sمزدوجسمكت

108/09/17إقليم: بني مللمركزية تبهيتإقليم: أزيللمركزية ترست 31 08/09/17مزي خديجة 07564

W

مزدوجأيت أم البخث

108/09/17إقليم: خريبكةم/م الكرارإقليم: أزيللمركزية بوعنتر 31 08/09/17عبد الرحيم زروالي 12090Rمزدوجبني زرنتل

307/09/17إقليم: أزيللمركزية طلحةإقليم: أزيللمركزية أنلتف 31 07/09/17بورواي مصطفى 06934Lمزدوجتامدا نومرسيد
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407/09/17إقليم: أزيللمركزية اخرخوضنإقليم: أزيللمركزية أنلتف 31 07/09/17ويعزان مصطفى 06921Xمزدوجاكودي نلخير

مركزية سيدي علي بن إقليم: أزيللمركزية بوعنتر

ابراهيم

108/09/17إقليم: أزيلل 31 08/09/17إبراهيم العياشي 07010Uمزدوجبني عياط

108/09/17إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 31 08/09/17زهرة مستور 07190Pمزدوجسيدي يعقوب

908/09/17إقليم: أزيللمركزية السورإقليم: أزيللمركزية تزكي 31 08/09/17امنة ايت عبو 07141Lمزدوجامليل

108/09/17إقليم: أزيلل مركزية امرصيدإقليم: أزيللمركزية تلسنانت 31 08/09/17ايت خويا مينة 06938Rمزدوجتامدا نومرسيد

508/09/17إقليم: بني مللمركزية تانوغةإقليم: أزيللمركزية زمط 31 08/09/17سومية بناية 07547Cمزدوجتانوغة

606/09/17إقليم: أزيللمركزية تكلإقليم: أزيللمركزية آيت امراس 31 08/09/17السعدية بورفاض 07059Xمزدوجأيت تكل

208/09/17إقليم: خنيفرةبوكدجيكإقليم: أزيللمركزية دار الجاكير 31 08/09/17بوعزة ايت اعريم 11753Zمزدوجاكلمام ازكزا

107/09/17إقليم: أزيللمركزية تامدةإقليم: أزيللمركزية سكاط 31 07/09/17عبد العزيز مسعودي 06942Vمزدوجتامدا نومرسيد

508/09/17إقليم: أزيللمركزية امداحنإقليم: أزيللمركزية ترست 31 08/09/17لبنى الراي 07013Xمزدوجبزو

108/09/17إقليم: أزيللمركزية سوق الربعاءإقليم: أزيللمركزية تابية 31 08/09/17سعاد زاهري 06988V مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

208/09/17إقليم: أزيللمركزية لعوينةإقليم: أزيللمركزية آيت النص 31 08/09/17ازاك بشرى 07004Mمزدوجبني عياط

107/09/17إقليم: أزيللمركزية أزودإقليم: أزيللمركزية سكاط 31 07/09/17شيبوب رشيد 07063Bمزدوجأيت تكل

108/09/17إقليم: أزيللمركزية سيدي امحند اومحندإقليم: أزيللمركزية آيت مازيغ 31 08/09/17واشواش وليد 07228Fمزدوجواويزغت

707/09/17إقليم: أزيللمركزية لعوينةإقليم: أزيللمركزية آيت اعزم 31 08/09/17سيهام اولهي 07004Mمزدوجبني عياط

808/09/17إقليم: أزيللمركزية اخرخوضنإقليم: أزيللمركزية وازنت 31 08/09/17بنعبد السلم نورة 06921Xمزدوجاكودي نلخير

308/09/17إقليم: أزيللمركزية السورإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 31 08/09/17البرنوسي عصام 07141Lمزدوجامليل
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308/09/17إقليم: أزيللمركزية احفورإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 31 08/09/17فتيحة الزايد 07185Jمزدوجسيدي يعقوب

المدرسة الجماعاتية مولي إقليم: أزيللمركزية تساوت

بوعزة

208/09/17إقليم: خنيفرة 31 08/09/17فتيحة الصافي 26930

W

مزدوجمولي بوعزة

608/09/17إقليم: أزيللمركزية السورإقليم: أزيللمركزية تزكي 31 08/09/17لبنى يحياوي 07141Lمزدوجامليل

708/09/17إقليم: خريبكةم/م سوق الخميسإقليم: أزيللمركزية ترست 31 08/09/17جمعة مومادي 12154Kمزدوجأولد عزوز

108/09/17إقليم: خريبكةمدرسة النجاحإقليم: أزيللمركزية احفور 31 08/09/17فاطمة العزاي 12024U)مزدوجوادي زم )البلدية

207/09/17إقليم: خنيفرةتاسكارتإقليم: أزيللمركزية إيواريضن 31 07/09/17حنان ايت اوسي 11766Nمزدوجلهري

208/09/17إقليم: خنيفرةتيقليتإقليم: أزيللمركزية اسمسيل 31 08/09/17فاطمة الزهراء هدنموس 11811Mمزدوجأم الربيع

608/09/17إقليم: خنيفرةابضغيغإقليم: أزيللمركزية تساوت 31 08/09/17زينب الصافي 11662Aمزدوجتيغسالين

106/09/17إقليم: خنيفرةتاجموتإقليم: أزيللمركزية آيت امراس 31 08/09/17سميرة باربو 11757Dمزدوجلهري

407/09/17إقليم: خنيفرةجنان ماسإقليم: أزيللمركزية اسمسيل 31 07/09/17مليكة صبري 11780Dمزدوجاكلمام ازكزا

308/09/17إقليم: خنيفرةالمدرسة الجماعاتية بوشبلإقليم: أزيللمركزية دار الجاكير 31 23/09/17بومسيس سعيد 11829Gمزدوجالحمام

408/09/17إقليم: بني مللمركزية اغرم لعلمإقليم: أزيللمركزية آيت مالك 31 08/09/17الشراظ العلمي 07539Uمزدوجدير القصيبة

مركزية سيدي علي بن إقليم: أزيللمركزية آيت اعزم

ابراهيم

107/09/17إقليم: أزيلل 31 08/09/17الحسن تخوش 07010Uمزدوجبني عياط

208/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت واكنإقليم: أزيللمركزية آيت مالك 31 08/09/17فاظمة الزهراء رمضاني 07019Dمزدوجبزو

108/09/17إقليم: أزيللمركزية دار الجاكيرإقليم: أزيللمركزية تساوت 31 08/09/17احمدالراشيدي 07176Zمزدوجتدلي فطواكة

208/09/17إقليم: أزيللمركزية لعوينةإقليم: أزيللمركزية تلغمت 31 08/09/17الحسين  احمو 07004Mمزدوجبني عياط

107/09/17إقليم: الفقيه بن صالحم أولد بوعزةإقليم: أزيللمركزية افطوشن 31 07/09/17ابتسام اليدجي 07365Eمزدوجأولد بورحمون
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106/09/17إقليم: بني مللمركزية اغرم لعلمإقليم: أزيللمركزية آيت امراس 31 08/09/17زهور رؤوفي 07539Uمزدوجدير القصيبة

607/09/17إقليم: خريبكةم/م أولد عزوزإقليم: أزيللمركزية اسمسيل 31 07/09/17نزهة كمالي 12159Rمزدوجأولد عزوز

108/09/17إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: أزيللمركزية تيديلي 31 08/09/17عزيزة الشحمي 07190Pمزدوجسيدي يعقوب

408/09/17إقليم: خريبكةمدرسة الشهيد بنداودإقليم: أزيللمركزية آيت ماجدن 31 08/09/17السعدية غزاوني 12031B)مزدوجوادي زم )البلدية

308/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونةإقليم: أزيللمركزية ابراغن 31 08/09/17سارة دردر 07480Eمزدوجأولد زمام

108/09/17إقليم: أزيللمركزية باحيإقليم: أزيللمركزية ابراغن 31 08/09/17عبد الغاني بنزطام 07018Cمزدوجبزو

808/09/17إقليم: بني مللمركزية اوصفروإقليم: أزيللمركزية اماسين 31 08/09/17مريم بطل الخروبة 07526Eمزدوجدير القصيبة

208/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت يحيىإقليم: أزيللمركزية تمريغت 31 08/09/17الوردي عبد ا 07007Rمزدوجبني عياط

308/09/17إقليم: خنيفرةسيدي يحيى وسعدإقليم: أزيللمركزية أموكز 31 08/09/17سلوى صحبشيخ 11668Gمزدوجسيدي يحيى أو ساعد

108/09/17إقليم: خريبكةم/م بير مزويإقليم: أزيللمركزية آيت امراس 31 08/09/17حنان اخزيز 12114Sمزدوجبئر مزوي

106/09/17إقليم: خريبكةم/م اسريروإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 31 08/09/17سعيد ندير 12095

W

مزدوجأولد كواوش

908/09/17إقليم: الفقيه بن صالحم ابن حنبلإقليم: أزيللمركزية آيت ماجدن 31 08/09/17حسن عمراوي 20609A)مزدوجأولد عياد )البلدية

105/09/17إقليم: أزيللمركزية سوق الربعاءإقليم: أزيللمركزية آيت ايدير نوامسا 31 08/09/17ادريس بن غانم 06988V مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

108/09/17إقليم: خنيفرةاكلموسإقليم: أزيللمركزية تمريغت 31 08/09/17ايت حسين يونس 11618Cمزدوجاكلموس

308/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت واكنإقليم: أزيللمركزية آيت مالك 31 08/09/17صبري جميلة 07019Dمزدوجبزو

101/01/17إقليم: أزيللمركزية آيت سريإقليم: أزيللمركزية تاكلفت 30 01/01/17إلتحاق بالزوجياسين مريم 07206Gمزدوجتيموليلت

202/09/10إقليم: أزيللمدرسة تغرمينإقليم: أزيللمركزية إيواريضن 29 02/09/16إلتحاق بالزوجةاومساط عبدالهادي 06869R)مزدوجدمنات )البلدية

589



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 2020

نوعم. النقط
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تاريخ

التوظيف
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

102/09/15إقليم: أزيللمدرسة تغرمينإقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوب 29 06/09/17إلتحاق بالزوجسميرة ايت حدو 06869R)مزدوجدمنات )البلدية

902/09/15إقليم: بني مللمركزية اغرم لعلمإقليم: أزيللمركزية ارفالة 29 06/09/17فاطمة الوادي 07539Uمزدوجدير القصيبة

102/09/15إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطةإقليم: أزيللمركزية آيت اعتاب 29 06/09/17إلتحاق بالزوجةياسين خوجة 07485Kمزدوجأولد زمام

102/09/15إقليم: أزيللمركزية آيت سريإقليم: أزيللمركزية آيت تمجوط 29 06/09/17إلتحاق بالزوجةهشام وجلي 07206Gمزدوجتيموليلت

102/09/15إقليم: أزيللمدرسة تيموليلت المختلطةإقليم: أزيللمركزية ارفالة 29 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة الزعلي 07203Dمزدوجتيموليلت

102/09/16إقليم: أزيللمركزية آيت امإقليم: أزيللمركزية افران 29 04/09/19مجدولين الصقلي 06871Tمزدوجأيت ام

108/09/17إقليم: خريبكةم/م اسريروإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 29 08/09/17فاطمة الملوكي 12095

W

مزدوجأولد كواوش

102/09/16إقليم: بركانالتلإقليم: أزيللمركزية سرمت 28 02/09/16سعيد عماري 04436

W

مزدوجاكليم )البلدية(

401/01/17إقليم: بني مللمركزية مجاطإقليم: أزيللمركزية تيفرت نايت حمزة 28 01/01/17إلتحاق بالزوجالقلعي أسماء 07637Aمزدوجكطاية

801/01/17إقليم: خنيفرةتاسكارتإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 28 01/01/17الساعدي  اسماعيل 11766Nمزدوجلهري

406/09/16إقليم: تازةكاوان المركزإقليم: أزيللمركزية المسا 28 06/09/16هشام إكعبوني 16601Uمزدوجبوحلو

102/09/16إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد الجابريإقليم: أزيللمركزية اباشكو 28 01/01/17م خوال 07454Bمزدوجأولد ناصر

101/01/17إقليم: أزيللمركزية تعبديتإقليم: أزيللمركزية طلحة 28 01/01/17إلتحاق بالزوجةحسن مروان 06927Dمزدوجاكودي نلخير

101/01/17إقليم: تارودانتم.م المغرب العربيإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 28 01/01/17إلتحاق بالزوجةاوشن  مبارك 17540Pمزدوجلكفيفات

106/03/17إقليم: أزيللمدرسة إزلفنإقليم: أزيلل مركزية امرصيد 28 06/09/17إلتحاق بالزوجةابوكار خليفة 18484R)مزدوجأزيلل )البلدية

823/01/17إقليم: الفقيه بن صالحم أولد بوعزةإقليم: أزيللمركزية وريد 28 23/01/17ابراهيم الحسناوي 07365Eمزدوجأولد بورحمون

323/01/17إقليم: بني مللمركزية امهواشإقليم: أزيللمركزية آيت واستر 28 23/01/17 احــمــد اعــلــيــوان 07531Kمزدوجدير القصيبة
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523/01/17إقليم: أزيللمركزية إمي نفريإقليم: أزيللمركزية تغدوين 28 23/01/17الحسن ملوك 07128Xمزدوجتفني

523/01/17إقليم: بني مللفم اوديإقليم: أزيللمركزية طلحة 28 23/01/17إلتحاق بالزوجبديعة جدي 07387Dمزدوجفم اودي

123/01/17إقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتيةإقليم: أزيللمركزية آيت تمجوط 28 23/01/17إلتحاق بالزوجالعلوي السعدية 07207Hمزدوجانركي

223/01/17إقليم: أزيللمركزية أمزيكازإقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوب 28 23/01/17م آيت بوزيد 07000Hمزدوجبني عياط

123/01/17إقليم: خريبكةمدرسة النجاحإقليم: أزيللمركزية سمدن 28 23/01/17خطيب خالد 12024U)مزدوجوادي زم )البلدية

723/01/17إقليم: بني مللمركزية اغرم لعلمإقليم: أزيللمركزية امالو 28 23/01/17مروان أيت حريز 07539Uمزدوجدير القصيبة

123/01/17إقليم: خريبكةم/م بني ازرنتلإقليم: أزيللمركزية زمط 28 23/01/17امين بوسهماين 12054Bمزدوجبني زرنتل

108/09/17إقليم: خنيفرةتانفنيتإقليم: أزيللمركزية آيت ايدير نوامسا 28 04/09/18آسية مستحسن 11809Kمزدوجأم الربيع

107/09/17إقليم: بني مللمركزية ايت ايكوإقليم: أزيللمركزية بين الويدان 28 04/09/18وحداش عبد ا 07523Bمزدوجدير القصيبة

408/09/17إقليم: الفقيه بن صالحم الـنـكــــارإقليم: أزيللمركزية امداحن 28 04/09/18فاطمة اكشيرد 07366Fمزدوجسيدي عيسى بن علي

108/09/17إقليم: أزيللمركزية بين الويدانإقليم: أزيللمركزية آيت مازيغ 28 04/09/18صالح خوي 07214Rمزدوجبين الويدان

المدرسة الجماعاتية آيت 

عبدي

106/09/17إقليم: أزيللمركزية تاكلفتإقليم: أزيلل 28 08/09/17بناصر الدعي 07246Aمزدوجتاكلفت

108/09/17إقليم: أزيللمركزية سوق الربعاءإقليم: أزيللمركزية تسليت 28 04/09/18رشيد مرواني 06988V مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

508/09/17إقليم: أزيللمركزية امداحنإقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطس 28 04/09/18الزيتوني عبد الجليل 07013Xمزدوجبزو

908/09/17إقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوبإقليم: أزيللمركزية تاكلفت 28 04/09/18عثمان الموستني 26883Vمزدوجتانوغة

608/09/17إقليم: أزيللمركزية أمزيكازإقليم: أزيللمركزية تكل 28 04/09/18سعيد بردهم 07000Hمزدوجبني عياط

108/09/17إقليم: أزيللمركزية اخرخوضنإقليم: أزيللمركزية أشكول 28 04/09/18رشيد حجاج 06921Xمزدوجاكودي نلخير
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108/09/17إقليم: الفقيه بن صالحم ابن حنبلإقليم: أزيللمركزية ترست 28 04/09/18عبد الرحيم زروالي 20609A)مزدوجأولد عياد )البلدية

108/09/17إقليم: أزيللمركزية واولىإقليم: أزيللمركزية امالو 28 04/09/18عبد الرحيم امجال 07089Eمزدوجواولى

208/09/17إقليم: أزيلل مركزية امرصيدإقليم: أزيللمركزية سكاط 28 04/09/18احماد عل 06938Rمزدوجتامدا نومرسيد

108/09/17إقليم: أزيللمركزية سيدي امحند اومحندإقليم: أزيللمركزية تباروشت 28 04/09/18المهدي ايت عبود 07228Fمزدوجواويزغت

908/09/17إقليم: أزيللمركزية سوق الربعاءإقليم: أزيللمركزية تسقي 28 04/09/18ايت رحو سعاد 06988V مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

208/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلحإقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطس 28 04/09/18شرف المنياري 07476Aمزدوجأولد زمام

108/09/17إقليم: أزيللمركزية تامدةإقليم: أزيللمركزية أشكول 28 04/09/18ايت زايد حميد 06942Vمزدوجتامدا نومرسيد

206/09/17إقليم: أزيللمركزية إمي نفريإقليم: أزيللمركزية تغدوين 28 06/09/18مدوا سميرة 07128Xمزدوجتفني

307/09/17إقليم: أزيللمركزية امداحنإقليم: أزيللمركزية ترست 28 04/09/18عبد الكبير لعميري 07013Xمزدوجبزو

608/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد اإقليم: أزيللمركزية ارفالة 28 04/09/18نهال بدو 07584Tمزدوجالخالفية

708/09/17إقليم: خريبكةمدرسة النجاحإقليم: أزيللمركزية إسكسي 28 04/09/18خديجة الساهيلي 12024U)مزدوجوادي زم )البلدية

108/09/17إقليم: خنيفرةامرهانإقليم: أزيللمركزية أزود 28 04/09/18حنان العفو 11686Bمزدوجكروشن

المدرسة الجماعاتية 

تباروشت

208/09/17إقليم: أزيللمركزية أمزيكازإقليم: أزيلل 28 08/09/17لحسن  ارحو 07000Hمزدوجبني عياط

مركزية سيدي علي بن إقليم: أزيللمركزية بين الويدان

ابراهيم

507/09/17إقليم: أزيلل 28 04/09/18سعيد إبلوح 07010Uمزدوجبني عياط

108/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة اولد ازمامإقليم: أزيللمركزية باحي 28 04/09/18سعاد أفقير 07367Gمزدوجأولد زمام

208/09/17إقليم: أزيللمركزية طلحةإقليم: أزيللمركزية برنات 28 04/09/18حسن ايتوشطو 06934Lمزدوجتامدا نومرسيد

108/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطةإقليم: أزيللمركزية تسقي 28 04/09/18كريمة باعوش 07485Kمزدوجأولد زمام
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302/09/14إقليم: أزيللمركزية تكانتإقليم: أزيللمركزية لعوينة 27 04/09/19إلتحاق بالزوجسراب  سلمى 21968Cمزدوجافورار

301/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافيةإقليم: أزيللمركزية تيلوكيت 27 01/01/17صليحة  الحديوي 07421Rمزدوجأحد بوموسى

123/01/17إقليم: أزيللمدرسة تيموليلت المختلطةإقليم: أزيللمركزية آيت ام 26 06/09/17إلتحاق بالزوجخديجة العمراوي 07203Dمزدوجتيموليلت

المدرسة الجماعاتية 

تباروشت

208/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت حلوانإقليم: أزيلل 26 04/09/18حدو اشقير 07218Vمزدوجبين الويدان

301/01/17إقليم: أزيللالمدرسة المركزية دمناتإقليم: أزيللمركزية إمي نفري 25 06/09/17إلتحاق بالزوجحسناء البارودي 06856B)مزدوجدمنات )البلدية

623/01/17إقليم: بني مللمركزية تانوغةإقليم: أزيللمركزية آيت اعتاب 25 06/09/17م الزكري 07547Cمزدوجتانوغة

623/01/17إقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوبإقليم: أزيللمركزية تمريغت 25 06/09/17حميد شراد 26883Vمزدوجتانوغة

223/01/17إقليم: بني مللمركزية تانوغةإقليم: أزيللمركزية آيت اعتاب 25 06/09/17هشام  ازروال 07547Cمزدوجتانوغة

623/01/17إقليم: بني مللمركزية ايت ايكوإقليم: أزيللمركزية آيت اعتاب 25 06/09/17م   لمعاشي 07523Bمزدوجدير القصيبة

218/01/17إقليم: أزيللمدرسة الداودي سعيدإقليم: أزيللمركزية بين الويدان 25 06/09/17إلتحاق بالزوجةالحسين امصيح 06864Kمزدوجواويزغت

623/01/17إقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوبإقليم: أزيللمركزية آيت اعتاب 25 06/09/17يوسف مساعف 26883Vمزدوجتانوغة

502/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة اولد ازمامإقليم: أزيللمركزية واولى 25 06/09/17عبد المولى اللطيف 07367Gمزدوجأولد زمام

723/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراحإقليم: أزيللمركزية تامدة 25 07/09/17يونس مزايط 07463Lمزدوجسيدي عيسى بن علي

1023/01/17إقليم: خريبكةم/م الفقراءإقليم: أزيللمركزية تاونزة 25 07/09/17انحيلة حمزة 12129Hمزدوجالفقراء

523/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراحإقليم: أزيللمركزية تامدة 25 06/09/17ايوب العسري 07463Lمزدوجسيدي عيسى بن علي

123/01/17إقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوبإقليم: أزيللمركزية تاونزة 25 04/09/17عمر لطفي 26883Vمزدوجتانوغة

123/01/17إقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوبإقليم: أزيللمركزية آيت اعزم 25 06/09/17حميد والهري 26883Vمزدوجتانوغة
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223/01/17إقليم: أزيللمدرسة وادي الذهبإقليم: أزيللمركزية آيت ام 25 06/09/17إلتحاق بالزوجةعماد مرزوك 06848T)مزدوجأزيلل )البلدية

223/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلحإقليم: أزيللمركزية أهل الواد 25 06/09/17شحمي رضوان 07476Aمزدوجأولد زمام

723/01/17إقليم: بني مللمركزية ايت ايكوإقليم: أزيللمركزية آيت تمجوط 25 08/09/17سفيان ورادي 07523Bمزدوجدير القصيبة

108/09/17إقليم: أزيللمركزية أمزيكازإقليم: أزيللمركزية آيت واستر 25 04/09/19عمر عامر 07000Hمزدوجبني عياط

108/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت إعزةإقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطس 25 08/09/17إلتحاق بالزوجةعبد الكبير بوحى 07197Xمزدوجافورار

208/09/17إقليم: أزيللمركزية سيدي امحند اومحندإقليم: أزيللمركزية آيت تمجوط 25 08/10/19م مهموش 07228Fمزدوجواويزغت

106/09/17إقليم: أزيللمركزية سوق الربعاءإقليم: أزيللمركزية آيت ايدير نوامسا 25 04/09/19والعيد الصابري 06988V مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

807/09/17إقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطسإقليم: أزيللمركزية تاونزة 25 04/09/19م ايت سعيد 06974Eمزدوجتاونزا

506/09/17إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: أزيللمركزية احفور 25 04/09/19ايت بوشوي عبدا 07190Pمزدوجسيدي يعقوب

508/09/17إقليم: أزيللمركزية أمزيكازإقليم: أزيللمركزية اماسين 25 04/09/19عبدالرزاق الفيض 07000Hمزدوجبني عياط

108/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت امإقليم: أزيللمركزية افران 25 04/09/19م أحنصال 06871Tمزدوجأيت ام

208/09/17إقليم: أزيلل مركزية امرصيدإقليم: أزيللمركزية آيت ام 25 04/09/19مصطفى ايت سيدي علي 06938Rمزدوجتامدا نومرسيد

107/09/17إقليم: أزيللمركزية طلحةإقليم: أزيللمركزية تلغمت 25 04/09/19حمود المصطفى 06934Lمزدوجتامدا نومرسيد

406/09/17إقليم: أزيللمركزية طلحةإقليم: أزيللمركزية تيفرت نايت حمزة 25 04/09/19السعدية مولي 06934Lمزدوجتامدا نومرسيد

108/09/17إقليم: الفقيه بن صالحم المركزية أ. عيادإقليم: أزيللمركزية اسمسيل 25 04/09/19رجاء أقيو 07349M)مزدوجأولد عياد )البلدية

108/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت كيرتإقليم: أزيللمركزية تسقي 25 04/09/19عزوب خليفة 07234Mمزدوجأيت واوردا

207/09/17إقليم: أزيلل مركزية امرصيدإقليم: أزيللمركزية سكاط 25 04/09/19سليمان عبد الرحيم 06938Rمزدوجتامدا نومرسيد
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108/09/17إقليم: أزيللمركزية تمريغتإقليم: أزيللمركزية تابية 25 04/09/19جواد زروالي 06979Kمزدوجتاونزا

106/09/17إقليم: أزيللمركزية تكلإقليم: أزيللمركزية أزود 25 04/09/19أيتعل عزيز 07059Xمزدوجأيت تكل

201/01/17إقليم: الفقيه بن صالحم النوارإقليم: أزيللمركزية آيت واكن 24 04/09/18سناء الحيان 07323J سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

602/09/16إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراحإقليم: أزيللمركزية زالكن 24 05/09/18كريمة مرواني 07463Lمزدوجسيدي عيسى بن علي

904/09/18إقليم: الفقيه بن صالحم الـنـكــــارإقليم: أزيللمركزية تباروشت 24 04/09/18فاطمة الزهراء بوقويس 07366Fمزدوجسيدي عيسى بن علي

104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت تمجوطإقليم: أزيللمركزية تباروشت 24 04/09/18حنان المرضي 07252Gمزدوجتاكلفت

104/09/18إقليم: أزيللمركزية افطوشنإقليم: أزيللمركزية إمي نوارك 24 04/09/18مصطفى ربان 07106Yمزدوجأيت ماجدن

304/09/18إقليم: خريبكةم/م أولد بوعزة بنقاسمإقليم: أزيللمركزية سرمت 24 04/09/18بهيجة لوحة 12135Pمزدوجمفاسيس

104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت النصإقليم: أزيللمركزية تسلي 24 04/09/18نسيم بوفرا 07077Sمزدوجتنانت

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تامدةإقليم: أزيللمركزية برنات 24 04/09/18بن الشيخ عبد الكريم 06942Vمزدوجتامدا نومرسيد

304/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلولإقليم: أزيللمركزية تسكنت 24 04/09/18سكينة شابور 07452Zمزدوجأولد ناصر

404/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراحإقليم: أزيللمركزية اكرضان 24 04/09/18ابتسام منان 07463Lمزدوجسيدي عيسى بن علي

704/09/18إقليم: بني مللمركزية ايت ايكوإقليم: أزيللمركزية سرمت 24 04/09/18جيهان ناجي 07523Bمزدوجدير القصيبة

204/09/18إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: أزيللمركزية المسا 24 04/09/18المسكاوي خديجة 07190Pمزدوجسيدي يعقوب

1004/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلولإقليم: أزيللمركزية أنلتف 24 04/09/18بديعة تغراوي 07452Zمزدوجأولد ناصر

مركزية سيدي علي بن إقليم: أزيللمركزية تبانت

ابراهيم

104/09/18إقليم: أزيلل 24 04/09/18الحفناوي فاطنة 07010Uمزدوجبني عياط

104/09/18إقليم: أزيللمركزية إمي نفريإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 24 04/09/18احبار   احمد 07128Xمزدوجتفني
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104/09/18إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 24 04/09/18السعدية زضاضي 07190Pمزدوجسيدي يعقوب

104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت ايدير نوامساإقليم: أزيللمركزية برنات 24 04/09/18مجدولين علم 06996D مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

504/09/18إقليم: أزيللمركزية تامدةإقليم: أزيللمركزية أنلتف 24 04/09/18سميرة ايت كاوزكيت 06942Vمزدوجتامدا نومرسيد

104/09/18إقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبرإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 24 04/09/18سلوى غريبي 07361Aمزدوجدار ولد زيدوح

104/09/18إقليم: الفقيه بن صالحم النوارإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 24 04/09/18رفيق فوزية 07323J سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

مركزية سيدي علي بن إقليم: أزيللمركزية تباروشت

ابراهيم

504/09/18إقليم: أزيلل 24 04/09/18سهام كريم 07010Uمزدوجبني عياط

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تامدةإقليم: أزيللمركزية أنلتف 24 04/09/18احمد صباح 06942Vمزدوجتامدا نومرسيد

104/09/18إقليم: أزيللمدرسة فم الجمعةإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 24 04/09/18لمياء معروفي 06860Fمزدوجفم الجمعة

204/09/18إقليم: خريبكةم/م السماعلةإقليم: أزيللمركزية المسا 24 04/09/18مريم دحمان 12197Gمزدوجقصبة  الطرش

104/09/18إقليم: خريبكةم/م الخياراتإقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 24 04/09/18سلمى الحداد 12161Tمزدوجأولد عزوز

704/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسونإقليم: أزيللمركزية اكرضان 24 04/09/18وردة كامل 07589Yمزدوجالخالفية

704/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسونإقليم: أزيللمركزية اكرضان 24 04/09/18قاسم أوتغيام 07589Yمزدوجالخالفية

مدرسة سيدي م بن عبد إقليم: أزيللمركزية مكداز

ا

104/09/18إقليم: أزيلل 24 04/09/18فروق م 06859Eمزدوجفم الجمعة

404/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسونإقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 24 04/09/18مريم محفوظ 07589Yمزدوجالخالفية

904/09/18إقليم: أزيللمركزية إيواريضنإقليم: أزيللمركزية ازلك 24 04/09/18نادية شهبي 07116Jمزدوجسيدي بوخالف

404/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت كيرتإقليم: أزيللمركزية أنلتف 24 04/09/18سناء بورضان 07234Mمزدوجأيت واوردا

504/09/18إقليم: بني مللمركزية تفطيويتإقليم: أزيللمركزية تباروشت 24 04/09/18فاطمة خيري 07534Nمزدوجدير القصيبة
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مركزية سيدي علي بن إقليم: أزيللمركزية تغبول

ابراهيم

104/09/18إقليم: أزيلل 24 04/09/18عقاوي عبد النبي 07010Uمزدوجبني عياط

104/09/18إقليم: الفقيه بن صالحم الندلسإقليم: أزيللمركزية توفغين 24 04/09/18فاطمة الراضي 07324K سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

604/09/18إقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوبإقليم: أزيللمركزية زاوية احنصال 24 04/09/18عزيزة حيدان 26883Vمزدوجتانوغة

104/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسونإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 24 04/09/18طه صليحة 07589Yمزدوجالخالفية

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تكندافتإقليم: أزيللمركزية اسوال 24 04/09/18قشا م 07171Uمزدوجانزو

404/09/18إقليم: أزيللمركزية تمريغتإقليم: أزيللمركزية سرمت 24 04/09/18فدوى مكدولي 06979Kمزدوجتاونزا

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تكلإقليم: أزيللمركزية تيرارين 24 04/09/18لبنى ناصر 07059Xمزدوجأيت تكل

309/04/18إقليم: بني مللمركزية اوصفروإقليم: أزيللمركزية زاوية احنصال 24 04/09/18 خديجة الهراس 07526Eمزدوجدير القصيبة

104/09/18إقليم: الفقيه بن صالحم.أولد سيدي شنان 1إقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 24 04/09/18فدوى رشيق 07335X الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

404/09/18إقليم: أزيللمركزية أغبالو نبوعليإقليم: أزيللمركزية زمط 24 04/09/18جواد بومكماك 07222Zمزدوجبين الويدان

204/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت سعيد اسكاإقليم: أزيللمركزية تيزرت 24 04/09/18بومكماك خالد 06930Gمزدوجاكودي نلخير

204/09/18إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: أزيللمركزية تاركا 24 04/09/18ايوب المدليوي 07190Pمزدوجسيدي يعقوب

504/09/18إقليم: خريبكةم/م أولد بوعزة بنقاسمإقليم: أزيللمركزية توفغين 24 04/09/18حميد منعم 12135Pمزدوجمفاسيس

104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت ماجدنإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 24 04/09/18علي إسوسنة 07098Pمزدوجأيت ماجدن

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تاكلفتإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 24 04/09/18أحدى    نزار 07246Aمزدوجتاكلفت

104/09/18إقليم: أزيللمركزية أغبالو نبوعليإقليم: أزيللمركزية زمط 24 04/09/18كريمة كمال 07222Zمزدوجبين الويدان

304/09/18إقليم: أزيللمركزية احفورإقليم: أزيللمركزية المسا 24 04/09/18ابتسام كوفي 07185Jمزدوجسيدي يعقوب
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جماعة التعيين

604/09/18إقليم: أزيللمركزية تكلإقليم: أزيللمركزية تغبالوت نعثمان 24 04/09/18حسناء الديري 07059Xمزدوجأيت تكل

104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت امزالطإقليم: أزيللمركزية روكلت 24 04/09/18غزلن بوالغلت 06918Uمزدوجأيت بوولي

104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت كيرتإقليم: أزيللمركزية إكيس 24 04/09/18مريم بلكاضي 07234Mمزدوجأيت واوردا

404/09/18إقليم: أزيللمركزية تنانتإقليم: أزيللمركزية زاوية احنصال 24 04/09/18خديجة قادر 07067Fمزدوجتنانت

104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت كيرتإقليم: أزيللمركزية اسوال 24 04/09/18وسعدن خالد 07234Mمزدوجأيت واوردا

104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت كيرتإقليم: أزيللمركزية تلغمت 24 04/09/18باحوس فاطمة الزهراء 07234Mمزدوجأيت واوردا

423/01/17إقليم: أزيللالمدرسة المركزية دمناتإقليم: أزيللمركزية تيديلي 23 04/09/18إلتحاق بالزوجعبير الشرقاوي 06856B)مزدوجدمنات )البلدية

مدرسة سيدي الصغير بن إقليم: أزيللمركزية أهل الواد

المنيار

108/09/17إقليم: أزيلل 23 08/09/17إلتحاق بالزوجةسابق عبدالرحيم 06858Dمزدوجبزو

907/09/17إقليم: الفقيه بن صالحم الداخلةإقليم: أزيللمركزية السور 23 08/09/17إلتحاق بالزوجرزيقة ماجدي 07319E سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

208/09/17إقليم: أزيللمدرسة تغرمينإقليم: أزيللمركزية احفور 23 08/09/17إلتحاق بالزوجبوستة  للة عائشة 06869R)مزدوجدمنات )البلدية

108/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سعيدإقليم: أزيللمركزية تمريغت 23 08/09/17إلتحاق بالزوجهيري نورة 07437Hمزدوجسيدي  حمادي

507/09/17إقليم: أزيللمدرسة وادي الذهبإقليم: أزيللمركزية أغبالو نبوعلي 23 07/09/17إلتحاق بالزوجعائشة اعلي 06848T)مزدوجأزيلل )البلدية

308/09/17إقليم: بني مللاولد السيمورإقليم: أزيللمركزية برنات 23 08/09/17إلتحاق بالزوجمريم مرزوك 07399Sمزدوجأولد ايعيش

107/09/17إقليم: خنيفرةالوحدةإقليم: أزيللمركزية تاونزة 23 07/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة البعزاوي 18478Jمزدوجتيغسالين

208/09/17إقليم: أزيللمدرسة وادي الذهبإقليم: أزيللمركزية أزود 23 08/09/17إلتحاق بالزوجةبالكيال خالد 06848T)مزدوجأزيلل )البلدية

204/09/18إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: أزيللمركزية اباشكو 23 04/09/19حسناء كريم 07190Pمزدوجسيدي يعقوب

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تامدةإقليم: أزيللمركزية بوعنتر 23 04/09/19الشتيوي  أحمد 06942Vمزدوجتامدا نومرسيد
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404/09/18إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 23 04/09/19سعاد أسيف 07190Pمزدوجسيدي يعقوب

902/09/15إقليم: بني مللمركزية اولد سعيدإقليم: أزيللمركزية تاكلفت 22 07/09/17إلتحاق بالزوجرابحة   أسفراح 07668Jمزدوجأولد سعيد الواد

مركزية سيدي علي بن 

ابراهيم

116/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد بوخدوإقليم: أزيلل 22 04/09/18إلتحاق بالزوجةعبد اللطيف باخي 07581Pمزدوجكريفات

1023/01/17إقليم: الفقيه بن صالحم.أولد سيدي شنان 1إقليم: أزيللمركزية آيت حلوان 22 04/09/18ادريس خجيوي 07335X الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

مركزية سيدي علي بن إقليم: أزيللمركزية ارفالة

ابراهيم

523/01/17إقليم: أزيلل 22 04/09/18رضوان زاكي 07010Uمزدوجبني عياط

مركزية سيدي علي بن 

ابراهيم

123/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلولإقليم: أزيلل 22 04/09/18يوسف التويزي 07452Zمزدوجأولد ناصر

823/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد اإقليم: أزيللمركزية ارفالة 22 04/09/18مداح عبد الصمد 07584Tمزدوجالخالفية

مركزية سيدي علي بن 

ابراهيم

123/01/17إقليم: الفقيه بن صالحم أولد بوعزةإقليم: أزيلل 22 04/09/18إلتحاق بالزوجةالشرقي حريك 07365Eمزدوجأولد بورحمون

208/09/17إقليم: أزيللمدرسة وادي الذهبإقليم: أزيللمركزية أزود 22 08/09/17إلتحاق بالزوجحنان ابن شاري 06848T)مزدوجأزيلل )البلدية

108/09/17إقليم: بني مللمركزية الزوايرإقليم: أزيللمركزية آيت مالك 22 08/09/17إلتحاق بالزوجحفيظة الخرخاش 07398Rمزدوجأولد ايعيش

808/09/17إقليم: بني مللفم اوديإقليم: أزيللمركزية ارفالة 22 04/09/18إلتحاق بالزوجةلفقير الصغير 07387Dمزدوجفم اودي

208/09/17إقليم: أزيللمركزية تكانتإقليم: أزيللمركزية دار الجاكير 22 08/09/17إلتحاق بالزوجكوثر   بو طالب 21968Cمزدوجافورار

104/09/12إقليم: بني مللمركزية الفتحإقليم: أزيللمركزية لعوينة 21 04/09/19إلتحاق بالزوجعسلة نجاة 07381Xمزدوجأولد كناو

207/09/17إقليم: أزيللمركزية افطوشنإقليم: أزيللمركزية آيت مكون 21 07/09/17عبد اللطيف زيكي 07106Yمزدوجأيت ماجدن

1006/09/17إقليم: الفقيه بن صالحم الندلسإقليم: أزيللمركزية تبانت 21 11/09/17تمكرود مريم 07324K سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

1006/09/17إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: أزيللمركزية آيت علي 21 06/09/17خديجة كورزيت 07190Pمزدوجسيدي يعقوب

706/09/17إقليم: أزيللمركزية دار الجاكيرإقليم: أزيللمركزية آيت علي 21 07/09/17المسلوي عبد العزيز 07176Zمزدوجتدلي فطواكة
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908/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد الجابريإقليم: أزيللمركزية ترست 21 08/09/17ليلى عقي 07454Bمزدوجأولد ناصر

206/09/17إقليم: أزيللالمدرسة المركزية دمناتإقليم: أزيللمركزية افران 21 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة إكن 06856B)مزدوجدمنات )البلدية

808/09/17إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: أزيللمركزية المسا 21 08/09/17المصطفى البقير 07190Pمزدوجسيدي يعقوب

708/09/17إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 21 08/09/17جواد بوبكراوي 07190Pمزدوجسيدي يعقوب

108/09/17إقليم: أزيللمركزية احفورإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 21 08/09/17أفرماش عبد ا 07185Jمزدوجسيدي يعقوب

106/09/17إقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبليإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 21 06/09/17مريمة أحمي 07242

W

مزدوجأيت اوقبلي

107/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت تمجوطإقليم: أزيللمركزية تاركا 21 08/09/17الحسين مزوز 07252Gمزدوجتاكلفت

708/09/17إقليم: أزيللمدرسة إزلفنإقليم: أزيللمركزية اخرخوضن 21 04/09/18إلتحاق بالزوجلبنى انوعلل 18484R)مزدوجأزيلل )البلدية

708/09/17إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 21 08/09/17اشلوخ عادل 07190Pمزدوجسيدي يعقوب

108/09/17إقليم: أزيللمركزية تنانتإقليم: أزيللمركزية تزكي 21 08/09/17سناء لمخنتر 07067Fمزدوجتنانت

108/09/17إقليم: أزيللمركزية تنانتإقليم: أزيللمركزية تلغمت 21 08/09/17السعيد بوكماز 07067Fمزدوجتنانت

208/09/17إقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوبإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 21 08/09/17عزيز اوعكي 26883Vمزدوجتانوغة

508/09/17إقليم: أزيللمركزية اماسينإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 21 08/09/17معاد المعطاوي 07030Rمزدوجارفالة

208/09/17إقليم: بني مللمركزية تفطيويتإقليم: أزيللمركزية وازنت 21 08/09/17لهني حبيية 07534Nمزدوجدير القصيبة

408/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت حلوانإقليم: أزيللمركزية تسلي 21 08/09/17بدر الدين دريف 07218Vمزدوجبين الويدان

208/09/17إقليم: أزيللمدرسة فم الجمعةإقليم: أزيللمركزية ترست 21 08/09/17ايمان جلل 06860Fمزدوجفم الجمعة

508/09/17إقليم: أزيللمدرسة فم الجمعةإقليم: أزيللمركزية ترست 21 08/09/17شيماء قليدة 06860Fمزدوجفم الجمعة
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106/09/17إقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبرإقليم: أزيللمركزية إمي نوارك 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةصابر عبد الرحيم 07361Aمزدوجدار ولد زيدوح

108/09/17إقليم: أزيللمركزية زالكنإقليم: أزيللمركزية تسكنت 21 08/09/17لدهم سمير 07023Hمزدوجبزو

606/09/17إقليم: أزيللمركزية بين الويدانإقليم: أزيللمركزية إمي نوارك 21 06/09/17زهرة فاضل 07214Rمزدوجبين الويدان

107/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت النصإقليم: أزيللمركزية سكاط 21 07/09/17يوسف ونناش 07077Sمزدوجتنانت

106/09/17إقليم: أزيللمركزية تباروشتإقليم: أزيللمركزية إمي نوارك 21 06/09/17عدناني الحسين 07255Kمزدوجتبروشت

106/09/17إقليم: أزيللمركزية سوق الربعاءإقليم: أزيللمركزية زاوية احنصال 21 07/09/17هشام أكرام 06988V مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

508/09/17إقليم: أزيللمركزية تمريغتإقليم: أزيللمركزية تابية 21 08/09/17نسمة شريفي 06979Kمزدوجتاونزا

808/09/17إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: أزيللمركزية المسا 21 08/09/17م انعما 07190Pمزدوجسيدي يعقوب

308/09/17إقليم: أزيللمركزية دار الجاكيرإقليم: أزيللمركزية تكندافت 21 08/09/17ياسين العمراني 07176Zمزدوجتدلي فطواكة

208/09/17إقليم: أزيللمركزية احفورإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 21 08/09/17هشام بادو 07185Jمزدوجسيدي يعقوب

908/09/17إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: أزيللمركزية توفغين 21 04/09/18يونس ابورك 07190Pمزدوجسيدي يعقوب

408/09/17إقليم: أزيللمركزية أهل الوادإقليم: أزيللمركزية تسكنت 21 08/09/17الوردي عبد الرحمان 07032Tمزدوجارفالة

108/09/17إقليم: أزيللمركزية تبانتإقليم: أزيللمركزية اباشكو 21 08/09/17م بنيطو 06903Cمزدوجتبانت

1008/09/17إقليم: الفقيه بن صالحم ابن حنبلإقليم: أزيللمركزية وريد 21 08/09/17فاطمة عماوي 20609A)مزدوجأولد عياد )البلدية

908/09/17إقليم: أزيللمركزية ارفالةإقليم: أزيللمركزية آيت ماجدن 21 08/09/17ناجيب صوفية 07026Lمزدوجارفالة

607/09/17إقليم: الفقيه بن صالحم المركزية أ. عيادإقليم: أزيللمركزية افطوشن 21 07/09/17امان شاجع 07349M)مزدوجأولد عياد )البلدية

208/09/17إقليم: الفقيه بن صالحلخللطةإقليم: أزيللمركزية امالو 21 08/09/17زهرة أرحو 07458Fمزدوجأولد ناصر
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307/09/17إقليم: أزيللمركزية تامدةإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 21 07/09/17عبد العزيز حرث 06942Vمزدوجتامدا نومرسيد

مدرسة سيدي م بن عبد إقليم: أزيللمركزية تابية

ا

508/09/17إقليم: أزيلل 21 08/09/17خديجة بودجميع 06859Eمزدوجفم الجمعة

108/09/17إقليم: أزيللمركزية تلسنانتإقليم: أزيللمركزية أشكول 21 08/09/17إلتحاق بالزوجنادية لسبير 06911Lمزدوجتبانت

908/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت النصإقليم: أزيللمركزية تساوت 21 08/09/17فاطمة الزهراء ايت رحال 07077Sمزدوجتنانت

808/09/17إقليم: أزيللمركزية سوق الربعاءإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 21 08/09/17راضية اسبعين 06988V مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

108/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت امإقليم: أزيللمركزية تغبالوت نعثمان 21 08/09/17فدوى ايت اعباد 06871Tمزدوجأيت ام

107/09/17إقليم: أزيللمركزية سيدي عزيزإقليم: أزيللمركزية تاركا 21 08/09/17عبد الصمد الساعدي 07248Cمزدوجتاكلفت

208/09/17إقليم: أزيللمدرسة فم الجمعةإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 21 08/09/17رجاء مفتاح 06860Fمزدوجفم الجمعة

108/09/17إقليم: بني مللمركزية ادوزإقليم: أزيللمركزية أموكز 21 08/09/17إلتحاق بالزوجرفيع خديجة 07543Yمزدوجفم العنصر

108/09/17إقليم: أزيللمركزية تنانتإقليم: أزيللمركزية وازنت 21 08/09/17قافو رجاء 07067Fمزدوجتنانت

108/09/17إقليم: أزيللمركزية اباشكوإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 21 08/09/17فاطمة لعلم 06914Pمزدوجأيت بوولي

307/09/17إقليم: أزيللمركزية تنانتإقليم: أزيللمركزية أنلتف 21 07/09/17بوتمزوغت الحسين 07067Fمزدوجتنانت

208/09/17إقليم: أزيللمدرسة فم الجمعةإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 21 08/09/17حنان لكروتي 06860Fمزدوجفم الجمعة

808/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت اعتابإقليم: أزيللمركزية تسليت 21 08/09/17حنيني نزهة 06985S مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

106/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت النصإقليم: أزيللمركزية إمي نوارك 21 06/09/17محماد اوقارو 07077Sمزدوجتنانت

206/09/17إقليم: خنيفرةبومزضاونإقليم: أزيللمركزية آيت ماجدن 21 06/09/17إلتحاق بالزوجسمية امكسا 11774Xمزدوجموحى أوحمو الزياني

408/09/17إقليم: خنيفرةابضغيغإقليم: أزيللمركزية زمط 21 08/09/17سكينة بناية 11662Aمزدوجتيغسالين
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108/09/17إقليم: أزيللمركزية سيدي امحند اومحندإقليم: أزيللمركزية امالو 21 08/09/17إلتحاق بالزوجأوحني نعيمة 07228Fمزدوجواويزغت

606/09/17إقليم: أزيللمركزية تابيةإقليم: أزيللمركزية آيت علي 21 06/09/17مريم فاتح 07049Lمزدوجتابية

208/09/17إقليم: بني مللمركزية تاكزيرتإقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 21 08/09/17إلتحاق بالزوجمريم أتمزيلت 07551Gمزدوجتاكزيرت

108/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت امإقليم: أزيللمركزية زمط 21 08/09/17خالد أيت دوهو 06871Tمزدوجأيت ام

307/09/17إقليم: أزيللمركزية سوق الربعاءإقليم: أزيللمركزية ازلك 21 08/09/17مينة كرامت 06988V مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

206/09/17إقليم: أزيللمدرسة وادي الذهبإقليم: أزيللمركزية بوعنتر 21 08/09/17إلتحاق بالزوجمريم أيتخويا لحسن 06848T)مزدوجأزيلل )البلدية

108/09/17إقليم: أزيللمركزية ابراغنإقليم: أزيللمركزية ترست 21 27/09/17صوفيا بوكدر 07044Fمزدوجبني حسن

106/09/17إقليم: أزيللمركزية تساوتإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 21 06/09/17فاطمة هشامي 07167Pمزدوجانزو

407/09/17إقليم: أزيللمدرسة واريتزديكإقليم: أزيللمركزية افطوشن 21 07/09/17إلتحاق بالزوجياسمين بوتوش 22049R)مزدوجدمنات )البلدية

108/09/17إقليم: أزيللمركزية احفورإقليم: أزيللمركزية المسا 21 08/09/17مريم انس 07185Jمزدوجسيدي يعقوب

108/09/17إقليم: أزيللمركزية احفورإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 21 08/09/17بن عبد الرحمان عياد 07185Jمزدوجسيدي يعقوب

108/09/17إقليم: أزيللمركزية احفورإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 21 08/09/17رشيدة واقجا 07185Jمزدوجسيدي يعقوب

208/09/17إقليم: أزيللمركزية احفورإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 21 08/09/17غزلن بن زاهور 07185Jمزدوجسيدي يعقوب

208/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت امراسإقليم: أزيللمركزية اسوال 21 08/09/17يوسف البزاوي 07073Mمزدوجتنانت

108/09/17إقليم: خريبكةمدرسة حمان الفطواكيإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 21 08/09/17إلتحاق بالزوجةالصحراوي مليجي 12040L)مزدوجبوجنيبة )البلدية

507/09/17إقليم: خنيفرةام الربيعإقليم: أزيللمركزية سمدن 21 07/09/17أمضوار م 11814Rمزدوجأم الربيع

608/09/17إقليم: أزيللمركزية زالكنإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 21 08/09/17وهيبي مصطفى 07023Hمزدوجبزو
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507/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت اعتابإقليم: أزيللمركزية اسمسيل 21 07/09/17عبد العلي مرضاوي 06985S مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

306/09/17إقليم: أزيللمركزية إسكسيإقليم: أزيللمركزية إمي نوارك 21 06/09/17فوزي حميد 07225Cمزدوجاسكسي

106/09/17إقليم: أزيللمدرسة إزلفنإقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطس 21 08/09/17إلتحاق بالزوجةجمال معروف 18484R)مزدوجأزيلل )البلدية

108/09/17إقليم: أزيللمركزية سوق الربعاءإقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطس 21 08/09/17غزلن ايتعبدا 06988V مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

107/09/17إقليم: أزيللمركزية تنانتإقليم: أزيللمركزية زاوية احنصال 21 07/09/17عصام فائقي 07067Fمزدوجتنانت

408/09/17إقليم: أزيللمركزية واولىإقليم: أزيللمركزية أموكز 21 08/09/17نعيمة كرموزي 07089Eمزدوجواولى

407/09/17إقليم: أزيللمركزية تامدةإقليم: أزيللمركزية آيت امراس 21 07/09/17سناني عصام 06942Vمزدوجتامدا نومرسيد

107/09/17إقليم: أزيللمدرسة وادي الذهبإقليم: أزيللمركزية سمدن 21 07/09/17إلتحاق بالزوجخويا ابراهيم عائشة 06848T)مزدوجأزيلل )البلدية

407/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت منصورإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 21 07/09/17موجان وسيم 07194Uمزدوجسيدي يعقوب

806/09/17إقليم: أزيللمركزية تامدةإقليم: أزيللمركزية تبانت 21 06/09/17مريم ايت سي محند 06942Vمزدوجتامدا نومرسيد

206/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت ماجدنإقليم: أزيللمركزية إمي نوارك 21 06/09/17لمعلم ادريس 07098Pمزدوجأيت ماجدن

108/09/17إقليم: أزيللمركزية اماسينإقليم: أزيللمركزية ترست 21 08/09/17الزاهية حرج 07030Rمزدوجارفالة

608/09/17إقليم: أزيللمركزية زالكنإقليم: أزيللمركزية أموكز 21 08/09/17الزهري مينة 07023Hمزدوجبزو

206/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت سعيد اسكاإقليم: أزيللمركزية زاوية احنصال 21 06/09/17إدريس وبن لحسن 06930Gمزدوجاكودي نلخير

708/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت امإقليم: أزيللمركزية اباشكو 21 08/09/17جواد إعرابن 06871Tمزدوجأيت ام

108/09/17إقليم: أزيللمركزية ابراغنإقليم: أزيللمركزية تلغمت 21 08/09/17حسن الخلطي 07044Fمزدوجبني حسن

506/09/17إقليم: أزيللمدرسة فم الجمعةإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 21 06/09/17زكرياء مونير 06860Fمزدوجفم الجمعة

604



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

108/09/17إقليم: أزيللمركزية أموكزإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 21 08/09/17رجاء ملواني 07111Dمزدوجأيت ماجدن

208/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت اعتابإقليم: أزيللمركزية تسليت 21 08/09/17كرواحي فاطمة الزهراء 06985S مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

108/09/17إقليم: أزيللمركزية تنانتإقليم: أزيللمركزية اباشكو 21 08/09/17يونس ظاهر 07067Fمزدوجتنانت

1008/09/17إقليم: أزيللمركزية إيواريضنإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 21 08/09/17كوثر اقنيدر 07116Jمزدوجسيدي بوخالف

108/09/17إقليم: أزيللمركزية تغدوينإقليم: أزيللمركزية تكندافت 21 08/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة بوإزماون 07118Lمزدوجسيدي بوخالف

307/09/17إقليم: الفقيه بن صالحم الندلسإقليم: أزيللمركزية آيت امراس 21 07/09/17سعيد الخيار 07324K سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

508/09/17إقليم: أزيللمركزية واولىإقليم: أزيللمركزية اباشكو 21 08/09/17م الداودي 07089Eمزدوجواولى

107/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت سعيد اسكاإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 21 07/09/17حسن اكنيون 06930Gمزدوجاكودي نلخير

106/09/17إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: أزيللمركزية آيت علي 21 06/09/17فاطمة الزهراء سميح 07190Pمزدوجسيدي يعقوب

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تنانتإقليم: أزيللمركزية تسليت 21 04/09/19خديجة الحداني 07067Fمزدوجتنانت

1104/09/18إقليم: بني مللمركزية ملويةإقليم: أزيللمركزية اباشكو 21 04/09/19سناء أيتعلي امصاد 07492Tمزدوجاغبالة

104/09/18إقليم: الفقيه بن صالحم الصفاءإقليم: أزيللمركزية ارفالة 21 04/09/19لعويدي يوسف 07350N)مزدوجأولد عياد )البلدية

204/09/18إقليم: خريبكةم/م البراشوةإقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 21 04/09/19فتيحة المحفوضي 12072

W

مزدوجتشرافت

104/09/18إقليم: أزيللمركزية سمدنإقليم: أزيللمركزية تيديلي 21 04/09/19عبد المجيد بادو 07182Fمزدوجتدلي فطواكة

404/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت سعيد اسكاإقليم: أزيللمركزية آيت ام 21 04/09/19م ايت خوي علي 06930Gمزدوجاكودي نلخير

104/09/18إقليم: أزيللمركزية إمي نواركإقليم: أزيللمركزية زاوية احنصال 21 04/09/19بولمان مصطفى 07267Yمزدوجتيلوكيت

204/09/18إقليم: أزيللمركزية افطوشنإقليم: أزيللمركزية المسا 21 04/09/19الهام لحدر 07106Yمزدوجأيت ماجدن
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704/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت النصإقليم: أزيللمركزية أنلتف 21 04/09/19هشام الشتوي 07077Sمزدوجتنانت

104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت تمجوطإقليم: أزيللمركزية آيت حلوان 21 04/09/19اوشريف العيد 07252Gمزدوجتاكلفت

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تيلوكيتإقليم: أزيللمركزية إمي نوارك 21 04/09/19لحسن بغوس 07265

W

مزدوجتيلوكيت

204/09/18إقليم: أزيللمركزية احفورإقليم: أزيللمركزية المسا 21 04/09/19السعيد خالص 07185Jمزدوجسيدي يعقوب

104/09/18إقليم: أزيللمركزية إيواريضنإقليم: أزيللمركزية آيت علي 21 04/09/19جمال اغلوس 07116Jمزدوجسيدي بوخالف

104/09/19إقليم: أزيللمركزية تساوتإقليم: أزيللمركزية إكيس 21 04/09/19فؤاد صميم 07167Pمزدوجانزو

608/09/17إقليم: الفقيه بن صالحم الداخلةإقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطس 20 08/09/17زكرياء  ملوكي 07319E سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

206/09/17إقليم: بني مللمركزية ادوزإقليم: أزيللمركزية سيدي امحند اومحند 20 04/09/18إلتحاق بالزوججابر الزهرة 07543Yمزدوجفم العنصر

408/09/17إقليم: أزيللمركزية تنانتإقليم: أزيللمركزية تلسنانت 20 04/09/18نسرين الكرد 07067Fمزدوجتنانت

620/10/17إقليم: أزيللمدرسة إزلفنإقليم: أزيلل مركزية امرصيد 20 04/09/18إلتحاق بالزوجةشمي م 18484R)مزدوجأزيلل )البلدية

801/01/17إقليم: أزيللمركزية إيواريضنإقليم: أزيللمركزية تنانت 19 04/09/19بلعياشي  طارق 07116Jمزدوجسيدي بوخالف

106/09/17إقليم: بني مللاولد السيمورإقليم: أزيللمركزية ارفالة 19 04/09/18إلتحاق بالزوجةجواد عبدالحق 07399Sمزدوجأولد ايعيش

707/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت النصإقليم: أزيللمركزية آيت امراس 19 07/09/17ايت منصور سعاد 07077Sمزدوجتنانت

107/09/17إقليم: أزيللمركزية سمدنإقليم: أزيللمركزية إسكسي 19 04/09/19حميد أمكون 07182Fمزدوجتدلي فطواكة

106/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت تمجوطإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 19 06/09/17فاضل حسن 07252Gمزدوجتاكلفت

108/09/17إقليم: أزيللمركزية دار الجاكيرإقليم: أزيللمركزية تزكي 19 08/09/17هشام الربيب 07176Zمزدوجتدلي فطواكة

208/09/17إقليم: أزيللمركزية تكانتإقليم: أزيللمركزية ارفالة 18 04/09/18إلتحاق بالزوجةيوسف الكندولي 21968Cمزدوجافورار
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507/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت سريإقليم: أزيللمركزية آيت يحيى 18 04/09/19إلتحاق بالزوجةم العسولي 07206Gمزدوجتيموليلت

107/09/17إقليم: أزيللمركزية تنانتإقليم: أزيللمركزية آيت النص 18 04/09/18عبد الحي لكميرس 07067Fمزدوجتنانت

108/09/17إقليم: أزيللمركزية اماسينإقليم: أزيللمركزية أهل الواد 18 04/09/18هل م 07030Rمزدوجارفالة

408/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت حلوانإقليم: أزيللمركزية آيت تمجوط 18 04/09/18حسن الكسني 07218Vمزدوجبين الويدان

607/09/17إقليم: أزيللمركزية بين الويدانإقليم: أزيللمركزية تغبول 18 08/09/18نزهة اويغوت 07214Rمزدوجبين الويدان

308/09/17إقليم: بني مللمركزية تفطيويتإقليم: أزيللمركزية أهل الواد 18 04/09/18توفيق لعزيز 07534Nمزدوجدير القصيبة

108/09/17إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: أزيللمركزية آيت تمجوط 18 04/09/18إلتحاق بالزوجةلقرع صالح 07665Fمزدوجأولد سعيد الواد

107/09/17إقليم: أزيللمركزية تنانتإقليم: أزيللمركزية امالو 18 04/09/18بدر حمريش 07067Fمزدوجتنانت

106/09/17إقليم: أزيللمركزية ابراغنإقليم: أزيللمركزية ترست 18 04/09/18مصطفى جوان 07044Fمزدوجبني حسن

106/09/17إقليم: أزيللمركزية ابراغنإقليم: أزيللمركزية تسليت 18 04/09/18ياسين ونناش 07044Fمزدوجبني حسن

708/09/17إقليم: الفقيه بن صالحلخللطةإقليم: أزيللمركزية وريد 18 04/09/18تبكال م 07458Fمزدوجأولد ناصر

106/09/17إقليم: أزيللمركزية دار الجاكيرإقليم: أزيللمركزية آيت علي 18 06/09/18سمير بواتاي 07176Zمزدوجتدلي فطواكة

408/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت واسترإقليم: أزيللمركزية تابية 18 04/09/18احمد اجبور 06992Z مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

207/09/17إقليم: أزيللمركزية تبانتإقليم: أزيللمركزية إيواريضن 18 04/09/18عبد الرحمان فرحان 06903Cمزدوجتبانت

107/09/17إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: أزيللمركزية أغبالو نبوعلي 18 04/09/18إلتحاق بالزوجةمصطفى امدون 07665Fمزدوجأولد سعيد الواد

208/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت اعتابإقليم: أزيللمركزية تسليت 18 04/09/18واشو ياسين 06985S مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

508/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة مولي رشيدإقليم: أزيللمركزية آيت تمجوط 18 04/09/18م اختي 07320F سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج
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808/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت امإقليم: أزيللمركزية أشكول 18 04/09/18امين ايتمري 06871Tمزدوجأيت ام

106/09/17إقليم: أزيللمركزية ابراغنإقليم: أزيللمركزية أموكز 18 08/09/18يوسف فارس 07044Fمزدوجبني حسن

307/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت مالكإقليم: أزيللمركزية تسليت 18 04/09/18جليل سفيان 07037Yمزدوجفم الجمعة

506/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المركز الفلحيإقليم: أزيللمركزية آيت سعيد اسكا 18 04/09/18سميرة بورحيم 07472

W

مزدوجأولد زمام

708/09/17إقليم: أزيللمدرسة إزلفنإقليم: أزيللمركزية تكل 18 04/09/18إلتحاق بالزوجأيت كورو حسناء 18484R)مزدوجأزيلل )البلدية

307/09/17إقليم: أزيللمركزية تاونزةإقليم: أزيللمركزية وريد 18 04/09/18سليمان الحمري 06969Zمزدوجتاونزا

208/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت امإقليم: أزيللمركزية برنات 18 04/09/18حسن ايت احسين 06871Tمزدوجأيت ام

106/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت تمجوطإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 18 04/09/18منير نجاح 07252Gمزدوجتاكلفت

808/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت اعتابإقليم: أزيللمركزية تابية 18 04/09/18جواد العزاوي 06985S مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

508/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت امإقليم: أزيللمركزية تغبالوت نعثمان 18 01/08/18رشيد حسناوي 06871Tمزدوجأيت ام

308/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت اعتابإقليم: أزيللمركزية ابراغن 18 04/09/18سناء ادادس 06985S مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

708/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت امإقليم: أزيللمركزية واولى 18 04/09/18ايت حمو عبد العزيز 06871Tمزدوجأيت ام

106/09/17إقليم: أزيللمركزية واولىإقليم: أزيللمركزية تلسنانت 18 04/09/18سعيد بيقت 07089Eمزدوجواولى

308/09/17إقليم: أزيللمركزية تكانتإقليم: أزيللمركزية آيت ايدير نوامسا 18 04/09/18إلتحاق بالزوجوفاء المجدوبي 21968Cمزدوجافورار

706/09/17إقليم: أزيللمركزية بين الويدانإقليم: أزيللمركزية آيت اعزم 18 04/09/18نوال اكلوان 07214Rمزدوجبين الويدان

106/09/17إقليم: أزيللمركزية ابراغنإقليم: أزيللمركزية أموكز 18 04/09/18ابن ادريس هشام 07044Fمزدوجبني حسن

406/09/17إقليم: أزيللمركزية أزودإقليم: أزيللمركزية آيت امراس 18 04/09/18فقار حسن 07063Bمزدوجأيت تكل
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107/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت امإقليم: أزيللمركزية أنلتف 18 04/09/18أعدو  مصطفى 06871Tمزدوجأيت ام

407/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت شعيبإقليم: أزيللمركزية تاونزة 18 07/09/18إلتحاق بالزوجفدوى شطاوي 07200Aمزدوجافورار

408/09/17إقليم: أزيللمدرسة واريتزديكإقليم: أزيللمركزية اسمسيل 18 04/09/18إلتحاق بالزوجلنداوي فدوى 22049R)مزدوجدمنات )البلدية

908/09/17إقليم: أزيللمركزية أزودإقليم: أزيللمركزية تلسنانت 18 04/09/18سليمان خرباش 07063Bمزدوجأيت تكل

608/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة مولي رشيدإقليم: أزيللمركزية تسقي 18 04/09/18مندر سعاد 07320F سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

108/09/17إقليم: أزيللمركزية احفورإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 18 04/09/18عزيز بوبكران 07185Jمزدوجسيدي يعقوب

508/09/17إقليم: خنيفرةالبرجإقليم: أزيللمركزية تمريغت 18 04/09/18إلتحاق بالزوجهدنموس مارية 11743Nمزدوجالبرج

708/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العين الزرقاءإقليم: أزيللمركزية تساوت 18 04/09/18بوعضية عبد السلم 07460Hمزدوجسيدي عيسى بن علي

906/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد اإقليم: أزيللمركزية تسليت 18 04/09/18عزالدين العياد 07584Tمزدوجالخالفية

607/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت النصإقليم: أزيللمركزية سمدن 18 05/09/18السعدية الطاهري 07077Sمزدوجتنانت

808/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد ارميشإقليم: أزيللمركزية ابراغن 18 08/09/18هشام العايدي 07426

W

مزدوجأحد بوموسى

207/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت اعتابإقليم: أزيللمركزية سمدن 18 04/09/18مشاش  يونس 06985S مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

406/09/17إقليم: أزيللمركزية دار الجاكيرإقليم: أزيللمركزية آيت علي 18 06/09/18م واخير 07176Zمزدوجتدلي فطواكة

307/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت النصإقليم: أزيللمركزية سكاط 18 04/09/18صابر ام 07077Sمزدوجتنانت

208/09/17إقليم: خنيفرةتيفراتينإقليم: أزيللمركزية ابراغن 18 04/09/18أيوب إرغيس 11659Xمزدوجتيغسالين

707/09/17إقليم: الفقيه بن صالحم المركزية أ. عيادإقليم: أزيللمركزية واولى 18 04/09/18كريمة موجيب 07349M)مزدوجأولد عياد )البلدية

308/09/17إقليم: أزيللمركزية احفورإقليم: أزيللمركزية ازلك 18 04/09/18زوهدي المصطفى 07185Jمزدوجسيدي يعقوب
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508/09/17إقليم: أزيللمركزية تاونزةإقليم: أزيللمركزية آيت امراس 18 04/09/18رشيد حليم 06969Zمزدوجتاونزا

707/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت اعزمإقليم: أزيللمركزية تابية 18 04/09/18يوسف الناصري 06982Nمزدوجتاونزا

508/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت مازيغإقليم: أزيللمركزية تسليت 18 04/09/18عبد الغني حنصالي 07260Rمزدوجأيت مزيغ

308/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلحإقليم: أزيللمركزية تلسنانت 18 04/09/18عبد ا نمزيلن 07476Aمزدوجأولد زمام

706/09/17إقليم: أزيللمركزية تساوتإقليم: أزيللمركزية خلد 18 04/09/18عثمان تزكبا 07167Pمزدوجانزو

108/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت ماجدنإقليم: أزيللمركزية ازلك 18 04/09/18زين عبد ا 07098Pمزدوجأيت ماجدن

208/09/17إقليم: أزيللمركزية احفورإقليم: أزيللمركزية تيديلي 18 06/09/18سميرة الكمالي 07185Jمزدوجسيدي يعقوب

108/09/17إقليم: بني مللمركزية تفطيويتإقليم: أزيللمركزية تيفرت نايت حمزة 18 04/09/18م شهبون 07534Nمزدوجدير القصيبة

506/09/17إقليم: أزيللمركزية زالكنإقليم: أزيللمركزية تنانت 18 04/09/18جبوجا حميد 07023Hمزدوجبزو

706/09/17إقليم: أزيللمركزية تاونزةإقليم: أزيللمركزية تلغمت 18 04/09/18عزيز العطاوي 06969Zمزدوجتاونزا

407/09/17إقليم: أزيللمركزية تكانتإقليم: أزيللمركزية لعوينة 17 04/09/19إلتحاق بالزوجةخالد قراوي 21968Cمزدوجافورار

104/09/18إقليم: أزيللمدرسة تزكيإقليم: أزيللمركزية أنلتف 17 04/09/18إلتحاق بالزوجرباب طبال 07006Pمزدوجبني عياط

204/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد بورحمونإقليم: أزيللمركزية آيت تمجوط 17 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم السليماني العلوي 07448Vمزدوجأولد بورحمون

104/09/18إقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبليإقليم: أزيللمركزية تاكلفت 17 04/09/19يومني الذهبي 07242

W

مزدوجأيت اوقبلي

104/09/19إقليم: خنيفرةاوراشإقليم: أزيللمركزية آيت ام 17 04/09/19عزيز قايدي 11638Zمزدوجواو مانة

504/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلحإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 17 04/09/19ليلى عاشور 07476Aمزدوجأولد زمام

404/09/19إقليم: الفقيه بن صالحم المركزية أ. عيادإقليم: أزيللمركزية تغبالوت نعثمان 17 04/09/19صوفيا رشدي 07349M)مزدوجأولد عياد )البلدية
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104/09/19إقليم: أزيللمركزية زالكنإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 17 04/09/19ايت احماني حياة 07023Hمزدوجبزو

704/09/19إقليم: أزيللمركزية دار الجاكيرإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 17 04/09/19المسكاوي   عبد الفتاح 07176Zمزدوجتدلي فطواكة

104/09/19إقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبرإقليم: أزيللمركزية أنلتف 17 04/09/19ايت تمودا فاطمة الزهراء 07361Aمزدوجدار ولد زيدوح

404/09/19إقليم: أزيللمركزية إسكسيإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 17 04/09/19سيهام فدجخ 07225Cمزدوجاسكسي

604/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراءإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 17 04/09/19الكراب وجدان 07432Cمزدوجأحد بوموسى

504/09/19إقليم: أزيللمركزية افطوشنإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 17 04/09/19سهام سلماتي 07106Yمزدوجأيت ماجدن

104/09/19إقليم: الفقيه بن صالحم النوارإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 17 04/09/19فتيحة كمروني 07323J سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

104/09/19إقليم: أزيللمركزية أنلتفإقليم: أزيللمركزية ازلك 17 04/09/19ازروال عبدالرحيم 06895Uمزدوجأيت عباس

904/09/19إقليم: خريبكةم/م الفقراءإقليم: أزيللمركزية روكلت 17 04/09/19خديجة الحداني 12129Hمزدوجالفقراء

704/09/19إقليم: الفقيه بن صالحلخللطةإقليم: أزيللمركزية تباروشت 17 04/09/19عائشة فوزي 07458Fمزدوجأولد ناصر

104/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد افرجإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 17 04/09/19كريمة أعمو 07457Eمزدوجأولد ناصر

504/09/19إقليم: أزيللمركزية دار الجاكيرإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 17 04/09/19مينة الطراح 07176Zمزدوجتدلي فطواكة

104/09/19إقليم: أزيللمركزية آيت ماجدنإقليم: أزيللمركزية تلسنانت 17 04/09/19اعلم فدوى 07098Pمزدوجأيت ماجدن

404/09/19إقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبرإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 17 04/09/19ناجيب سهام 07361Aمزدوجدار ولد زيدوح

104/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماستإقليم: أزيللمركزية وازنت 17 04/09/19الزين امينة 07417Lمزدوجأحد بوموسى

104/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد افرجإقليم: أزيللمركزية روكلت 17 04/09/19كوثر الحاجب 07457Eمزدوجأولد ناصر

204/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهبإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 17 04/09/19وهيبة جناح 07629Sمزدوجبني وكيل
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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

504/09/19إقليم: الفقيه بن صالحلخللطةإقليم: أزيللمركزية سرمت 17 04/09/19نازي فاطمة 07458Fمزدوجأولد ناصر

104/09/19إقليم: الفقيه بن صالحم الصفاءإقليم: أزيللمركزية زمط 17 04/09/19سناء المرشيد 07350N)مزدوجأولد عياد )البلدية

104/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد افرجإقليم: أزيللمركزية تغزى 17 04/09/19حسناء هاشيمي 07457Eمزدوجأولد ناصر

104/09/19إقليم: الفقيه بن صالحم النوارإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 17 04/09/19بوعمر ليلى 07323J سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

604/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلحإقليم: أزيللمركزية إكيس 17 04/09/19مريم بورزمة 07476Aمزدوجأولد زمام

704/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلحإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 17 04/09/19الطاهري   جميلة 07476Aمزدوجأولد زمام

904/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المركز الفلحيإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 17 04/09/19الهام مخلص 07472

W

مزدوجأولد زمام

204/09/19إقليم: بني مللمركزية ناوورإقليم: أزيللمركزية تغبالوت نعثمان 17 04/09/19حسناء بنلفقيه 07517Vمزدوجناوور

804/09/19إقليم: أزيللمركزية آيت اعزمإقليم: أزيللمركزية أنلتف 17 04/09/19قشاش ليلي 06982Nمزدوجتاونزا

104/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطانإقليم: أزيللمركزية أنلتف 17 04/09/19السراج لمياء 07429Zمزدوجأحد بوموسى

1004/09/19إقليم: بني مللمركزية بن شروإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 17 04/09/19فدوى سري 07515Tمزدوجناوور

1004/09/19إقليم: بني مللمركزية تازيزاوتإقليم: أزيللمركزية روكلت 17 04/09/19كريمة البعاك 07487Mمزدوجاغبالة

604/09/19إقليم: بني مللمركزية بن شروإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 17 04/09/19عاطفة العثماني 07515Tمزدوجناوور

204/09/19إقليم: بني مللمركزية ناوورإقليم: أزيللمركزية روكلت 17 04/09/19رجاء راجي 07517Vمزدوجناوور

1104/09/19إقليم: بني مللمركزية تيزي نسليإقليم: أزيللمركزية إكيس 17 04/09/19مريم رزقي 07498Zمزدوجتيزي نيسلي

504/09/19إقليم: بني مللمركزية بوتفردةإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 17 04/09/19سناء سعدون 07507Jمزدوجبوتفردة

904/09/19إقليم: بني مللمركزية تيزي نسليإقليم: أزيللمركزية سكاط 17 04/09/19حنان بن لحرش 07498Zمزدوجتيزي نيسلي
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الطلب
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التوظيف

ترتيب

الختيار
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المديرية القليمية 
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

804/09/19إقليم: الفقيه بن صالحم الصفاءإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 17 04/09/19حيمري شيماء 07350N)مزدوجأولد عياد )البلدية

404/09/19إقليم: خنيفرةاوشنينإقليم: أزيللمركزية خلد 17 04/09/19خديجة لغريب 19673Hمزدوجاكلمام ازكزا

204/09/19إقليم: أزيللمركزية آيت اعتابإقليم: أزيللمركزية أنلتف 17 04/09/19لكيمة حميد 06985S مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

104/09/19إقليم: أزيللمركزية زالكنإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 17 04/09/19مناصر عبد الصديق 07023Hمزدوجبزو

104/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطةإقليم: أزيللمركزية اباشكو 17 04/09/19سليم الشرقاوي 07485Kمزدوجأولد زمام

204/09/19إقليم: أزيللمركزية آيت امراسإقليم: أزيللمركزية أنلتف 17 04/09/19بلقاضي عبد اللطيف 07073Mمزدوجتنانت

104/09/19إقليم: أزيللمركزية تساوتإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 17 04/09/19حمادي فارس 07167Pمزدوجانزو

104/09/19إقليم: الفقيه بن صالحلخللطةإقليم: أزيللمركزية ازلك 17 04/09/19خلوق عبدا 07458Fمزدوجأولد ناصر

304/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المركز الفلحيإقليم: أزيللمركزية سكاط 17 04/09/19عبد ا بن عمي 07472

W

مزدوجأولد زمام

304/09/19إقليم: الفقيه بن صالحلخللطةإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 17 04/09/19مينة الحنساوي 07458Fمزدوجأولد ناصر

504/09/19إقليم: أزيللمركزية آيت اعزمإقليم: أزيللمركزية اباشكو 17 04/09/19عبد القادر اجعموض 06982Nمزدوجتاونزا

404/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلحإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 17 04/09/19شيماء مبديع 07476Aمزدوجأولد زمام

204/09/19إقليم: الفقيه بن صالحم النوارإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 17 04/09/19ظهير فاتحة 07323J سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

104/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهبإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 17 04/09/19زهرة الجادي 07629Sمزدوجبني وكيل

504/09/19إقليم: بني مللمركزية بن شروإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 17 04/09/19نعيمة زيوي 07515Tمزدوجناوور

204/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسونإقليم: أزيللمركزية سكاط 17 04/09/19هند صميم 07589Yمزدوجالخالفية

204/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد اإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 17 04/09/19فاطمة الزهراء زياد 07584Tمزدوجالخالفية
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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

104/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد اإقليم: أزيللمركزية إكيس 17 04/09/19سعاد كسير 07584Tمزدوجالخالفية

404/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد اإقليم: أزيللمركزية إكيس 17 04/09/19فاتحة بورزما 07584Tمزدوجالخالفية

404/09/19إقليم: بني مللمركزية تارداإقليم: أزيللمركزية تيرارين 17 04/09/19لحبيب جارموني 07569Bمزدوجأيت أم البخث

504/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسونإقليم: أزيللمركزية ازلك 17 04/09/19المخروط أميمة 07589Yمزدوجالخالفية

104/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلولإقليم: أزيللمركزية ازلك 17 04/09/19المحفوظ المرضي 07452Zمزدوجأولد ناصر

304/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطانإقليم: أزيللمركزية اكرضان 17 04/09/19م طيب 07429Zمزدوجأحد بوموسى

304/09/19إقليم: الفقيه بن صالحم الندلسإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 17 04/09/19أحلم الناصيري 07324K سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

104/09/19إقليم: بني مللمركزية تارداإقليم: أزيللمركزية إكيس 17 04/09/19والعيد اوبخام 07569Bمزدوجأيت أم البخث

304/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماستإقليم: أزيللمركزية إكيس 17 04/09/19سارة منصور 07417Lمزدوجأحد بوموسى

304/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماستإقليم: أزيللمركزية إكيس 17 04/09/19رباب العرباوي 07417Lمزدوجأحد بوموسى

604/09/19إقليم: بني مللمركزية ناوورإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 17 04/09/19فاطمة الزهراء بوطايب 07517Vمزدوجناوور

204/09/19إقليم: خنيفرةاوراشإقليم: أزيللمركزية تغبالوت نعثمان 17 04/09/19شيماء لهجو 11638Zمزدوجواو مانة

204/09/19إقليم: بني مللمركزية تازيزاوتإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 17 04/09/19فدوى المورسلي 07487Mمزدوجاغبالة

904/09/19إقليم: بني مللمركزية ملويةإقليم: أزيللمركزية اباشكو 17 04/09/19مريم درع 07492Tمزدوجاغبالة

904/09/19إقليم: بني مللمركزية ناوورإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 17 04/09/19إلهام سعدي 07517Vمزدوجناوور

504/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونةإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 17 04/09/19شفيعة الخالقي 07480Eمزدوجأولد زمام

604/09/19إقليم: بني مللمركزية تبهيتإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 17 04/09/19لوبنة اوالدعمتي 07564

W

مزدوجأيت أم البخث
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الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 
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504/09/19إقليم: بني مللمركزية تبهيتإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 17 04/09/19حنان البردي 07564

W

مزدوجأيت أم البخث

404/09/19إقليم: بني مللمركزية تارداإقليم: أزيللمركزية تيرارين 17 04/09/19عبدالكريم جاتور 07569Bمزدوجأيت أم البخث

104/09/19إقليم: بني مللمركزية تازيزاوتإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 17 04/09/19خرو عزيزة 07487Mمزدوجاغبالة

504/09/19إقليم: خريبكةم/م عين قيشرإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 17 04/09/19الغلبي  خديجة 12075Zمزدوجعين قيشر

104/09/19إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 17 04/09/19سامية العلمي 12032C)مزدوجوادي زم )البلدية

304/09/19إقليم: خريبكةم/م الدشرإقليم: أزيللمركزية روكلت 17 04/09/19رباب الوعدي 12057Eمزدوجالرواشد

204/09/19إقليم: خنيفرةاعويناتإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 17 04/09/19مزياني   خديجة 11785Jمزدوجأحد بوحسوسن

404/09/19إقليم: أزيللمركزية آيت منصورإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 17 04/09/19الصلحي لوبنة 07194Uمزدوجسيدي يعقوب

304/09/19إقليم: خنيفرةبن خليلإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 17 04/09/19فاطمة الزهراء الهامي 11642Dمزدوجأيت اسحاق

104/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الخميسإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 17 04/09/19حنان حاكمي 07613Zمزدوجبني شكدال

104/09/19إقليم: خنيفرةاعويناتإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 17 04/09/19سارة دحماني 11785Jمزدوجأحد بوحسوسن

104/09/19إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 17 04/09/19رجاء أيت عبو 12032C)مزدوجوادي زم )البلدية

104/09/19إقليم: خنيفرةاوراشإقليم: أزيللمركزية سرمت 17 04/09/19مرصاص خديجة 11638Zمزدوجواو مانة

104/09/19إقليم: خريبكةم/م حمرينإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 17 04/09/19كوثر بوعابد 12062Kمزدوجشكران

204/09/19إقليم: خنيفرةالموإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 17 04/09/19فوزية جعفري 24471Yمزدوجواو مانة

104/09/19إقليم: خريبكةم/م حمرينإقليم: أزيللمركزية خلد 17 04/09/19الحبيب راشيدي 12062Kمزدوجشكران

104/09/19إقليم: خريبكةم/م الدشرإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 17 04/09/19دنيا حداد 12057Eمزدوجالرواشد
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308/09/17إقليم: الفقيه بن صالحم الندلسإقليم: أزيللمدرسة تفدجينة كم 16 04/09/18بوشحا ياسين 07324K سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

104/09/18إقليم: أزيللمركزية بوغرارتإقليم: أزيللمركزية وازنت 16 04/09/18إلتحاق بالزوجيحياوي حسناء 07137Gمزدوجامليل

504/09/18إقليم: أزيللمدرسة إزلفنإقليم: أزيللمركزية زمط 16 04/09/18إلتحاق بالزوجبشرى تيوتيو 18484R)مزدوجأزيلل )البلدية

المدرسة الجماعاتية آيت 

عبدي

604/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطةإقليم: أزيلل 16 04/09/19يونس خطيبي 07485Kمزدوجأولد زمام

1008/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلولإقليم: أزيللمركزية أهل الواد 15 04/09/19بوشحا بناصر 07452Zمزدوجأولد ناصر

108/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت اعتابإقليم: أزيللمركزية تسقي 15 04/09/19أعراب عبد ا 06985S مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

1008/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت اعزمإقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطس 15 04/09/19وريدو خالد 06982Nمزدوجتاونزا

908/09/17إقليم: أزيللمركزية تمريغتإقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطس 15 04/09/19ايمان درامي 06979Kمزدوجتاونزا

608/09/17إقليم: أزيللمركزية تمريغتإقليم: أزيللمركزية اسمسيل 15 04/09/19يوسف عزيك 06979Kمزدوجتاونزا

208/09/17إقليم: أزيللمركزية تمريغتإقليم: أزيللمركزية اسمسيل 15 04/09/19بن شطو عمر 06979Kمزدوجتاونزا

108/09/17إقليم: أزيللمركزية سمدنإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 15 04/09/19تالحرتيت حسن 07182Fمزدوجتدلي فطواكة

106/09/17إقليم: أزيللمركزية تاكلفتإقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 15 04/09/19أعوري أيوب 07246Aمزدوجتاكلفت

308/09/17إقليم: أزيللمركزية أزودإقليم: أزيللمركزية أموكز 15 04/09/19بن عمي عبد المجيد 07063Bمزدوجأيت تكل

106/09/17إقليم: أزيللمركزية تيفرت نايت حمزةإقليم: أزيللمركزية آيت تمجوط 15 04/09/19عبد الحليم بازهرة 07238Sمزدوجتيفرت نايت حمزة

308/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت ايدير نوامساإقليم: أزيللمركزية تسقي 15 04/09/19احبوش رجاء 06996D مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

108/09/17إقليم: أزيللمركزية تاكلفتإقليم: أزيللمركزية إسكسي 15 04/09/19م مولي 07246Aمزدوجتاكلفت

708/09/17إقليم: أزيللمركزية اماسينإقليم: أزيللمركزية إسكسي 15 04/09/19سعيد الناصري 07030Rمزدوجارفالة
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106/09/17إقليم: أزيللمركزية تاكلفتإقليم: أزيللمركزية تيفرت نايت حمزة 15 04/09/19حفيظة ذو القرنين 07246Aمزدوجتاكلفت

707/09/17إقليم: أزيللمركزية واولىإقليم: أزيللمركزية امالو 15 04/09/19م بورحيم 07089Eمزدوجواولى

206/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت اعزمإقليم: أزيللمركزية تسقي 15 04/09/19عبد المومن بنشطو 06982Nمزدوجتاونزا

108/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت ايدير نوامساإقليم: أزيللمركزية تابية 15 04/09/19عبد اللطيف سليمان 06996D مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

206/09/17إقليم: أزيللمركزية إيواريضنإقليم: أزيللمركزية آيت علي 15 04/09/19جواد أعروص 07116Jمزدوجسيدي بوخالف

108/09/17إقليم: أزيللمركزية تساوتإقليم: أزيللمركزية تكندافت 15 04/09/19المصطفى بن اجعا 07167Pمزدوجانزو

207/09/17إقليم: أزيللمركزية مسكاونإقليم: أزيللمركزية تابية 15 04/09/19بويكضاض عبدالحافظ 07041Cمزدوجبني حسن

107/09/17إقليم: أزيللمركزية تسقيإقليم: أزيللمركزية آيت مازيغ 15 03/09/19إلتحاق بالزوجةمحسن الزيتوني 06960Pمزدوجتسقي

707/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت مالكإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 15 04/09/19سميحة الخبلي 07037Yمزدوجفم الجمعة

308/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت اعزمإقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطس 15 04/09/19م شهيد 06982Nمزدوجتاونزا

307/09/17إقليم: أزيللمركزية أزودإقليم: أزيللمركزية تسليت 15 04/09/19 ادريس بوحا 07063Bمزدوجأيت تكل

108/09/17إقليم: أزيللمركزية أشكولإقليم: أزيللمركزية امالو 15 04/09/19قافو م 06888Lمزدوجأيت ام

408/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت مالكإقليم: أزيللمركزية تسليت 15 04/09/19رشيد ابوسعود 07037Yمزدوجفم الجمعة

108/09/17إقليم: أزيللمركزية تكندافتإقليم: أزيللمركزية تيديلي 15 04/09/19زهيرة وزكان 07171Uمزدوجانزو

908/09/17إقليم: أزيللمركزية تمريغتإقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطس 15 04/09/19مريم اشل 06979Kمزدوجتاونزا

107/09/17إقليم: أزيللمركزية آيت اعزمإقليم: أزيللمركزية تاونزة 15 04/09/19دحاني عبد المالك 06982Nمزدوجتاونزا

1006/09/17إقليم: أزيللمركزية إسكسيإقليم: أزيللمركزية إمي نوارك 15 04/09/19زروالي يونس 07225Cمزدوجاسكسي
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406/09/17إقليم: أزيللمركزية طلحةإقليم: أزيللمركزية آيت ام 15 04/09/19إلتحاق بالزوجخديجة قسام 06934Lمزدوجتامدا نومرسيد

704/09/18إقليم: بني مللمركزية فم الزاويةإقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 15 04/09/18إلتحاق بالزوجالزهرة النوار 07558Pمزدوجتاكزيرت

704/09/18إقليم: أزيللمدرسة إزلفنإقليم: أزيللمركزية تاكست 15 04/09/18إلتحاق بالزوجحفيظة ايتخويا لحسن 18484R)مزدوجأزيلل )البلدية

101/01/10إقليم: صفروم/م أيت شعيب-المركزإقليم: أزيللمركزية إكيس 14 04/09/18ياسر رابحي 02313Nمزدوجتازوطة

406/09/17إقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطسإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 14 04/09/18الحسين أمغراس 06974Eمزدوجتاونزا

304/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت امراسإقليم: أزيللمركزية تلغمت 14 04/09/18سهام منيان 07073Mمزدوجتنانت

104/09/18إقليم: أزيللمركزية ارفالةإقليم: أزيللمركزية تلغمت 14 04/09/18نعيمة الراجي 07026Lمزدوجارفالة

104/09/18إقليم: أزيللمركزية ارفالةإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةمحسن امغري 07026Lمزدوجارفالة

204/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت امراسإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 14 04/09/18يونس حيس 07073Mمزدوجتنانت

204/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت اعزمإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 14 04/09/18جمال محسن 06982Nمزدوجتاونزا

104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت ايدير نوامساإقليم: أزيللمركزية إكيس 14 04/09/18فدوى الصواب 06996D مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

204/09/18إقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطسإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 14 04/09/18عبد ا الطالبي 06974Eمزدوجتاونزا

504/09/18إقليم: أزيللمركزية أزودإقليم: أزيللمركزية اباشكو 14 04/09/18فاطمة الزهراء هاشمي 07063Bمزدوجأيت تكل

304/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت عليإقليم: أزيللمركزية آيت مكون 14 04/09/18هشام ايت تعرابت 07124Tمزدوجتفني

104/09/18إقليم: أزيللمركزية افطوشنإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 14 04/09/18وهب   م 07106Yمزدوجأيت ماجدن

604/09/18إقليم: أزيللمركزية اسكاجنإقليم: أزيللمركزية ازلك 14 04/09/18اردوس اكرام 07173

W

مزدوجانزو

404/09/18إقليم: أزيللمركزية تاكستإقليم: أزيللمركزية روكلت 14 04/09/18م العرفاوي 06889Mمزدوجأيت ام
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304/09/18إقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطسإقليم: أزيللمركزية زمط 14 04/09/18التابيا م 06974Eمزدوجتاونزا

504/09/18إقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطسإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 14 04/09/18هشام ايت حموا 06974Eمزدوجتاونزا

104/09/18إقليم: أزيللمركزية ابراغنإقليم: أزيللمركزية تسلي 14 04/09/18سمير شاكر 07044Fمزدوجبني حسن

704/09/18إقليم: أزيللمركزية ارفالةإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 14 04/09/18ناشط منال 07026Lمزدوجارفالة

204/09/18إقليم: بني مللمركزية ايت بوجوإقليم: أزيللمركزية تلغمت 14 04/09/18إلتحاق بالزوجحفيظة وحي 07386Cمزدوجفم اودي

204/09/18إقليم: أزيللمركزية سمدنإقليم: أزيللمركزية آيت مكون 14 04/09/18رضوان الشرقاوي 07182Fمزدوجتدلي فطواكة

مدرسة سيدي الصغير بن إقليم: أزيللمركزية إكيس

المنيار

104/09/18إقليم: أزيلل 14 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم مهير 06858Dمزدوجبزو

104/09/18إقليم: أزيللمركزية ارفالةإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 14 04/09/18عبد اللطيف المخير 07026Lمزدوجارفالة

104/09/18إقليم: أزيللمركزية أزودإقليم: أزيللمركزية تسلي 14 04/09/18عبد الكريم  لعفوا 07063Bمزدوجأيت تكل

204/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمانإقليم: أزيللمركزية إكيس 14 04/09/18رجاء كريم 07412Fمزدوجدار ولد زيدوح

104/09/18إقليم: أزيللمركزية بوعنترإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 14 04/09/18كريم عبد الشكور 07093Jمزدوجواولى

604/09/18إقليم: أزيللمركزية ارفالةإقليم: أزيللمركزية تلغمت 14 04/09/18نشطي نعيمة 07026Lمزدوجارفالة

204/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت امراسإقليم: أزيللمركزية زاوية احنصال 14 04/09/18لطيفة احربيل 07073Mمزدوجتنانت

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تنانتإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةعبد المجيد بندود 07067Fمزدوجتنانت

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تاكستإقليم: أزيللمركزية اباشكو 14 04/09/18سميرة بيشير 06889Mمزدوجأيت ام

604/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت تمجوطإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 14 04/09/18المصطفى اوشريف 07252Gمزدوجتاكلفت

504/09/18إقليم: خنيفرةازوماكنإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 14 04/09/18عماد السباعي 11736Fمزدوجسيدي لمين
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104/09/18إقليم: أزيللمركزية تباروشتإقليم: أزيللمركزية اسوال 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةارشاقي حسن 07255Kمزدوجتبروشت

204/09/18إقليم: أزيللمركزية برناتإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 14 04/09/18الهام طاليان 06880Cمزدوجأيت ام

104/09/18إقليم: خريبكةمدرسة وادي المخازنإقليم: أزيللمركزية تيرارين 14 04/09/18إلتحاق بالزوجصالحة غربو 12025V)مزدوجوادي زم )البلدية

304/09/18إقليم: أزيللمركزية سمدنإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 14 04/09/18اوناصر عبدالحفيظ 07182Fمزدوجتدلي فطواكة

204/09/18إقليم: أزيللمركزية تاكستإقليم: أزيللمركزية تيرارين 14 04/09/18مريشةعابد 06889Mمزدوجأيت ام

204/09/18إقليم: أزيللمركزية تيديليإقليم: أزيللمركزية إكيس 14 04/09/18سعاد لندة 07180Dمزدوجتدلي فطواكة

1004/09/18إقليم: أزيللمركزية ارفالةإقليم: أزيللمركزية امالو 14 04/09/18جدة سهام 07026Lمزدوجارفالة

104/09/18إقليم: أزيللمركزية مسكاونإقليم: أزيللمركزية المسا 14 04/09/18أحلم بوداود 07041Cمزدوجبني حسن

704/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت عليإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 14 04/09/18سفيان اعياض 07124Tمزدوجتفني

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تساوتإقليم: أزيللمركزية تكندافت 14 04/09/18أمعراض أسماء 07167Pمزدوجانزو

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تاونزةإقليم: أزيللمركزية أشكول 14 04/09/18زكية  العبسي 06969Zمزدوجتاونزا

304/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت ماجدنإقليم: أزيللمركزية تبانت 14 04/09/18ياسمين الطراش 07098Pمزدوجأيت ماجدن

1004/09/18إقليم: أزيللمركزية تمريغتإقليم: أزيللمركزية أنلتف 14 04/09/18ابتسام سعدوي 06979Kمزدوجتاونزا

804/09/18إقليم: أزيللمركزية تيديليإقليم: أزيللمركزية المسا 14 04/09/18سكينة خلدون 07180Dمزدوجتدلي فطواكة

104/09/18إقليم: أزيللمركزية ابراغنإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 14 04/09/18م دحمان 07044Fمزدوجبني حسن

204/09/18إقليم: أزيللمركزية تبانتإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 14 04/09/18الزاهري إبراهيم 06903Cمزدوجتبانت

104/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلولإقليم: أزيللمركزية تباروشت 14 04/09/18سناء المتقي 07452Zمزدوجأولد ناصر
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204/09/18إقليم: أزيللمركزية بوعنترإقليم: أزيللمركزية اباشكو 14 04/09/18ياسين جمراني 07093Jمزدوجواولى

504/09/18إقليم: أزيللمركزية تابيةإقليم: أزيللمركزية تلغمت 14 04/09/18سميرة اليماني 07049Lمزدوجتابية

504/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت ايدير نوامساإقليم: أزيللمركزية تغبول 14 04/09/18لحسن العصيب 06996D مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

304/09/18إقليم: أزيللمركزية امالوإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 14 04/09/18أ يت  أكثير   رضوان 07097Nمزدوجواولى

104/09/18إقليم: أزيللمركزية أشكولإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 14 04/09/18عبد الحق بامقورن 06888Lمزدوجأيت ام

304/09/18إقليم: أزيللمركزية تسقيإقليم: أزيللمركزية امالو 14 04/09/18شريف كوثر 06960Pمزدوجتسقي

604/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت امإقليم: أزيللمركزية تغزى 14 04/09/18خديجة بوعبيد 06871Tمزدوجأيت ام

804/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت مازيغإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 14 04/09/18لعرابي رشيد 07260Rمزدوجأيت مزيغ

204/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت منصورإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 14 04/09/18سكينة بودروز 07194Uمزدوجسيدي يعقوب

404/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت امإقليم: أزيللمركزية المسا 14 04/09/18السعدية أشقير 06871Tمزدوجأيت ام

104/09/18إقليم: أزيللمركزية وريدإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 14 04/09/18عادل ميموني 07102Uمزدوجأيت ماجدن

404/09/18إقليم: خنيفرةثلت نتمزينإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 14 04/09/18اسرار م 11706Yمزدوجاكلموس

304/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت ماجدنإقليم: أزيللمركزية تسكنت 14 04/09/18لكنيزي المحجوب 07098Pمزدوجأيت ماجدن

104/09/18إقليم: أزيللمركزية واولىإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 14 04/09/18سعيد تغول 07089Eمزدوجواولى

404/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطةإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 14 04/09/18م بوعلي 07485Kمزدوجأولد زمام

1004/09/18إقليم: أزيللمركزية بوعنترإقليم: أزيللمركزية تلسنانت 14 04/09/18حنان بتوجى 07093Jمزدوجواولى

104/09/18إقليم: أزيللمركزية ترستإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 14 04/09/18أمين سي أبيه 07045Gمزدوجبني حسن

621



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 2020

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: أزيللمركزية ابراغنإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 14 04/09/18مينة رفيع 07044Fمزدوجبني حسن

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تاكلفتإقليم: أزيللمركزية مكداز 14 04/09/18احلو مروان 07246Aمزدوجتاكلفت

404/09/18إقليم: أزيللمركزية اسمسيلإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 14 04/09/18لحسن يوسفي 06964Uمزدوجتسقي

804/09/18إقليم: أزيللمركزية اماسينإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 14 04/09/18حسن فاظل 07030Rمزدوجارفالة

404/09/18إقليم: أزيللمركزية تيديليإقليم: أزيللمركزية إكيس 14 04/09/18سهام اشرشور 07180Dمزدوجتدلي فطواكة

504/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت امراسإقليم: أزيللمركزية تاركا 14 04/09/18خالد الموضع 07073Mمزدوجتنانت

504/09/18إقليم: أزيللمركزية تكندافتإقليم: أزيللمركزية إكيس 14 04/09/18خديجة بنعزيز 07171Uمزدوجانزو

304/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت ايدير نوامساإقليم: أزيللمركزية تاركا 14 04/09/18حفيظ الناجيم 06996D مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

104/09/18إقليم: أزيللمركزية ترستإقليم: أزيللمركزية زاوية احنصال 14 04/09/18فاطمة الزهراء القدوري 07045Gمزدوجبني حسن

404/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت منصورإقليم: أزيللمركزية المسا 14 04/09/18حسناء لحبابي 07194Uمزدوجسيدي يعقوب

304/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت ايدير نوامساإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 14 04/09/18شكو فاطمة الزهراء 06996D مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

104/09/18إقليم: أزيللمركزية إسكسيإقليم: أزيللمركزية تسكنت 14 04/09/18  جواد باتوا 07225Cمزدوجاسكسي

104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت مالكإقليم: أزيللمركزية روكلت 14 04/09/18عماد طاهري 07037Yمزدوجفم الجمعة

104/09/18إقليم: أزيللمركزية برناتإقليم: أزيللمركزية سرمت 14 04/09/18إلتحاق بالزوجلطيفة ايت نبارك 06880Cمزدوجأيت ام

104/09/18إقليم: أزيللمركزية سمدنإقليم: أزيللمركزية تسكنت 14 04/09/18حاجي رضوان 07182Fمزدوجتدلي فطواكة

404/09/18إقليم: أزيللمركزية ارفالةإقليم: أزيللمركزية إكيس 14 04/09/18فؤاد غرغاري 07026Lمزدوجارفالة

504/09/18إقليم: أزيللمركزية تزكيإقليم: أزيللمركزية إكيس 14 04/09/18اسماء المختاري 07125Uمزدوجتفني
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304/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت عليإقليم: أزيللمركزية توفغين 14 04/09/18عبد الله أيون 07124Tمزدوجتفني

404/09/18إقليم: أزيللمركزية تسليتإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 14 04/09/18حسن مستطيع 07053Rمزدوجتابية

204/09/18إقليم: أزيللمركزية إسكسيإقليم: أزيللمركزية روكلت 14 04/09/18سفيان أحمد بومزوغ 07225Cمزدوجاسكسي

104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت ماجدنإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 14 04/09/18عبد العزيز أومساط 07098Pمزدوجأيت ماجدن

204/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت مالكإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 14 04/09/18فاطمة وسعدن 07037Yمزدوجفم الجمعة

704/09/18إقليم: أزيللمركزية ارفالةإقليم: أزيللمركزية تاركا 14 04/09/18بصير عبد العزيز 07026Lمزدوجارفالة

104/09/18إقليم: أزيللمركزية بوعنترإقليم: أزيللمركزية تسلي 14 04/09/18ملود اغرام 07093Jمزدوجواولى

1004/09/18إقليم: أزيللمركزية بوعنترإقليم: أزيللمركزية تيرارين 14 04/09/18مريم شفيق 07093Jمزدوجواولى

604/09/18إقليم: أزيللمركزية افطوشنإقليم: أزيللمركزية المسا 14 04/09/18أمزميز حسناء 07106Yمزدوجأيت ماجدن

104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت واسترإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 14 04/09/18يونس بوصليح 06992Z مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تساوتإقليم: أزيللمركزية المسا 14 04/09/18فاطمة الزهراء تيوتيو 07167Pمزدوجانزو

104/09/18إقليم: أزيللمركزية المساإقليم: أزيللمركزية تسكنت 14 04/09/18عومري م 07131Aمزدوجتفني

404/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت امراسإقليم: أزيللمركزية إكيس 14 04/09/18الهام البرنوسي 07073Mمزدوجتنانت

604/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت امإقليم: أزيللمركزية تبانت 14 04/09/18مينة المباركي 06871Tمزدوجأيت ام

304/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت امراسإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 14 04/09/18المدني   وليد 07073Mمزدوجتنانت

104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت مالكإقليم: أزيللمركزية المسا 14 04/09/18سومية أعراب 07037Yمزدوجفم الجمعة

604/09/18إقليم: أزيللمركزية تيديليإقليم: أزيللمركزية إكيس 14 04/09/18محماد رافع 07180Dمزدوجتدلي فطواكة
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804/09/18إقليم: أزيللمركزية إمليلإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 14 04/09/18إلتحاق بالزوجزهيرة هاربوش 07134Dمزدوجامليل

104/09/18إقليم: أزيللمركزية مسكاونإقليم: أزيللمركزية إكيس 14 04/09/18رجاء معلوف 07041Cمزدوجبني حسن

204/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت مالكإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 14 04/09/18كجون   م 07037Yمزدوجفم الجمعة

304/09/18إقليم: أزيللمركزية ابراغنإقليم: أزيللمركزية المسا 14 04/09/18شيماء احسين 07044Fمزدوجبني حسن

404/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت ايدير نوامساإقليم: أزيللمركزية اباشكو 14 04/09/18هند اسبعين 06996D مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

104/09/18إقليم: أزيللمركزية واولىإقليم: أزيللمركزية إكيس 14 04/09/18لطيفة سعون 07089Eمزدوجواولى

304/09/18إقليم: أزيللمركزية ارفالةإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 14 04/09/18مريم الهاشمي 07026Lمزدوجارفالة

104/09/18إقليم: أزيللمركزية أموكزإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 14 04/09/18التلكيش ايوب 07111Dمزدوجأيت ماجدن

104/09/18إقليم: أزيللمركزية أموكزإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 14 04/09/18الدغالي عبد الكريم 07111Dمزدوجأيت ماجدن

504/09/18إقليم: أزيللمركزية ارفالةإقليم: أزيللمركزية تابية 14 04/09/18مراد حاتم 07026Lمزدوجارفالة

404/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت ايدير نوامساإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 14 04/09/18حسناء الشكري 06996D مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت منصورإقليم: أزيللمركزية تيزرت 14 04/09/18بوعلي عثمان 07194Uمزدوجسيدي يعقوب

604/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت ماجدنإقليم: أزيللمركزية تاركا 14 04/09/18م ايت خيرة 07098Pمزدوجأيت ماجدن

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تاكلفتإقليم: أزيللمركزية تسكنت 14 04/09/18الحنصالي الحسين 07246Aمزدوجتاكلفت

404/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت ايدير نوامساإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 14 04/09/18لمسيح عبد الله 06996D مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

504/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت عليإقليم: أزيللمركزية تسكنت 14 04/09/18ملوكي مصطفى 07124Tمزدوجتفني

104/09/18إقليم: أزيللمركزية إسكسيإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 14 04/09/18عائشة أوخرموش 07225Cمزدوجاسكسي
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال
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المادة
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

304/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت مالكإقليم: أزيللمركزية تيرارين 14 04/09/18التايم لطيفة 07037Yمزدوجفم الجمعة

304/09/18إقليم: الفقيه بن صالحم أولد عطوإقليم: أزيللمركزية تيرارين 14 04/09/18إلتحاق بالزوجالمحيب كوثر 07364Dمزدوجسيدي  حمادي

104/09/18إقليم: أزيللمركزية أهل الوادإقليم: أزيللمركزية اسوال 14 04/09/18شراف خليد 07032Tمزدوجارفالة

104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت ايدير نوامساإقليم: أزيللمركزية تاركا 14 04/09/18اليزيد التكاني 06996D مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت امراسإقليم: أزيللمركزية اباشكو 14 04/09/18ضحى شرقاوي 07073Mمزدوجتنانت

104/09/18إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةأيوب أججيك 07190Pمزدوجسيدي يعقوب

504/09/18إقليم: أزيللمركزية ارفالةإقليم: أزيللمركزية تلغمت 14 04/09/18لبنى زيطوط 07026Lمزدوجارفالة

104/09/18إقليم: أزيللمركزية واولىإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 14 04/09/18م نايت امحند 07089Eمزدوجواولى

104/09/18إقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبليإقليم: أزيللمركزية تباروشت 14 04/09/18اسماعيل شهيد 07242

W

مزدوجأيت اوقبلي

104/09/18إقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطسإقليم: أزيللمركزية أنلتف 14 04/09/18سومية شاجع 06974Eمزدوجتاونزا

404/09/18إقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطسإقليم: أزيللمركزية تسلي 14 04/09/18عمر بوفردة 06974Eمزدوجتاونزا

604/09/18إقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبليإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 14 04/09/18حليمة سفيان 07242

W

مزدوجأيت اوقبلي

204/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت امراسإقليم: أزيللمركزية اباشكو 14 04/09/18لبنى السوسي 07073Mمزدوجتنانت

704/09/18إقليم: أزيللمركزية افطوشنإقليم: أزيللمركزية المسا 14 04/09/18العيد معي 07106Yمزدوجأيت ماجدن

104/09/18إقليم: أزيللمركزية امالوإقليم: أزيللمركزية اسوال 14 04/09/18ندير ايوب 07097Nمزدوجواولى

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تابيةإقليم: أزيللمركزية مكداز 14 04/09/18شكري عبد الرزاق 07049Lمزدوجتابية

104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت منصورإقليم: أزيللمركزية تيزرت 14 04/09/18م ابوسهماين 07194Uمزدوجسيدي يعقوب
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404/09/18إقليم: أزيللمركزية إيواريضنإقليم: أزيللمركزية اسكاجن 14 04/09/18عبد الصمد الشعيبي 07116Jمزدوجسيدي بوخالف

104/09/18إقليم: أزيللمركزية سمدنإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 14 04/09/18عبد الله اوشكير 07182Fمزدوجتدلي فطواكة

204/09/18إقليم: أزيللمركزية تيديليإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 14 04/09/18خديجة فلت 07180Dمزدوجتدلي فطواكة

104/09/18إقليم: أزيللمركزية دار الجاكيرإقليم: أزيللمركزية تيزرت 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةطارق السنكري 07176Zمزدوجتدلي فطواكة

104/09/18إقليم: أزيللمركزية افطوشنإقليم: أزيللمركزية تيرارين 14 04/09/18إلتحاق بالزوجسعيدة لعوني 07106Yمزدوجأيت ماجدن

104/09/18إقليم: أزيللمركزية دار الجاكيرإقليم: أزيللمركزية توفغين 14 04/09/18عصام البارودي 07176Zمزدوجتدلي فطواكة

504/09/18إقليم: أزيللمركزية تاونزةإقليم: أزيللمركزية أنلتف 14 04/09/18رباب الهاشيمي 06969Zمزدوجتاونزا

704/09/18إقليم: أزيللمركزية افطوشنإقليم: أزيللمركزية خلد 14 04/09/18عبد الكريم اعضيا 07106Yمزدوجأيت ماجدن

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تباروشتإقليم: أزيللمركزية اسوال 14 04/09/18معزوز عبد العزيز 07255Kمزدوجتبروشت

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تزكيإقليم: أزيللمركزية توفغين 14 04/09/18م الغرناطي 07125Uمزدوجتفني

304/09/18إقليم: أزيللمركزية أموكزإقليم: أزيللمركزية خلد 14 04/09/18م الرحيمي 07111Dمزدوجأيت ماجدن

304/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت ايدير نوامساإقليم: أزيللمركزية تبانت 14 04/09/18ليلى بيتوس 06996D مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت ايدير نوامساإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 14 04/09/18حسناء اخدجو 06996D مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

104/09/18إقليم: أزيللمركزية اباشكوإقليم: أزيللمركزية تسلي 14 04/09/18م اخموش 06914Pمزدوجأيت بوولي

204/09/18إقليم: أزيللمركزية تسليتإقليم: أزيللمركزية توفغين 14 04/09/18عبد الجليل بعقيلي 07053Rمزدوجتابية

104/09/18إقليم: أزيللمركزية مسكاونإقليم: أزيللمركزية زاوية احنصال 14 04/09/18حفيظة أتزضوت 07041Cمزدوجبني حسن

المدرسة الجماعاتية آيت 

عبدي

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تبانتإقليم: أزيلل 14 04/09/18زايد مصادي 06903Cمزدوجتبانت
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104/09/18إقليم: أزيللمركزية تاونزةإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 14 04/09/18بويسيك  صديق 06969Zمزدوجتاونزا

704/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت عليإقليم: أزيللمركزية مكداز 14 04/09/18اوحماني اسماعيل 07124Tمزدوجتفني

204/09/18إقليم: أزيللمركزية تسليتإقليم: أزيللمركزية اسوال 14 04/09/18ايت اعمر عثمان 07053Rمزدوجتابية

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تيديليإقليم: أزيللمركزية آيت مكون 14 04/09/18سمير بوسهين 07180Dمزدوجتدلي فطواكة

204/09/18إقليم: أزيللمركزية تكندافتإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 14 04/09/18أكنما رشيد 07171Uمزدوجانزو

404/09/18إقليم: أزيللمركزية إيواريضنإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 14 04/09/18عبد المجيد العمراني 07116Jمزدوجسيدي بوخالف

204/09/18إقليم: أزيللمركزية بوعنترإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 14 04/09/18هشام الزكراوي 07093Jمزدوجواولى

104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت امراسإقليم: أزيللمركزية مكداز 14 04/09/18تيرس رشيد 07073Mمزدوجتنانت

104/09/18إقليم: أزيللمركزية مسكاونإقليم: أزيللمركزية تاركا 14 04/09/18عبد اللطيف مستور 07041Cمزدوجبني حسن

104/09/18إقليم: أزيللمركزية اسكاجنإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 14 04/09/18خديجة البرغاز 07173

W

مزدوجانزو

404/09/18إقليم: أزيللمركزية تيديليإقليم: أزيللمركزية آيت مكون 14 04/09/18بهادي م 07180Dمزدوجتدلي فطواكة

104/09/18إقليم: أزيللمركزية ابراغنإقليم: أزيللمركزية المسا 14 04/09/18دلل صابري 07044Fمزدوجبني حسن

104/09/18إقليم: أزيللمركزية بين الويدانإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 14 04/09/18إلتحاق بالزوجحنان أيت خاشون 07214Rمزدوجبين الويدان

604/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت عليإقليم: أزيللمركزية آيت منصور 14 04/09/18الحسين غاندي 07124Tمزدوجتفني

104/09/18إقليم: أزيللمركزية أشكولإقليم: أزيللمركزية تسكنت 14 04/09/18الجابري رضوان 06888Lمزدوجأيت ام

504/09/18إقليم: أزيللمركزية افطوشنإقليم: أزيللمركزية آيت مكون 14 04/09/18مصطفى المومني 07106Yمزدوجأيت ماجدن

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تساوتإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 14 04/09/18كريمة بياضة 07167Pمزدوجانزو
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104/09/18إقليم: أزيللمركزية تيديليإقليم: أزيللمركزية تاركا 14 04/09/18الماموني زكرياء 07180Dمزدوجتدلي فطواكة

104/09/18إقليم: أزيللمركزية امالوإقليم: أزيللمركزية تيزرت 14 04/09/18اوتوراخت عبد الصمد 07097Nمزدوجواولى

404/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت واسترإقليم: أزيللمركزية اباشكو 14 04/09/18مريم انكيو 06992Z مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

804/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت مازيغإقليم: أزيللمركزية اكرضان 14 04/09/18بشرى الشطي 07260Rمزدوجأيت مزيغ

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تاكستإقليم: أزيللمركزية توفغين 14 04/09/18عبد الكريم أيت حدو 06889Mمزدوجأيت ام

128/08/18إقليم: أزيللمركزية سمدنإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 14 04/09/18الرزوقي عبد المجيد 07182Fمزدوجتدلي فطواكة

104/09/18إقليم: أزيللمركزية ترستإقليم: أزيللمركزية تاركا 14 04/09/18بنصابر عبد العالي 07045Gمزدوجبني حسن

104/09/18إقليم: أزيللمركزية إيواريضنإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 14 04/09/18أكضاي سفيان 07116Jمزدوجسيدي بوخالف

504/09/18إقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطسإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 14 04/09/18نبيل بكا 06974Eمزدوجتاونزا

804/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت ايدير نوامساإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 14 04/09/18مشكوري  محسن 06996D مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

204/09/18إقليم: أزيللمركزية أموكزإقليم: أزيللمركزية تسلي 14 04/09/18عبد الصمد ملوكي 07111Dمزدوجأيت ماجدن

104/09/18إقليم: أزيللمركزية أموكزإقليم: أزيللمركزية مكداز 14 04/09/18الراحي عبد الرحمان 07111Dمزدوجأيت ماجدن

404/09/18إقليم: أزيللمركزية تابيةإقليم: أزيللمركزية إكيس 14 04/09/18رجاء بوشكيرى 07049Lمزدوجتابية

104/09/18إقليم: أزيللمركزية بوعنترإقليم: أزيللمركزية مكداز 14 04/09/18المودن ابراهيم 07093Jمزدوجواولى

604/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت مالكإقليم: أزيللمركزية تيرارين 14 04/09/18سقري  هند 07037Yمزدوجفم الجمعة

404/09/18إقليم: أزيللمركزية تساوتإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 14 04/09/18تسقفين  رضوان 07167Pمزدوجانزو

104/09/18إقليم: أزيللمركزية سمدنإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 14 04/09/18الداودي  هشام 07182Fمزدوجتدلي فطواكة
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104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت امراسإقليم: أزيللمركزية روكلت 14 04/09/18مريم حجاج 07073Mمزدوجتنانت

504/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت عليإقليم: أزيللمركزية تسكنت 14 04/09/18حمدي رشيد 07124Tمزدوجتفني

304/09/18إقليم: أزيللمركزية تسقيإقليم: أزيللمركزية تيرارين 14 04/09/18ازهر  لبنى 06960Pمزدوجتسقي

304/09/18إقليم: أزيللمركزية تزكيإقليم: أزيللمركزية إكيس 14 04/09/18غيثة بنسعيد 07125Uمزدوجتفني

204/09/18إقليم: أزيللمركزية تزكيإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 14 04/09/18عادل أعطار 07125Uمزدوجتفني

304/09/18إقليم: أزيللمركزية تغدوينإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 14 04/09/18الحراث  رضوان 07118Lمزدوجسيدي بوخالف

304/09/18إقليم: أزيللمركزية تغدوينإقليم: أزيللمركزية تسلي 14 04/09/18زكرياء قراط 07118Lمزدوجسيدي بوخالف

304/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت امراسإقليم: أزيللمركزية زاوية احنصال 14 04/09/18رشيدة إقجاعن 07073Mمزدوجتنانت

104/09/18إقليم: أزيللمركزية مسكاونإقليم: أزيللمركزية روكلت 14 04/09/18سعيد بنخالي 07041Cمزدوجبني حسن

604/09/18إقليم: أزيللمركزية دار الجاكيرإقليم: أزيللمركزية تكندافت 14 04/09/18واول المصطفى 07176Zمزدوجتدلي فطواكة

304/09/18إقليم: أزيللمركزية تاونزةإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 14 04/09/18رشيدة شوقي 06969Zمزدوجتاونزا

204/09/18إقليم: أزيللمدرسة تزكيإقليم: أزيللمركزية آيت ايدير نوامسا 13 04/09/19إلتحاق بالزوجةم زوهيري 07006Pمزدوجبني عياط

104/09/18إقليم: أزيللمركزية سيدي امحند اومحندإقليم: أزيللمركزية بين الويدان 13 05/09/19إلتحاق بالزوجةموح براهيمي 07228Fمزدوجواويزغت

404/09/18إقليم: أزيللمركزية افطوشنإقليم: أزيللمركزية وازنت 13 04/09/19افرماش حسناء 07106Yمزدوجأيت ماجدن

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تاونزةإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 13 04/09/19الحسين ايتصحا 06969Zمزدوجتاونزا

504/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت امراسإقليم: أزيللمركزية تبانت 13 04/09/19اتعمي حميد 07073Mمزدوجتنانت

304/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت عليإقليم: أزيللمركزية المسا 13 04/09/19الحسن بوفوس 07124Tمزدوجتفني
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104/09/18إقليم: أزيللمركزية تاونزةإقليم: أزيللمركزية تيلوكيت 13 04/09/19الكرطيط م 06969Zمزدوجتاونزا

204/09/18إقليم: أزيللمركزية تساوتإقليم: أزيللمركزية تيديلي 12 04/09/19إلتحاق بالزوجةخالد دادس 07167Pمزدوجانزو

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تكلإقليم: أزيللمركزية آيت النص 12 04/09/19إلتحاق بالزوجحسناء عفا 07059Xمزدوجأيت تكل

404/09/18إقليم: أزيللمركزية تسقيإقليم: أزيللمركزية وازنت 11 04/09/19نور الدين الشعيني 06960Pمزدوجتسقي

204/09/18إقليم: أزيللمركزية امالوإقليم: أزيللمركزية تلغمت 11 04/09/19رضوان امنا 07097Nمزدوجواولى

604/09/18إقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطسإقليم: أزيللمركزية تسليت 11 04/09/19الحسين جناتي 06974Eمزدوجتاونزا

304/09/18إقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطسإقليم: أزيللمركزية تغبول 11 04/09/19عزيز افتوح 06974Eمزدوجتاونزا

404/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت امراسإقليم: أزيللمركزية سكاط 11 04/09/19الحسين الفطواكي 07073Mمزدوجتنانت

104/09/18إقليم: أزيللمركزية امالوإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 11 04/09/19نور الدين الكثيري 07097Nمزدوجواولى

104/09/18إقليم: أزيللمدرسة إزلفنإقليم: أزيللمركزية تكل 11 16/09/19إلتحاق بالزوجسعيدة عبو 18484R)مزدوجأزيلل )البلدية

104/09/18إقليم: أزيللمركزية ابراغنإقليم: أزيللمركزية تلغمت 11 04/09/19سناء فهري 07044Fمزدوجبني حسن

104/09/18إقليم: أزيللمركزية وازنتإقليم: أزيللمركزية خلد 11 04/09/19م العرفاوي 07082Xمزدوجواولى

604/09/18إقليم: أزيللمركزية تسليتإقليم: أزيللمركزية اكرضان 11 04/09/19حنان الباز 07053Rمزدوجتابية

704/09/18إقليم: أزيللمركزية اسكاجنإقليم: أزيللمركزية خلد 11 04/09/19م ايت بن حسي 07173

W

مزدوجانزو

1004/09/18إقليم: أزيللمركزية تسقيإقليم: أزيللمركزية تلغمت 11 04/09/19خالد حيون 06960Pمزدوجتسقي

104/09/18إقليم: أزيللمركزية بوعنترإقليم: أزيللمركزية سكاط 11 04/09/19موحى ايت لهوش 07093Jمزدوجواولى

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تاكلفتإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 11 04/09/19م اكري 07246Aمزدوجتاكلفت
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104/09/18إقليم: أزيللمركزية تبانتإقليم: أزيللمركزية تغبول 11 04/09/19جمال خويا 06903Cمزدوجتبانت

504/09/18إقليم: أزيللمركزية بوعنترإقليم: أزيللمركزية تلغمت 11 04/09/19بوتفدى خالد 07093Jمزدوجواولى

704/09/18إقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطسإقليم: أزيللمركزية اكرضان 11 04/09/19عادل قريشي 06974Eمزدوجتاونزا

204/09/18إقليم: أزيللمركزية تغزىإقليم: أزيللمركزية تغبالوت نعثمان 11 04/09/19اوبودا عبد الغني 06876Yمزدوجأيت ام

604/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت امراسإقليم: أزيللمركزية اكرضان 11 04/09/19م اصيل 07073Mمزدوجتنانت

404/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت ايدير نوامساإقليم: أزيللمركزية تسليت 11 04/09/19العيدي  هشام 06996D مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تابيةإقليم: أزيللمركزية اكرضان 11 04/09/19بدر الرزاني 07049Lمزدوجتابية

704/09/18إقليم: أزيللمدرسة إزلفنإقليم: أزيللمركزية واولى 11 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة باشير 18484R)مزدوجأزيلل )البلدية

1004/09/18إقليم: أزيللمركزية امالوإقليم: أزيللمركزية اكرضان 11 04/09/19م ايت الحسن 07097Nمزدوجواولى

704/09/18إقليم: أزيللمركزية امالوإقليم: أزيللمركزية تلغمت 11 04/09/19ياسين ايت بوجنوي 07097Nمزدوجواولى

604/09/18إقليم: أزيللمركزية تيفرت نايت حمزةإقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبلي 11 04/09/19ابراهيم عماري 07238Sمزدوجتيفرت نايت حمزة

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تبانتإقليم: أزيللمركزية أنلتف 11 04/09/19باعدي يونس 06903Cمزدوجتبانت

704/09/18إقليم: أزيللمركزية تاونزةإقليم: أزيللمركزية تسليت 11 04/09/19لحسن إزمران 06969Zمزدوجتاونزا

104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت عليإقليم: أزيللمركزية المسا 11 04/09/19جمال سرار 07124Tمزدوجتفني

204/09/18إقليم: أزيللمركزية ترستإقليم: أزيللمركزية تلغمت 11 04/09/19المنصوري نبيل 07045Gمزدوجبني حسن

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تيفرت نايت حمزةإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 11 04/09/19بدري زايد 07238Sمزدوجتيفرت نايت حمزة

104/09/18إقليم: بني مللمركزية تيزي نسليإقليم: أزيللمركزية اباشكو 11 04/09/19ابن العريف اسماعيل 07498Zمزدوجتيزي نيسلي
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204/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت امراسإقليم: أزيللمركزية اكرضان 11 04/09/19عبد الحليم إيكن 07073Mمزدوجتنانت

1004/09/18إقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسىإقليم: أزيللمركزية المسا 11 04/09/19خلوق رضى 07363Cمزدوجأحد بوموسى

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تيغانمينإقليم: أزيللمركزية تغبول 11 04/09/19عبد الكريم الموضع 06949Cمزدوجزاوية احنصال

104/09/18إقليم: أزيللمركزية ترستإقليم: أزيللمركزية تبانت 11 04/09/19بدر لحرير 07045Gمزدوجبني حسن

404/09/18إقليم: أزيللمركزية افطوشنإقليم: أزيللمركزية خلد 11 04/09/19حميد مسلم 07106Yمزدوجأيت ماجدن

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تاونزةإقليم: أزيللمركزية اكرضان 11 04/09/19حميد فاتحي 06969Zمزدوجتاونزا

304/09/18إقليم: أزيللمركزية امالوإقليم: أزيللمركزية تغبالوت نعثمان 11 04/09/19سميرة عمي 07097Nمزدوجواولى

704/09/18إقليم: أزيللمركزية بوعنترإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 11 04/09/19أمراي الحسين 07093Jمزدوجواولى

404/09/18إقليم: أزيللمركزية أشكولإقليم: أزيللمركزية وازنت 11 04/09/19خالد الحمدي 06888Lمزدوجأيت ام

604/09/18إقليم: أزيللمركزية بوعنترإقليم: أزيللمركزية تبانت 11 04/09/19احتاسن  هشام 07093Jمزدوجواولى

304/09/18إقليم: أزيللمركزية تابيةإقليم: أزيللمركزية تلغمت 11 04/09/19المهدي فوزي 07049Lمزدوجتابية

304/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت عليإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 11 04/09/19 حوسني رضوان 07124Tمزدوجتفني

المدرسة الجماعاتية زاوية 

أحنصال

404/09/18إقليم: أزيللمركزية تاكلفتإقليم: أزيلل 10 04/09/19بوبكر مرادي 07246Aمزدوجتاكلفت

104/09/19إقليم: الفقيه بن صالحم النارةإقليم: أزيللمركزية ازلك 10 04/09/19إلتحاق بالزوجالعرفاوي فاطمة 07321G سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

604/09/19إقليم: أزيللمدرسة إزلفنإقليم: أزيللمركزية خلد 10 04/09/19إلتحاق بالزوجرقية مامو 18484R)مزدوجأزيلل )البلدية

104/09/19إقليم: الفقيه بن صالحم النارةإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 10 04/09/19إلتحاق بالزوجالحنانة جميلة 07321G سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

104/09/19إقليم: أزيللمدرسة إزلفنإقليم: أزيللمركزية أنلتف 9 04/09/19إلتحاق بالزوجبرىء أمينة 18484R)مزدوجأزيلل )البلدية
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104/09/19إقليم: الفقيه بن صالحم.أولد سيدي شنان 1إقليم: أزيللمركزية اباشكو 9 04/09/19إلتحاق بالزوجنجاة لبيض 07335X الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

104/09/19إقليم: أزيللمركزية امداحنإقليم: أزيللمركزية خلد 9 04/09/19إلتحاق بالزوجكريمة فارس 07013Xمزدوجبزو

504/09/19إقليم: أزيللمركزية آيت شعيبإقليم: أزيللمركزية أنلتف 9 04/09/19إلتحاق بالزوجكريم أمينة 07200Aمزدوجافورار

104/09/19إقليم: أزيللمركزية أمزيكازإقليم: أزيللمركزية سكاط 9 04/09/19إلتحاق بالزوجةعبد اللطيف الهرمي 07000Hمزدوجبني عياط

404/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الكرازةإقليم: أزيللمركزية اباشكو 9 04/09/19إلتحاق بالزوجلطيفة ايت ملوك 07435Fمزدوجسيدي  حمادي

104/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة مولي رشيدإقليم: أزيللمركزية وازنت 9 04/09/19إلتحاق بالزوجةقفيح عثمان 07320F سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

304/09/19إقليم: أزيللمركزية باحيإقليم: أزيللمركزية اكرضان 8 04/09/19إلتحاق بالزوجنهيلة ألماك 07018Cمزدوجبزو

204/09/19إقليم: بني مللمركزية فاطمة الفهريةإقليم: أزيللمركزية أنلتف 8 04/09/19إلتحاق بالزوجحسني سناء 26712Jمزدوجفم العنصر

104/09/19إقليم: أزيللمركزية سوق الربعاءإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 8 04/09/19إلتحاق بالزوجوحسو نادية 06988V مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

104/09/19إقليم: أزيللمركزية تكلإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 8 إلتحاق بالزوجةايت بن حمي عبد العزيز 07059Xمزدوجأيت تكل

204/09/19إقليم: بني مللم الجديدة زاوية شيخإقليم: أزيللمركزية تباروشت 8 04/09/19إلتحاق بالزوجحياة عبي 07345H)مزدوجزاوية الشيخ )البلدية

104/09/19إقليم: أزيللمدرسة إزلفنإقليم: أزيللمركزية تيرارين 8 04/09/19إلتحاق بالزوجفاظمة المنصوري 18484R)مزدوجأزيلل )البلدية

104/09/18إقليم: أزيللمركزية أزودإقليم: أزيللمركزية تنانت 7 04/09/19إلتحاق بالزوجبضار حنان 07063Bمزدوجأيت تكل

304/09/19إقليم: أزيللمركزية اسمسيلإقليم: أزيللمركزية آيت مكون 7 04/09/19شرف مبشور 06964Uمزدوجتسقي

304/09/19إقليم: أزيللمركزية اسمسيلإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 04/09/19عبد الله الدوهو 06964Uمزدوجتسقي

104/09/19إقليم: أزيللمركزية ارفالةإقليم: أزيللمركزية تاركا 7 04/09/19عبد المجيد المشروك 07026Lمزدوجارفالة

104/09/19إقليم: أزيللمركزية اكرضانإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 04/09/19عبدالوهاب البداوي 07092Hمزدوجواولى
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604/09/19إقليم: أزيللمركزية ترستإقليم: أزيللمركزية مكداز 7 04/09/19رزوق رابحة 07045Gمزدوجبني حسن

304/09/19إقليم: أزيللمركزية أموكزإقليم: أزيللمركزية تسلي 7 04/09/19ايوب مستضرف 07111Dمزدوجأيت ماجدن

404/09/19إقليم: أزيللمركزية ترستإقليم: أزيللمركزية تيزرت 7 04/09/19وديع الزغودي 07045Gمزدوجبني حسن

104/09/19إقليم: أزيللمركزية تلغمتإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 04/09/19ايتمالك عبد الرزاق 19490Jمزدوجواولى

904/09/19إقليم: أزيللمركزية برناتإقليم: أزيللمركزية روكلت 7 04/09/19لطيفة ايت يدير 06880Cمزدوجأيت ام

104/09/19إقليم: أزيللمركزية تلسنانتإقليم: أزيللمركزية مكداز 7 04/09/19حنتوم كامل 06911Lمزدوجتبانت

304/09/19إقليم: أزيللمركزية تباروشتإقليم: أزيللمركزية تسلي 7 04/09/19كريم تجوي 07255Kمزدوجتبروشت

604/09/19إقليم: أزيللمركزية سكاطإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 04/09/19الدراجي عبد اللطيف 06893Sمزدوجأيت عباس

104/09/19إقليم: أزيللمركزية ارفالةإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 04/09/19انوار محسن 07026Lمزدوجارفالة

304/09/19إقليم: أزيللمركزية تيديليإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 7 04/09/19سهام مشاش 07180Dمزدوجتدلي فطواكة

المدرسة الجماعاتية زاوية إقليم: أزيللمركزية تسلي

أحنصال

504/09/19إقليم: أزيلل 7 04/09/19عبد الرحمان حجاج 26105Zمزدوجزاوية احنصال

204/09/19إقليم: أزيللمركزية تسقيإقليم: أزيللمركزية آيت مكون 7 04/09/19دنيا ارشيقي 06960Pمزدوجتسقي

104/09/19إقليم: أزيللمركزية تبانتإقليم: أزيللمركزية توفغين 7 04/09/19خالد اتكلوت 06903Cمزدوجتبانت

104/09/19إقليم: أزيللمركزية أنلتفإقليم: أزيللمركزية تسكنت 7 04/09/19بوهريم رشيد 06895Uمزدوجأيت عباس

604/09/19إقليم: أزيللمركزية اسمسيلإقليم: أزيللمركزية آيت مكون 7 04/09/19يعقوب حبيب ا 06964Uمزدوجتسقي

104/09/19إقليم: أزيللمركزية المساإقليم: أزيللمركزية تسلي 7 04/09/19عبد الرزاق بكوش 07131Aمزدوجتفني

304/09/19إقليم: أزيللمركزية أشكولإقليم: أزيللمركزية تسلي 7 04/09/19م عياط 06888Lمزدوجأيت ام
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104/09/19إقليم: أزيللمركزية تيفرت نايت حمزةإقليم: أزيللمركزية تيزرت 7 04/09/19المهدي العلوي 07238Sمزدوجتيفرت نايت حمزة

704/09/19إقليم: أزيللمركزية تابيةإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 7 04/09/19خديجة أمروس 07049Lمزدوجتابية

104/09/19إقليم: أزيللمركزية اكرضانإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 04/09/19الصالحي عبد العالي 07092Hمزدوجواولى

104/09/19إقليم: أزيللمركزية إمي نواركإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 04/09/19عبد النبي بونصر 07267Yمزدوجتيلوكيت

104/09/19إقليم: أزيللمركزية سكاطإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 7 04/09/19م الزويت 06893Sمزدوجأيت عباس

104/09/19إقليم: أزيللمركزية أشكولإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 7 04/09/19بورحيم  عادل 06888Lمزدوجأيت ام

704/09/19إقليم: أزيللمركزية اماسينإقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتي 7 04/09/19خديجة الكرطاوي 07030Rمزدوجارفالة

104/09/19إقليم: أزيللمركزية افرانإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 04/09/19عبد ا بخديش 06906Fمزدوجتبانت

104/09/19إقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبليإقليم: أزيللمركزية تسكنت 7 04/09/19محسن العسري 07242

W

مزدوجأيت اوقبلي

704/09/19إقليم: أزيللمركزية تابيةإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 7 04/09/19رشيدة ايتعلي 07049Lمزدوجتابية

104/09/19إقليم: أزيللمركزية افرانإقليم: أزيللمركزية سرمت 7 04/09/19إلتحاق بالزوجسعاد فوزي 06906Fمزدوجتبانت

104/09/19إقليم: أزيللمركزية سكاطإقليم: أزيللمركزية تيرارين 7 04/09/19حليمة أيت الطالب 06893Sمزدوجأيت عباس

704/09/19إقليم: أزيللمركزية تغبولإقليم: أزيللمركزية سكاط 7 04/09/19نادية ايت الطالب 06872Uمزدوجأيت ام

304/09/19إقليم: أزيللمركزية تلغمتإقليم: أزيللمركزية روكلت 7 04/09/19راضية بنزغار 19490Jمزدوجواولى

404/09/19إقليم: أزيللمركزية تلسنانتإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 04/09/19عزالدين ايت مدوش 06911Lمزدوجتبانت

404/09/19إقليم: أزيللمركزية تلسنانتإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 04/09/19اشرف خويا عيسى 06911Lمزدوجتبانت

304/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونةإقليم: أزيللمركزية روكلت 7 07/10/19سارة بوعمر 07480Eمزدوجأولد زمام
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304/09/19إقليم: أزيللمركزية تابيةإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 04/09/19فريد مهتدي 07049Lمزدوجتابية

704/09/19إقليم: أزيللمركزية تابيةإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 7 04/09/19حسناء اميري 07049Lمزدوجتابية

104/09/19إقليم: أزيللمركزية تيفرت نايت حمزةإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 04/09/19عبد السلم العواري 07238Sمزدوجتيفرت نايت حمزة

304/09/19إقليم: أزيللمركزية تغبالوت نعثمانإقليم: أزيللمركزية تسلي 7 04/09/19عبد الله اكرزي 06875Xمزدوجأيت ام

104/09/19إقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبليإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 04/09/19والون عبد الكريم 07242

W

مزدوجأيت اوقبلي

104/09/19إقليم: الفقيه بن صالحم الندلسإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 7 04/09/19إلتحاق بالزوجةعبد المالك زروالي 07324K سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

304/09/19إقليم: أزيللمركزية تلغمتإقليم: أزيللمركزية روكلت 7 04/09/19نورة بوزرو 19490Jمزدوجواولى

204/09/19إقليم: أزيللمركزية امالوإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 04/09/19جمال الدريغي 07097Nمزدوجواولى

304/09/19إقليم: أزيللمركزية تيديليإقليم: أزيللمركزية توفغين 7 04/09/19عبد الواحد أيت سعيد 07180Dمزدوجتدلي فطواكة

404/09/19إقليم: أزيللمركزية تيديليإقليم: أزيللمركزية مكداز 7 04/09/19جليلي ايوب 07180Dمزدوجتدلي فطواكة

304/09/19إقليم: أزيللمركزية تيديليإقليم: أزيللمركزية آيت مكون 7 04/09/19وليد زالف 07180Dمزدوجتدلي فطواكة

104/09/19إقليم: أزيللمركزية المساإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 04/09/19وليد اعجيبات 07131Aمزدوجتفني

104/09/19إقليم: أزيللمركزية تيديليإقليم: أزيللمركزية تسكنت 7 04/09/19تالحرتيت فاطمة 07180Dمزدوجتدلي فطواكة

104/09/19إقليم: أزيللمركزية تساوتإقليم: أزيللمركزية ازلك 7 04/09/19إلتحاق بالزوجبن كروم دنيا 07167Pمزدوجانزو

104/09/19إقليم: أزيللمركزية المساإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 04/09/19رشيد اسرك 07131Aمزدوجتفني

404/09/19إقليم: أزيللمركزية اسمسيلإقليم: أزيللمركزية آيت مكون 7 04/09/19خديجة لعريف 06964Uمزدوجتسقي

404/09/19إقليم: أزيللمركزية آيت عليإقليم: أزيللمركزية تسكنت 7 04/09/19جلل وليد 07124Tمزدوجتفني
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204/09/19إقليم: أزيللمركزية تيديليإقليم: أزيللمركزية آيت مكون 7 04/09/19م مطيع 07180Dمزدوجتدلي فطواكة

104/09/19إقليم: خريبكةم/م الفقراءإقليم: أزيللمركزية وازنت 7 04/09/19زمرد حبيبة 12129Hمزدوجالفقراء

304/09/19إقليم: أزيللمركزية اسكاجنإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 7 04/09/19زغار   الحسين 07173

W

مزدوجانزو

104/09/19إقليم: أزيللمركزية تيديليإقليم: أزيللمركزية توفغين 7 04/09/19ياسين تالحرتيت 07180Dمزدوجتدلي فطواكة

204/09/19إقليم: أزيللمركزية آيت منصورإقليم: أزيللمركزية مكداز 7 04/09/19حنيني عبد الصماد 07194Uمزدوجسيدي يعقوب

104/09/19إقليم: أزيللمركزية تساوتإقليم: أزيللمركزية تسكنت 7 04/09/19بن سعيدي عبد الرزاق 07167Pمزدوجانزو

404/09/19إقليم: أزيللمركزية تيديليإقليم: أزيللمركزية تسكنت 7 04/09/19البكار مديحة 07180Dمزدوجتدلي فطواكة

504/09/19إقليم: أزيللمركزية ازلكإقليم: أزيللمركزية آيت مكون 7 04/09/19يوسف المدليوي 07119Mمزدوجسيدي بوخالف

204/09/19إقليم: أزيللمركزية وريدإقليم: أزيللمركزية آيت مكون 7 04/09/19خليل اعزام 07102Uمزدوجأيت ماجدن

704/09/19إقليم: أزيللمركزية اسكاجنإقليم: أزيللمركزية تسكنت 7 04/09/19الحربيلي عصام 07173

W

مزدوجانزو

304/09/19إقليم: أزيللمركزية آيت منصورإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 7 04/09/19مريم بوكريشة 07194Uمزدوجسيدي يعقوب

304/09/19إقليم: أزيللمركزية آيت منصورإقليم: أزيللمركزية ازلك 7 04/09/19خولة أعقيق 07194Uمزدوجسيدي يعقوب

104/09/19إقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبليإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 7 04/09/19فتيحة ورحو 07242

W

مزدوجأيت اوقبلي

المدرسة الجماعاتية زاوية 

أحنصال

304/09/19إقليم: أزيللمركزية اخرخوضنإقليم: أزيلل 7 04/09/19إلتحاق بالزوجحسناء امزيل 06921Xمزدوجاكودي نلخير

604/09/19إقليم: أزيللمركزية برناتإقليم: أزيللمركزية روكلت 7 04/09/19انتصار الكوريد 06880Cمزدوجأيت ام

204/09/19إقليم: أزيللمركزية سكاطإقليم: أزيللمركزية توفغين 7 04/09/19خالد الفطواكي 06893Sمزدوجأيت عباس

104/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمانإقليم: أزيللمركزية سرمت 7 04/09/19بومهدي عبد الرحيم 07412Fمزدوجدار ولد زيدوح
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204/09/19إقليم: أزيللمركزية أنلتفإقليم: أزيللمركزية توفغين 7 04/09/19حمزة تعزا 06895Uمزدوجأيت عباس

504/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافيةإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 7 04/09/19ألهام زكرياء 07421Rمزدوجأحد بوموسى

204/09/19إقليم: أزيللمركزية وريدإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 7 04/09/19دنيا شوبي 07102Uمزدوجأيت ماجدن

1004/09/19إقليم: أزيللمركزية تبانتإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 04/09/19عبد اللطيف ايت سعيد اعلي 06903Cمزدوجتبانت

1104/09/19إقليم: بني مللمركزية بوتفردةإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 04/09/19وليد تغراوي 07507Jمزدوجبوتفردة

604/09/19إقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادوإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 04/09/19اولعيد ايداين 07080Vمزدوجأيت بلل

104/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد عيسى الوادإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 04/09/19أسامة شباكة 07427Xمزدوجأحد بوموسى

504/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهبإقليم: أزيللمركزية وازنت 7 04/09/19زوية عواطف 07629Sمزدوجبني وكيل

104/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمانإقليم: أزيللمركزية سرمت 7 04/09/19ايمن زوية 07412Fمزدوجدار ولد زيدوح

204/09/19إقليم: أزيللمركزية تسقيإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 7 04/09/19خديجة بوزيدي 06960Pمزدوجتسقي

104/09/19إقليم: أزيللمركزية ارفالةإقليم: أزيللمركزية تاركا 7 04/09/19م نجحي 07026Lمزدوجارفالة

104/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغاريرإقليم: أزيللمركزية وازنت 7 04/09/19ريداوي رشيد 07409Cمزدوجدار ولد زيدوح

404/09/19إقليم: أزيللمركزية أهل الوادإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 04/09/19خليل المدني 07032Tمزدوجارفالة

804/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطةإقليم: أزيللمركزية تسلي 7 04/09/19بو راجي عبد الكريم 07485Kمزدوجأولد زمام

604/09/19إقليم: أزيللمركزية تسقيإقليم: أزيللمركزية تيزرت 7 04/09/19عثمان الباز 06960Pمزدوجتسقي

104/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد عيسى الوادإقليم: أزيللمركزية ازلك 7 04/09/19لوطفي أنوار 07427Xمزدوجأحد بوموسى

104/09/19إقليم: أزيللمركزية اسكاجنإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 7 04/09/19صوفيا عبري 07173

W

مزدوجانزو
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104/09/19إقليم: أزيللمركزية تنانتإقليم: أزيللمركزية اباشكو 7 04/09/19إلتحاق بالزوجحنان بططة 07067Fمزدوجتنانت

204/09/19إقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطسإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 7 04/09/19م مطيع 06974Eمزدوجتاونزا

604/09/19إقليم: أزيللمركزية اغبالو ايت طوطسإقليم: أزيللمركزية ازلك 7 04/09/19صدقي إدريس 06974Eمزدوجتاونزا

404/09/19إقليم: بني مللمركزية تانوغةإقليم: أزيللمركزية ازلك 7 04/09/19إلتحاق بالزوجالسمعلي حنان 07547Cمزدوجتانوغة

104/09/19إقليم: أزيللمركزية ارفالةإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 7 04/09/19حسن راضي 07026Lمزدوجارفالة

104/09/19إقليم: أزيللمركزية اباشكوإقليم: أزيللمركزية تسلي 7 04/09/19حياة حقي 06914Pمزدوجأيت بوولي

304/09/19إقليم: بني مللمركزية ملويةإقليم: أزيللمركزية تيزرت 7 04/09/19عبد العالي حمدوش 07492Tمزدوجاغبالة

104/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الخميسإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 7 04/09/19دنيا سطيف 07613Zمزدوجبني شكدال

704/09/19إقليم: أزيللمركزية تاكلفتإقليم: أزيللمركزية تسكنت 7 04/09/19تمار خديجة 07246Aمزدوجتاكلفت

704/09/19إقليم: أزيللمركزية برناتإقليم: أزيللمركزية روكلت 7 04/09/19صفاء بوصباع 06880Cمزدوجأيت ام

604/09/19إقليم: أزيللمركزية تلغمتإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 04/09/19ايوب حسيمي 19490Jمزدوجواولى

404/09/19إقليم: أزيللمركزية تباروشتإقليم: أزيللمركزية تسلي 7 04/09/19عبد المجيد الباعث 07255Kمزدوجتبروشت

704/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماستإقليم: أزيللمركزية آيت امزالط 7 04/09/19الحمودي زينب 07417Lمزدوجأحد بوموسى

104/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطانإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 04/09/19فيصل أمزيان 07429Zمزدوجأحد بوموسى

804/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماستإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 7 04/09/19ايوب ايت سي موح 07417Lمزدوجأحد بوموسى

104/09/19إقليم: أزيللمركزية تسقيإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 7 04/09/19عبد الحق باعزيز 06960Pمزدوجتسقي

504/09/19إقليم: أزيللمركزية تلسنانتإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 7 04/09/19حكيم اكناو 06911Lمزدوجتبانت
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504/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهبإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 7 04/09/19م الحكيمي 07629Sمزدوجبني وكيل

704/09/19إقليم: أزيللمركزية اكرضانإقليم: أزيللمركزية تيزرت 7 04/09/19مصطفى عزيزي 07092Hمزدوجواولى

704/09/19إقليم: أزيللمركزية تكندافتإقليم: أزيللمركزية إكيس 7 04/09/19خديجة ايت بوحس 07171Uمزدوجانزو

304/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطةإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 7 04/09/19عبد اللطيف المودن 07485Kمزدوجأولد زمام

804/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمانإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 7 04/09/19مصطفى بوزكور 07412Fمزدوجدار ولد زيدوح

204/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطةإقليم: أزيللمركزية أنلتف 7 04/09/19كفاي صالح 07485Kمزدوجأولد زمام

204/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطةإقليم: أزيللمركزية تيزرت 7 04/09/19جواد شوركة 07485Kمزدوجأولد زمام

304/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمانإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 7 04/09/19امين العلمة 07412Fمزدوجدار ولد زيدوح

104/09/19إقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسىإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 04/09/19صلح السكتاوي 07363Cمزدوجأحد بوموسى

104/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماستإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 7 04/09/19رضوان الراضي 07417Lمزدوجأحد بوموسى

104/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  بني وكيلإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 04/09/19سعيد العمري 07620Gمزدوجبني وكيل

404/09/19إقليم: أزيللمركزية تابيةإقليم: أزيللمركزية إكيس 7 04/09/19فتيحة ايتباعدي 07049Lمزدوجتابية

104/09/19إقليم: بني مللمركزية تحونة ايت ايديرإقليم: أزيللمركزية تيزرت 7 04/09/19أحمد عبيبي 07499Aمزدوجتيزي نيسلي

404/09/19إقليم: أزيللمركزية افرانإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 04/09/19المصطفى حجي 06906Fمزدوجتبانت

804/09/19إقليم: أزيللمركزية امالوإقليم: أزيللمركزية زمط 7 04/09/19هند احمدوش 07097Nمزدوجواولى

404/09/19إقليم: أزيللمركزية ترستإقليم: أزيللمركزية روكلت 7 04/09/19مريم العسري 07045Gمزدوجبني حسن

104/09/19إقليم: أزيللمركزية تيديليإقليم: أزيللمركزية تسلنت نومديوال 7 04/09/19راضية الزين 07180Dمزدوجتدلي فطواكة
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504/09/19إقليم: أزيللمركزية اسمسيلإقليم: أزيللمركزية مكداز 7 04/09/19ايتمغارت حميد 06964Uمزدوجتسقي

204/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطةإقليم: أزيللمركزية أسوال اسقيفن 7 04/09/19عبد الكبير اخزان 07485Kمزدوجأولد زمام

104/09/19إقليم: أزيللمركزية تيفرت نايت حمزةإقليم: أزيللمركزية تسلي 7 04/09/19ايوب الزاويت 07238Sمزدوجتيفرت نايت حمزة

804/09/19إقليم: أزيللمركزية تلغمتإقليم: أزيللمركزية آيت مكون 7 04/09/19وليد زروال 19490Jمزدوجواولى

104/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماستإقليم: أزيللمركزية مكداز 7 04/09/19دهباني م 07417Lمزدوجأحد بوموسى

104/09/19إقليم: أزيللمركزية ترستإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 7 04/09/19حمو علي حمزة 07045Gمزدوجبني حسن

104/09/19إقليم: بني مللمركزية تازيزاوتإقليم: أزيللمركزية تاركا 7 04/09/19صلح عبضلي 07487Mمزدوجاغبالة

204/09/19إقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبليإقليم: أزيللمركزية تاركا 7 04/09/19أدجار ربيع 07242

W

مزدوجأيت اوقبلي

404/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهبإقليم: أزيللمركزية تغبالوت نعثمان 7 04/09/19نبيل ابو المكارم 07629Sمزدوجبني وكيل

104/09/19إقليم: بني مللمركزية ملويةإقليم: أزيللمركزية تاركا 7 04/09/19صلح الدين ابن يزة 07492Tمزدوجاغبالة

104/09/19إقليم: أزيللمركزية أربعاء أوقبليإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 7 04/09/19وردة التاقي 07242

W

مزدوجأيت اوقبلي

204/09/19إقليم: أزيللمركزية الحدادةإقليم: أزيللمركزية آيت حساين 7 04/09/19إلتحاق بالزوجخديجة بوحرو 07231Jمزدوجواويزغت

104/09/19إقليم: خريبكةم/م الكرارإقليم: أزيللمركزية أنركي الجماعاتية 7 04/09/19أميمة الشعيب 12090Rمزدوجبني زرنتل

604/09/19إقليم: أزيللمركزية تاكلفتإقليم: أزيللمركزية تيغانمين 7 04/09/19دشري فاطمة الزهراء 07246Aمزدوجتاكلفت

304/09/19إقليم: أزيللمركزية اسمسيلإقليم: أزيللمركزية روكلت 7 04/09/19حليمة مجاهد 06964Uمزدوجتسقي

104/09/19إقليم: خنيفرةتاركةإقليم: أزيللمركزية اسوال 7 04/09/19العرابي عبد الرزاق 11683Yمزدوجكروشن

104/09/19إقليم: خنيفرةسغنانةإقليم: أزيللمركزية ازلك 7 04/09/19إلتحاق بالزوجكرسيت خديجة 11771Uمزدوجموحى أوحمو الزياني
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404/09/19إقليم: خريبكةم/م أقشوحإقليم: أزيللمركزية تيزي نوبادو 7 04/09/19الدريسي رابحة 12193Cمزدوجبني سمير

204/09/19إقليم: أزيللمركزية تيديليإقليم: أزيللمركزية تاركا 7 04/09/19عبد الرزاق العروية 07180Dمزدوجتدلي فطواكة

904/09/19إقليم: أزيللمركزية تسقيإقليم: أزيللمركزية آيت تمليل 7 04/09/19لمياء بروك 06960Pمزدوجتسقي

804/09/19إقليم: أزيللمركزية تكندافتإقليم: أزيللمركزية إكيس 7 04/09/19نسرين حمداني 07171Uمزدوجانزو

604/09/19إقليم: بني مللمركزية تحونة ايت ايديرإقليم: أزيللمركزية آيت موسى 7 04/09/19الهيسو    سعيد 07499Aمزدوجتيزي نيسلي

المدرسة الجماعاتية سيدي إقليم: أزيللمركزية تيزرت

امبارك

604/09/19إقليم: خنيفرة 7 04/09/19أيوب اضريوي 11786Kمزدوجأحد بوحسوسن

م/م اولد فنان الغربية إقليم: أزيللمركزية تاركا

الجماعاتية

304/09/19إقليم: خريبكة 7 04/09/19فيروز الفضالي 26610Yمزدوجأولد فنان

204/09/19إقليم: أزيللمركزية تكانتإقليم: أزيللمركزية سكاط 7 04/09/19إلتحاق بالزوجفرح بوزفور 21968Cمزدوجافورار

104/09/19إقليم: خنيفرةكروشنإقليم: أزيللمركزية تسلي 7 04/09/19م  بناوي 11682Xمزدوجكروشن

204/09/19إقليم: خنيفرةابرقيإقليم: أزيللمركزية تسكنت 7 04/09/19سهلي المصطفى 11740Kمزدوجسيدي لمين

المدرسة الجماعاتية آيت 

عبدي

1004/09/19إقليم: أزيللمركزية برناتإقليم: أزيلل 6 04/09/19فاطمة الزيتوني 06880Cمزدوجأيت ام

المدرسة الجماعاتية آيت 

عبدي

1104/09/19إقليم: خريبكةم/م دار الشهرإقليم: أزيلل 6 04/09/19فاطمة مبارك 12084Jمزدوجبني بتاو

216/09/91إقليم: بني مللم ابن الهيثمإقليم: بني مللمركزية القرية النموذجية 207 16/09/93أقدمية 16 سنةمليكة ناشط 07315A)مزدوجبني ملل )البلدية

عمالة: الصخيرات  - التحاد العربيإقليم: بني مللمركزية تفطيويت

تمارة
216/09/93 193 16/09/93أقدمية 16 سنةفاطمة ولي 01315D)مزدوجتمارة )البلدية

116/09/82إقليم: بني مللم ابن زهرإقليم: بني مللمركزية مجاط 185 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد الرحيم علوي 07343F)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

121/09/83إقليم: بني مللم ابن زهرإقليم: بني مللم براكة 181 16/09/93أقدمية 16 سنةالكبير المعاش 07343F)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

116/09/85إقليم: بني مللم الحنصاليإقليم: بني مللمركزية ايت ايكو 181 16/09/99أقدمية 16 سنةصالح أعل 26817Yمزدوجدير القصيبة
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116/09/82إقليم: بني مللم آيت تيسليتإقليم: بني مللمركزية فرياطة 173 16/09/98أقدمية 16 سنةالمصطفى العرباوي 07375R)مزدوجبني ملل )البلدية

117/09/84إقليم: بني ملل م اوريرإقليم: بني مللم عين الغازي 173 02/09/10أقدمية 16 سنةسيدي م النشاط 07308T)مزدوجبني ملل )البلدية

117/09/90إقليم: بني ملل م السمارةإقليم: بني مللمركزية كطاية 173 16/09/00أقدمية 16 سنةاحمد بوكطاية 07337Z)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

117/09/90إقليم: بني مللم الطلسإقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوب 171 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد الكر يم المنصوري 24795A)مزدوجبني ملل )البلدية

117/09/84عمالة: مراكشمدرسة الندلسإقليم: بني مللم انس بن مالك 168 17/09/90أقدمية 16 سنةالحسين بويربيتان 20640J)مزدوجالمنارة )المقاطعة

116/09/85إقليم: بني ملل م ابوالقاسم الشرقيإقليم: بني مللمركزية  ايت الرواضي 167 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد ا اوطالب 07340C)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

217/09/90إقليم: بني مللم ام الربيعإقليم: بني مللمركزية اغرم لعلم 167 16/09/99أقدمية 16 سنةمينة جغال 07342E)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

216/09/92إقليم: بني مللم الملإقليم: بني مللمركزية كطاية 167 20/09/00أقدمية 16 سنةالمجيد الهرام 19571X)مزدوجبني ملل )البلدية

123/10/92إقليم: بني مللم النهضةإقليم: بني مللمركزية اوصفرو 167 16/09/99أقدمية 16 سنةعبضلي احمد 07311

W

مزدوجبني ملل )البلدية(

116/09/85إقليم: بني مللم المتنبيإقليم: بني مللم ام المؤمنين 166 16/09/90أقدمية 16 سنةنزهة  شتوي 18738S)مزدوجبني ملل )البلدية

116/09/92إقليم: بني مللم البنات المركزيةإقليم: بني مللايت داود اوموسى 165 02/09/09أقدمية 16 سنةعبد الرحيم مهيرس 07339B)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

216/09/92إقليم: بني مللم.واد المخازنإقليم: بني مللمركزية تانوغة 163 05/10/98أقدمية 16 سنةعبدالمجيد حليبي 07296E)مزدوجبني ملل )البلدية

316/09/92إقليم: بني مللم سمكتإقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيل 163 21/12/01أقدمية 16 سنةسعيد وفيق 07341D)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

116/09/92إقليم: بني مللم براكةإقليم: بني مللمركزية ايت ايكو 161 06/09/00أقدمية 16 سنةجليل براشد 07650P)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

116/09/92إقليم: بني مللم المسيرةإقليم: بني مللمركزية تانوغة 161 06/09/00أقدمية 16 سنةاملول عبد الرحيم 19572Y)مزدوجبني ملل )البلدية

116/09/92إقليم: بني مللم.واد المخازنإقليم: بني مللمركزية تانوغة 161 16/09/00أقدمية 16 سنةالمصطفى لعنتري 07296E)مزدوجبني ملل )البلدية

116/09/85إقليم: بني مللم اوربيعإقليم: بني مللم ام المؤمنين 160 16/09/98أقدمية 16 سنةأحمد بصراوي 07376S)مزدوجبني ملل )البلدية
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216/09/92إقليم: بني مللم اوربيعإقليم: بني مللمركزية كطاية 160 16/09/00إلتحاق بالزوجةموحى بنعلي 07376S)مزدوجبني ملل )البلدية

216/09/85إقليم: بني مللم.واد المخازنإقليم: بني مللم علي بن ابي طالب 158 15/10/99أقدمية 16 سنةسي عمر ندير 07296E)مزدوجبني ملل )البلدية

516/09/94إقليم: بني مللم البنات المركزيةإقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيل 155 16/09/01أقدمية 16 سنةعبد ا العمري 07339B)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

216/09/95إقليم: بني مللم.واد المخازنإقليم: بني مللمركزية تاردا 155 06/09/01أقدمية 16 سنةعبدالوهاب عباسي 07296E)مزدوجبني ملل )البلدية

117/09/90إقليم: بني ملل م ابوالقاسم الشرقيإقليم: بني مللمركزية تفطيويت 155 06/09/01أقدمية 16 سنةبوعزة فيطوطي 07340C)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

117/09/90إقليم: بني مللم سمكتإقليم: بني مللمركزية مجاط 155 24/09/02أقدمية 16 سنةعبد القادر عباسي 07341D)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

416/09/92إقليم: بني ملل م ابوالقاسم الشرقيإقليم: بني مللايت داود اوموسى 155 06/09/01أقدمية 16 سنةالمصطفى مزي 07340C)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

216/09/93إقليم: بني مللم الملإقليم: بني مللمركزية اولد احمامة 155 06/09/01أقدمية 16 سنةنورالدين عاري 19571X)مزدوجبني ملل )البلدية

116/09/97إقليم: بني مللم براكةإقليم: بني مللمركزية مجاط 155 16/10/01أقدمية 16 سنةمنيا راؤف 07650P)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

116/09/94إقليم: بني مللم. الزيتونةإقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوب 153 06/09/03أقدمية 16 سنةبوهادي مصطفى 07299H)مزدوجبني ملل )البلدية

216/09/85إقليم: بني مللم. الحي الصناعيإقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوب 153 16/09/04أقدمية 16 سنةسلمي  المصطفى 07297F)مزدوجبني ملل )البلدية

116/09/94إقليم: بني مللم عين الغازيإقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوب 149 04/09/02أقدمية 16 سنةالطايفي حسن 07544Z)مزدوجبني ملل )البلدية

121/09/83إقليم: بني مللم آيت تيسليتإقليم: بني مللمركزية الزواير 149 06/09/02أقدمية 16 سنةاحمد فائز 07375R)مزدوجبني ملل )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م السعديينإقليم: بني مللفم اودي

ملول
216/09/85 149 04/09/02أقدمية 16 سنةعبد  الناصر    كنيدار 05050N الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

116/09/85إقليم: بني مللم اولد ايعيشإقليم: بني مللمركزية الزواير 149 04/09/02أقدمية 16 سنةعبد ا الشريفي 07355Uمزدوجأولد ايعيش

116/09/92إقليم: بني مللم براكةإقليم: بني مللمركزية كطاية 149 05/09/02أقدمية 16 سنةجواب عبد الغاني 07650P)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

416/09/92إقليم: بني مللم. الصومعةإقليم: بني مللايت داود اوموسى 149 04/09/02أقدمية 16 سنةاحمد نور 07298G)مزدوجبني ملل )البلدية

644



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

116/09/93إقليم: بني مللم البنات المركزيةإقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيل 149 04/09/02أقدمية 16 سنةعبد الرحمان صوفي 07339B)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

516/09/92إقليم: بني مللم القاضي عياضإقليم: بني مللمركزية الزواير 147 06/02/02أقدمية 16 سنةالهام المتقي 07312X)مزدوجبني ملل )البلدية

216/09/91إقليم: بني مللم آيت تيسليتإقليم: بني مللمركزية بوحجر 147 16/09/03إلتحاق بالزوجةبهيشاوي المحجوب 07375R)مزدوجبني ملل )البلدية

116/09/96إقليم: بني مللمركزية تاكزيرتإقليم: بني مللمركزية تانوغة 147 04/09/04أقدمية 16 سنةصالح كريني 07551Gمزدوجتاكزيرت

117/09/90عمالة: الميةمولي رشيدإقليم: بني ملل م ابوالقاسم الشرقي 144 16/09/96أقدمية 16 سنةلطيفة الحريري 07726Xمزدوجبني يخلف

216/09/94إقليم: بني مللم اوربيعإقليم: بني مللمركزية اوصفرو 143 06/09/03أقدمية 16 سنةم ايت عبدالسلم 07376S)مزدوجبني ملل )البلدية

106/09/01إقليم: بني مللم آيت تيسليتإقليم: بني مللمركزية الفتح 143 05/09/03أقدمية 16 سنةعايدة قارون 07375R)مزدوجبني ملل )البلدية

306/09/00إقليم: بني مللم المسيرةإقليم: بني مللمركزية ايت حبيبي 142 06/09/02إلتحاق بالزوجفاطمة فضيل 19572Y)مزدوجبني ملل )البلدية

116/09/95إقليم: بني مللم القصيبة الغربيةإقليم: بني مللمركزية تفطيويت 141 05/09/03أقدمية 16 سنةسعيد السعيد 07347K)مزدوجالقصيبة )البلدية

116/09/92إقليم: بني مللم البنات المركزيةإقليم: بني مللايت داود اوموسى 141 05/09/03أقدمية 16 سنةم عليموسى 07339B)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

416/09/97إقليم: بني مللم عين اسردونإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 141 05/09/03أقدمية 16 سنةم عدناني 07304N)مزدوجبني ملل )البلدية

117/09/90إقليم: بني مللم المنظر الجميلإقليم: بني مللم المل 140 16/09/98أقدمية 16 سنةسمية العمري 07309U)مزدوجبني ملل )البلدية

606/09/01إقليم: بني مللم الملإقليم: بني مللمركزية الظهرة 139 06/09/02أقدمية 16 سنةنزهة بنحيلة 19571X)مزدوجبني ملل )البلدية

116/09/94إقليم: بني مللمركزية فرياطةإقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوب 137 21/09/04أقدمية 16 سنةاسماخو م 07554Kمزدوجتاكزيرت

616/09/91إقليم: بني مللم المنظر الجميلإقليم: بني مللمركزية الفتح 137 07/09/04إلتحاق بالزوجنجاة  لوطفي 07309U)مزدوجبني ملل )البلدية

516/09/95إقليم: بني مللم وادي درنةإقليم: بني مللم البنات المركزية 132 29/12/99أقدمية 16 سنةالشرقاوية وريد 07356Vمزدوجأولد ايعيش

216/09/95إقليم: بني مللم ابن بطوطةإقليم: بني مللمركزية تبهيت 129 04/09/06أقدمية 12 سنةالمحجوب   عادلي 07344G)مزدوجزاوية الشيخ )البلدية
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106/09/00إقليم: خريبكةمدرسة الفقيه السمونيإقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيل 129 06/10/08أقدمية 12 سنةعمر شاكري 12033D)مزدوجابي الجعد )البلدية

306/09/00إقليم: بني مللمركزية فم الزاويةإقليم: بني مللمركزية ايت ايكو 129 04/10/08أقدمية 12 سنةإدريس شرفدين 07558Pمزدوجتاكزيرت

516/09/97إقليم: بني مللم انوالإقليم: بني مللم سيدي جابر 126 16/09/19أقدمية 16 سنةنعيمة السعيد 07318D)مزدوجبني ملل )البلدية

216/09/98إقليم: خريبكةمدرسة علل الفاسيإقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيل 125 11/10/05أقدمية 12 سنةالبغزاوي رشيدة 19746M)مزدوجابي الجعد )البلدية

416/09/83إقليم: بني مللم. الزيتونةإقليم: بني مللم القاضي عياض 124 نعمأقدمية 12 سنةحفيظة زاريك 10/10/05 07299H)مزدوجبني ملل )البلدية

716/09/94إقليم: بني مللمركزية فرياطةإقليم: بني مللمركزية كطاية 123 06/09/05إلتحاق بالزوجةزمراني الحسين 07554Kمزدوجتاكزيرت

916/09/98إقليم: بني مللمركزية كطايةإقليم: بني مللمركزية ايت ايكو 121 28/09/16أقدمية 12 سنةصالح الدين اعروش 07633

W

مزدوجكطاية

416/09/94إقليم: بني مللم انوالإقليم: بني مللم المسيرة 120 28/12/01أقدمية 16 سنةصمهاني سعيدة 07318D)مزدوجبني ملل )البلدية

117/09/84إقليم: بني ملل م ابوالقاسم الشرقيإقليم: بني مللم ابن زهر 116 نعمالكبير وافي 02/09/16 07340C)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

616/09/99إقليم: بني مللم الملإقليم: بني مللمركزية اولد سعيد 111 06/09/07إلتحاق بالزوجرجاء المرابط 19571X)مزدوجبني ملل )البلدية

207/09/05إقليم: بني مللم ابن بطوطةإقليم: بني مللمركزية تبهيت 111 04/09/06أقدمية 12 سنةخديجة   فارسي 07344G)مزدوجزاوية الشيخ )البلدية

212/09/02إقليم: بني مللم القصيبة الغربيةإقليم: بني مللمركزية ناوور 101 05/09/08أقدمية 12 سنةحمداني م 07347K)مزدوجالقصيبة )البلدية

216/09/97إقليم: بني مللمركزية الظهرةإقليم: بني مللمركزية تفطيويت 99 02/09/09إلتحاق بالزوجةسرار حسن 07383Zمزدوجأولد امبارك

116/09/93إقليم: بني مللمركزية ايت بوجوإقليم: بني مللمركزية فم الزاوية 98 04/09/18اد عبد السلم مولي ادريس 07386Cمزدوجفم اودي

عمالة: المضيق - مدرسة أغطاسإقليم: بني مللمركزية تازيزاوت

الفنيدق
305/09/03 89 30/09/10توفيق عبد الصادق 25745H)مزدوجالفنيدق )البلدية

316/09/95إقليم: بني مللم ابن زهرإقليم: بني ملل م ابوالقاسم الشرقي 88 نعمبوست خالد 04/09/19 07343F)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

206/09/01إقليم: بني مللمركزية كطايةإقليم: بني مللمركزية تبهيت 83 03/09/13عبد الكبير موفيد 07633

W

مزدوجكطاية
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216/09/99إقليم: بني مللم القصيبة الغربيةإقليم: بني مللم الحنصالي 82 04/09/18مولود وعليلوش 07347K)مزدوجالقصيبة )البلدية

504/09/02إقليم: بني مللم أولد اكناوإقليم: بني مللم ابن بطوطة 76 28/09/11إلتحاق بالزوجربيع حسناء 07351Pمزدوجأولد كناو

107/09/05إقليم: بني مللمركزية زاوية الشيخإقليم: بني مللم الحنصالي 75 19/09/17إلتحاق بالزوجنادية الكنماوي 07377T)مزدوجزاوية الشيخ )البلدية

101/01/10إقليم: خريبكةم/م بني بتاوإقليم: بني مللمركزية تحونة ايت ايدير 75 04/09/12العزوزي   نجاة 12078Cمزدوجبني بتاو

906/09/01إقليم: بني مللمركزية كطايةإقليم: بني مللمركزية اولد احمامة 71 02/09/15سناء ابوهاج 07633

W

مزدوجكطاية

106/09/01إقليم: بني مللمركزية اولد سعيدإقليم: بني مللمركزية زاوية الشيخ 68 04/09/18خالد التازي 07668Jمزدوجأولد سعيد الواد

116/09/96إقليم: بني مللم القصيبة الغربيةإقليم: بني مللم ام المؤمنين 62 02/09/16عبد الواحد طه 07347K)مزدوجالقصيبة )البلدية

1016/09/86إقليم: بني مللم عين الغازيإقليم: بني مللم 11 يناير 58 نعممولي عفيف هاشم 06/09/17 07544Z)مزدوجبني ملل )البلدية

507/09/04إقليم: بني مللمركزية فم العنصرإقليم: بني مللمركزية فم الزاوية 58 04/09/18إلتحاق بالزوجمينة والزيف 07541

W

مزدوجفم العنصر

مدرسة تيزي نيسلي 

الجماعاتية

102/09/09إقليم: العرائشمدرسة ادريس الحريزيإقليم: بني ملل 58 03/09/13إلتحاق بالزوجقصباوي   وردية 18557V)مزدوجالقصر الكبير )البلدية

104/09/02إقليم: الفقيه بن صالحم المركزية أ. عيادإقليم: بني مللم اولد ايعيش 54 04/09/18عباس  السباعي 07349M)مزدوجأولد عياد )البلدية

103/09/13إقليم: بني مللم انس بن مالكإقليم: بني مللمركزية بن شرو 51 03/09/13إلتحاق بالزوجشقوري نادية 20037D)مزدوجالقصيبة )البلدية

206/09/01إقليم: بني مللم القصيبة الغربيةإقليم: بني مللم القصيبة الشرقية 48 04/09/18ربيع وبي 07347K)مزدوجالقصيبة )البلدية

516/09/92إقليم: الفقيه بن صالحالكرينإقليم: بني مللم. أولد سي ميمون 46 02/09/14المصطفى حسني 07583S الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

101/01/10إقليم: خريبكةمدرسة سيدي صالحإقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيل 45 02/09/16إلتحاق بالزوجالزهرة العرش 12038J)مزدوجابي الجعد )البلدية

616/09/86إقليم: بني مللم القاضي عياضإقليم: بني مللم. الزيتونة 44 نعمالمصطفى صبري 04/09/18 07312X)مزدوجبني ملل )البلدية

107/09/05إقليم: بني مللم ام المؤمنينإقليم: بني مللم الحنصالي 44 17/09/19ابراهيم بنيوسف 07346J)مزدوجالقصيبة )البلدية

647



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

316/09/99إقليم: أزيللمدرسة الزيتونةإقليم: بني مللم سيدي جابر 43 04/09/19إلتحاق بالزوجةابراهيم ادهيني 06863Jمزدوجافورار

107/09/04إقليم: بني مللم ام المؤمنينإقليم: بني مللمركزية تحونة ايت ايدير 43 02/09/14سامي عبد الصماد 07346J)مزدوجالقصيبة )البلدية

102/09/14إقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوبإقليم: بني مللمركزية بوتفردة 42 05/09/16عبدالرحيم جنداري 26883Vمزدوجتانوغة

305/09/11إقليم: بني مللم القصيبة الشرقيةإقليم: بني مللم الحنصالي 40 06/09/17حنان بنطيب 07348L)مزدوجالقصيبة )البلدية

507/09/05إقليم: بني مللمركزية اوصفروإقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوب 39 04/09/19ادريس منيول 07526Eمزدوجدير القصيبة

223/01/17إقليم: الفقيه بن صالحم النوارإقليم: بني مللمركزية تازيزاوت 38 23/01/17أسماء الهشامي 07323J سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

823/01/17إقليم: خنيفرةالمدرسة الجماعاتية بوشبلإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 38 23/01/17خديجة مسعدي 11829Gمزدوجالحمام

223/01/17إقليم: بني مللم القصيبة الشرقيةإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 38 23/01/17سعيدة كنداوي 07348L)مزدوجالقصيبة )البلدية

523/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد بورحمونإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 38 23/01/17فاطمة الزهراء بريكيوي 07448Vمزدوجأولد بورحمون

423/01/17إقليم: بني مللم الحنصاليإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 38 23/01/17الهام الديب 26817Yمزدوجدير القصيبة

مجموعة مدارس اولد إقليم: بني مللمركزية ملوية

اركيعة

423/01/17إقليم: الفقيه بن صالح 38 23/01/17مريمة دنيبي 07573Fمزدوجاهل مربع

703/09/13إقليم: بني مللمركزية تانوغةإقليم: بني مللمركزية تفطيويت 34 19/09/18اغزافن عبد المجيد 07547Cمزدوجتانوغة

118/09/17إقليم: الفقيه بن صالحم الداخلةإقليم: بني مللمركزية تحونة ايت ايدير 31 18/09/17غزلن الحماوي 07319E سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

118/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة زينب النفزاويةإقليم: بني مللمركزية ملوية 31 18/09/17المنفلوطي فاطمة الزهراء 27251Vمزدوجكريفات

118/09/17إقليم: الفقيه بن صالحم النوارإقليم: بني مللمركزية تحونة ايت ايدير 31 18/09/17سهام وهيب 07323J سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

123/01/17إقليم: بني مللم انس بن مالكإقليم: بني مللمركزية ناوور 30 23/01/17إلتحاق بالزوجةم عيشوني 20037D)مزدوجالقصيبة )البلدية

601/01/10إقليم: تارودانتم.م الخوارزميإقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيل 29 02/09/16إلتحاق بالزوجفدوى تواش 17707

W

مزدوجسيدي بورجا
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921/09/83إقليم: بني مللم 11 ينايرإقليم: بني مللم عين الغازي 28 نعمعائشة أكراد 06/09/17 07301K)مزدوجبني ملل )البلدية

923/01/17إقليم: بني مللمركزية تفطيويتإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 28 23/01/17خديجة غيلن 07534Nمزدوجدير القصيبة

1023/01/17إقليم: بني مللمركزية تارداإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 28 23/01/17مينة أيت وهلل 07569Bمزدوجأيت أم البخث

623/01/17إقليم: بني مللمركزية تفطيويتإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 28 23/01/17حفيضة أعزيز 07534Nمزدوجدير القصيبة

323/01/17إقليم: أزيللمركزية تعبديتإقليم: بني مللمدرسة تنكارف الجماعاتية 28 23/01/17إلتحاق بالزوجمريم الخيراني 06927Dمزدوجاكودي نلخير

923/01/17إقليم: بني مللمركزية اغرم لعلمإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 28 23/01/17مريم المنصوري 07539Uمزدوجدير القصيبة

مجموعة مدارس اولد إقليم: بني مللمركزية تحونة ايت ايدير

اركيعة

923/01/17إقليم: الفقيه بن صالح 28 23/01/17نعيمة قاسمي 07573Fمزدوجاهل مربع

1023/01/17إقليم: بني مللمركزية اغرم لعلمإقليم: بني مللمركزية تازيزاوت 28 23/01/17الهام لبريكي 07539Uمزدوجدير القصيبة

مدرسة تيزي نيسلي 

الجماعاتية

523/01/17إقليم: بني مللمركزية ايت حبيبيإقليم: بني ملل 26 23/01/17إلتحاق بالزوجالسندسي فاتحة 07562Uمزدوجتاكزيرت

115/09/01إقليم: قلعة  السراغنةاولد كليب المركزيةإقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوب 24 04/09/18جمال معطاوي 09004Lمزدوجأولد بوعلي الواد

102/09/14إقليم: قلعة  السراغنةايت عيسى المركزيةإقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوب 24 04/09/18مريم ميمون 09002Jمزدوجأولد بوعلي الواد

204/09/18إقليم: بني مللمركزية تفطيويتإقليم: بني مللمركزية بوتفردة 24 04/09/18زكريا عباسي 07534Nمزدوجدير القصيبة

704/09/18إقليم: بني مللمركزية تارداإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 24 04/09/18فاطمة بورزاح 07569Bمزدوجأيت أم البخث

704/09/18إقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوبإقليم: بني مللمركزية بن شرو 24 04/09/18قرواش حسناء 26883Vمزدوجتانوغة

204/09/18إقليم: بني مللمركزية اوصفروإقليم: بني مللمركزية ناوور 24 04/09/18سهام الوادي 07526Eمزدوجدير القصيبة

704/09/18إقليم: بني مللمركزية ايت ايكوإقليم: بني مللاموكر 24 04/09/18خديجة الراقي 07523Bمزدوجدير القصيبة

704/09/18إقليم: الفقيه بن صالحم الندلسإقليم: بني مللمركزية بوتفردة 24 04/09/18رجاء مرحوم 07324K سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

649



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

523/01/17إقليم: بني مللمركزية امهواشإقليم: بني مللمركزية تبهيت 23 04/09/19فضلي عزيز 07531Kمزدوجدير القصيبة

مجموعة مدارس اولد إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيل

علوش المركزية

505/09/11عمالة: مراكش 22 05/09/17إلتحاق بالزوجليلة بحري 02536Fمزدوجالوداية

602/09/16إقليم: خريبكةمدرسة الشهيد بنداودإقليم: بني مللمركزية اوصفرو 22 04/09/18فرطاس كنزة 12031B)مزدوجوادي زم )البلدية

604/09/12إقليم: بني مللاولد السيمورإقليم: بني مللمركزية مجاط 21 06/09/17إلتحاق بالزوجهدى لعجيج 07399Sمزدوجأولد ايعيش

507/09/17إقليم: أزيللمركزية تاونزةإقليم: بني مللمركزية تازيزاوت 21 04/09/19سعيد بوزا 06969Zمزدوجتاونزا

104/09/18إقليم: بني مللمركزية اوصفروإقليم: بني مللمركزية ناوور 21 04/09/19سعيد أورهي 07526Eمزدوجدير القصيبة

313/12/17إقليم: أزيللمركزية المساإقليم: بني مللمركزية ناوور 21 13/12/17فنيدي  شرف 07131Aمزدوجتفني

323/01/17إقليم: بني مللاولد السيمورإقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيل 19 04/09/19إلتحاق بالزوجأمينة الكومي 07399Sمزدوجأولد ايعيش

623/01/17إقليم: بني مللمركزية الزوايرإقليم: بني مللم ام المؤمنين 19 04/09/19إلتحاق بالزوجةشفعي نبيل 07398Rمزدوجأولد ايعيش

304/09/18إقليم: بني مللمركزية تفطيويتإقليم: بني مللمركزية تازيزاوت 19 04/09/19الحداوي راشد 07534Nمزدوجدير القصيبة

104/09/18إقليم: أزيللمركزية أزودإقليم: بني مللالشركت 19 04/09/19سعاد ايت سي م 07063Bمزدوجأيت تكل

204/09/18إقليم: بني مللمركزية اوصفروإقليم: بني مللمركزية ملوية 19 04/09/19الميموني بلكاسم 07526Eمزدوجدير القصيبة

104/09/18إقليم: أزيللمركزية تنانتإقليم: بني مللالشركت 19 04/09/19نورا امزبير 07067Fمزدوجتنانت

804/09/18إقليم: بني مللمركزية اولد احمامةإقليم: بني مللمركزية بن شرو 19 04/09/18إلتحاق بالزوجةهاني ادريس 07657Xمزدوجأولد يوسف

101/01/17إقليم: الفقيه بن صالحم. اولد ادريسإقليم: بني مللمركزية بن شرو 18 04/09/18إلتحاق بالزوجةأنوار لمغاري 07371Lمزدوجبرادية

123/01/17إقليم: بني مللم انس بن مالكإقليم: بني مللمركزية تفطيويت 14 04/09/19إلتحاق بالزوجةلعروسي رشيد 20037D)مزدوجالقصيبة )البلدية

104/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونةإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 14 04/09/18فاطمة الزهراء صبري 07480Eمزدوجأولد زمام
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904/09/18إقليم: بني مللمركزية ناوورإقليم: بني مللمركزية بوتفردة 14 04/09/18صلح الدين عبيد 07517Vمزدوجناوور

504/09/18إقليم: بني مللمركزية اولد احمامةإقليم: بني مللمركزية بن شرو 14 04/09/18إلتحاق بالزوجكرناط ناظرة 07657Xمزدوجأولد يوسف

304/09/18إقليم: بني مللمركزية تيزي نسليإقليم: بني مللمركزية بوتفردة 14 04/09/18الحسين ظريف 07498Zمزدوجتيزي نيسلي

204/09/18إقليم: أزيللمركزية تيديليإقليم: بني مللمركزية بوتفردة 14 04/09/18م أمين الدزوزي 07180Dمزدوجتدلي فطواكة

504/09/18إقليم: بني مللمركزية ملويةإقليم: بني مللمركزية بن شرو 14 04/09/18الهام أوبداح 07492Tمزدوجاغبالة

904/09/18إقليم: خريبكةم/م بوعلىإقليم: بني مللمركزية ناوور 14 04/09/18شيماء بورزاح 19269Uمزدوجبني زرنتل

1004/09/18إقليم: بني مللمدرسة تنكارف الجماعاتيةإقليم: بني مللمركزية بوتفردة 14 04/09/18مريم مرشيد 26046Kمزدوجبوتفردة

1023/01/17إقليم: أزيللمركزية تيفرت نايت حمزةإقليم: بني مللمركزية بوتفردة 13 04/09/19حميد ويزة 07238Sمزدوجتيفرت نايت حمزة

306/09/17إقليم: خنيفرةكهف النسورإقليم: بني مللمركزية تبهيت 11 04/09/19إلتحاق بالزوجفطومة ابو نصر 11620Eمزدوجسيدي لمين

108/09/17إقليم: بني مللمركزية تبهيتإقليم: بني مللمركزية ناوور 11 04/09/19ياسين  القرواني 07564

W

مزدوجأيت أم البخث

208/09/17إقليم: بني مللم ابن بطوطةإقليم: بني مللمركزية تفطيويت 11 04/09/19إلتحاق بالزوجنجاة  بيروز 07344G)مزدوجزاوية الشيخ )البلدية

804/09/18إقليم: بني مللمدرسة تنكارف الجماعاتيةإقليم: بني مللمركزية ناوور 11 04/09/19جواد ولحاج 26046Kمزدوجبوتفردة

104/09/19إقليم: بني مللمركزية تازيزاوتإقليم: بني مللاموكر 10 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة امزيل 07487Mمزدوجاغبالة

204/09/18إقليم: بني مللمركزية تبهيتإقليم: بني مللالشركت 9 04/09/19خولة بوقنيطير 07564

W

مزدوجأيت أم البخث

104/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت تمجوطإقليم: بني مللمدرسة تنكارف الجماعاتية 9 04/09/19راشيد اوحمان 07252Gمزدوجتاكلفت

604/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمانإقليم: بني مللمركزية ملوية 9 04/09/19م بوعلكة 07412Fمزدوجدار ولد زيدوح

104/09/19إقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوبإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 9 04/09/19إلتحاق بالزوجةيحي الشرقاوي 26883Vمزدوجتانوغة

651



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

604/09/19إقليم: بني مللمركزية اولد سعيدإقليم: بني مللمركزية تيزي نسلي 9 04/09/19إلتحاق بالزوجةصالح خاموسي 07668Jمزدوجأولد سعيد الواد

304/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانةإقليم: بني مللمركزية بن شرو 8 04/09/19إلتحاق بالزوجالحداوي فاطمة الزهراء 07601Lمزدوجبرادية

704/09/19إقليم: الفقيه بن صالحم اولد عبد النبيإقليم: بني مللمركزية ملوية 7 04/09/19ليلى الوهلي 07362Bمزدوجدار ولد زيدوح

304/09/19إقليم: الفقيه بن صالحخالد بن الوليدإقليم: بني مللمركزية تحونة ايت ايدير 7 04/09/19صدقاوي المهدي 26387Fمزدوجأحد بوموسى

204/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمدإقليم: بني مللالشركت 7 04/09/19حنان حمدي 07617Dمزدوجبني شكدال

504/09/19إقليم: خريبكةم/م ايت عمارإقليم: بني مللالشركت 7 04/09/19الصديق الورديغي 12165Xمزدوجأيت عمار

مدرسة تيزي نيسلي 

الجماعاتية

104/09/19إقليم: خنيفرةبوخلخالإقليم: بني ملل 6 04/09/19ايمان قبة 11719Mمزدوجاكلموس

116/09/85إقليم: الفقيه بن صالحم المام البخاريإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الكريفات 229 27/09/87أقدمية 16 سنةوحيد المصطفى 07333V الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

116/09/88إقليم: الفقيه بن صالحم المام مالكإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسى 223 16/09/88أقدمية 16 سنةعبدالعزيز حفظي 07325L الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

101/10/91إقليم: بني مللم طه حسينإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد افرج 215 01/10/91أقدمية 16 سنةابو الوفاء  المصطفى 18739T)مزدوجبني ملل )البلدية

121/09/83إقليم: الفقيه بن صالحم حسان بن ثابتإقليم: الفقيه بن صالحم القواسم 194 21/09/83أقدمية 16 سنةاحمد الورداني 07336Y الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

116/09/82إقليم: الفقيه بن صالحم المام البخاريإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الكريفات 193 16/09/93أقدمية 16 سنةخيطي م 07333V الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

117/09/84إقليم: بني مللم آيت تيسليتإقليم: الفقيه بن صالحم النوار 190 16/09/93أقدمية 16 سنةم اسكين 07375R)مزدوجبني ملل )البلدية

116/09/85إقليم: بني مللم 11 ينايرإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغارير 181 23/03/96أقدمية 16 سنةلحسن فارس 07301K)مزدوجبني ملل )البلدية

116/09/89إقليم: بني مللم.واد المخازنإقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالدروة 177 04/12/99أقدمية 16 سنةأحمد سكاري 07296E)مزدوجبني ملل )البلدية

117/09/90إقليم: الفقيه بن صالحم حسان بن ثابتإقليم: الفقيه بن صالحالكرين 175 16/09/96أقدمية 16 سنةفاتحة بشاري 07336Y الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

116/09/94إقليم: بني مللم الطلسإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراح 173 13/11/99أقدمية 16 سنةحليمة مفتاح 24795A)مزدوجبني ملل )البلدية
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116/09/88إقليم: بني مللم آيت تيسليتإقليم: الفقيه بن صالحم النوار 170 16/09/93أقدمية 16 سنةعتيقة الفوغلي 07375R)مزدوجبني ملل )البلدية

121/09/83إقليم: بني مللم سيدي جابرإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد بورحمون 169 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد العزيز فهد 07358Xمزدوجسيدي جابر

221/09/83إقليم: بني مللم القاسميةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد ا 167 15/09/99أقدمية 16 سنةحسن بدري 07314Z)مزدوجبني ملل )البلدية

222/11/93إقليم: الفقيه بن صالحم علل بن ع اإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسون 167 20/09/00أقدمية 16 سنةالمصطفى ايت المامون 07332U الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

217/09/90إقليم: بني مللم المسيرةإقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالدروة 165 16/09/02أقدمية 16 سنةبشرى سندوسي 19572Y)مزدوجبني ملل )البلدية

117/09/90إقليم: بني مللم الميةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية العين الزرقاء 163 04/09/02أقدمية 16 سنةزهراوي م 07307S)مزدوجبني ملل )البلدية

216/09/91عمالة: مراكشمدرسة الواحةإقليم: الفقيه بن صالحم ابن زيدون 162 16/09/91أقدمية 16 سنةالعزيزة عيجو 23061Rمزدوجواحة سيدي ابراهيم

121/09/83إقليم: بني مللم ابن الهيثمإقليم: الفقيه بن صالحم الـنـكــــار 158 16/09/92أقدمية 16 سنةاحمد ايت بيضي 07315A)مزدوجبني ملل )البلدية

116/09/95إقليم: الفقيه بن صالحم الرشادإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطة 157 03/10/01أقدمية 16 سنةنورالدين نجوي 20608Z سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

116/09/96إقليم: الفقيه بن صالحم.الشريف الدريسيإقليم: الفقيه بن صالحالكرين 157 16/09/97أقدمية 16 سنةبديعة الزيتوني 24285

W

الفقيه بن صالح 

)البلدية(

مزدوج

116/09/94إقليم: بني مللم اوربيعإقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونة 155 06/09/01أقدمية 16 سنةم بن الفلح 07376S)مزدوجبني ملل )البلدية

116/09/85إقليم: بني مللم القاسميةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد غانم 155 06/09/01أقدمية 16 سنةالهداجي  م 07314Z)مزدوجبني ملل )البلدية

316/09/85إقليم: بني مللم القاسميةإقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالدروة 155 04/09/01أقدمية 16 سنةعبدالرحيم سلماوي 07314Z)مزدوجبني ملل )البلدية

117/09/90إقليم: بني مللم ابن الهيثمإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراء 155 06/09/01أقدمية 16 سنةنزهة بناصر 07315A)مزدوجبني ملل )البلدية

117/09/90إقليم: بني مللم النهضةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانة 155 13/09/01أقدمية 16 سنةعبد العزيز اكوتي 07311

W

مزدوجبني ملل )البلدية(

317/09/90إقليم: بني مللم القاسميةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية العين الزرقاء 155 06/09/01أقدمية 16 سنةاحمد لفقيه 07314Z)مزدوجبني ملل )البلدية

116/09/92إقليم: الفقيه بن صالحم الرجاءإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المركز الفلحي 155 16/09/02أقدمية 16 سنةالمعطي هواري 07331T الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج
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316/09/92إقليم: بني مللم انوالإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراء 155 06/09/01أقدمية 16 سنةاحمد مستاوي 07318D)مزدوجبني ملل )البلدية

مجموعة مدارس اولد 

اركيعة

مدرسة الفقيه بن صالح إقليم: الفقيه بن صالح

الغربية

118/12/92إقليم: الفقيه بن صالح 155 06/12/01أقدمية 16 سنةنورالدين يافع 07369Jمزدوجكريفات

116/09/97إقليم: بني مللم علي بن ابي طالبإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست 155 06/09/01أقدمية 16 سنةبالحاج صادق 07353Sمزدوجأولد امبارك

216/09/93إقليم: الفقيه بن صالحم ابن زيدونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  بني وكيل 153 29/09/00أقدمية 16 سنةأحمد عصام 07330S الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

121/09/83إقليم: الفقيه بن صالحم حسان بن ثابتإقليم: الفقيه بن صالحم موسى بن نصير 152 16/09/91أقدمية 16 سنةالمرجاني امال 07336Y الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

116/09/95إقليم: الفقيه بن صالحم.الشريف الدريسيإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسى 151 04/09/02أقدمية 16 سنةالعوني صلح الدين 24285

W

الفقيه بن صالح 

)البلدية(

مزدوج

416/09/85إقليم: بني مللم. الصومعةإقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالدروة 151 06/09/00أقدمية 16 سنةعبدالرحمان أوعباس 07298G)مزدوجبني ملل )البلدية

116/09/94إقليم: بني مللم آيت تيسليتإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الرواجح 149 04/09/02أقدمية 16 سنةعبد الهادي بوعمر 07375R)مزدوجبني ملل )البلدية

116/09/92إقليم: بني مللمركزية بوحجرإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الرواجح 149 06/09/02أقدمية 16 سنةرشيد كرباز 07405Yمزدوجسيدي جابر

116/09/92إقليم: الفقيه بن صالحم النارةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلول 149 04/09/02أقدمية 16 سنةالكريتي عبد العزيز 07321G سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

116/09/93إقليم: بني مللم النهضةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد بورحمون 149 16/09/02أقدمية 16 سنةخالد بنار 07311

W

مزدوجبني ملل )البلدية(

916/09/97إقليم: بني مللمركزية ايت بوجوإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمان 149 06/09/02أقدمية 16 سنةرضوان الحضراوي 07386Cمزدوجفم اودي

مدرسة الفقيه بن صالح إقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهب

الغربية

116/09/97إقليم: الفقيه بن صالح 149 06/09/02أقدمية 16 سنةالبشير لميسر 07369Jمزدوجكريفات

116/09/98إقليم: بني مللم النهضةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست 149 04/09/02أقدمية 16 سنةأحمد أكوجيل 07311

W

مزدوجبني ملل )البلدية(

116/09/97إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عليإقليم: الفقيه بن صالحأولد النيفاوي 147 16/09/02إلتحاق بالزوجفاتحة مناني 07597Gمزدوجبرادية

206/09/00إقليم: بني مللم البنات المركزيةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد ا 147 10/10/01أقدمية 16 سنةامام الربيعي 07339B)مزدوجقصبة تادلة )البلدية

117/09/90إقليم: الفقيه بن صالحم المام البخاريإقليم: الفقيه بن صالحم الزرقطوني 146 20/09/15أقدمية 16 سنةعتيقة الزهوري 07333V الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج
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216/09/82إقليم: الفقيه بن صالحم القواسمإقليم: الفقيه بن صالحالكرين 145 16/09/99أقدمية 16 سنةالسعيد الغرافي 07327N الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

1020/10/83إقليم: بني مللم 11 ينايرإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد ا 145 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد الفتاح راضي 07301K)مزدوجبني ملل )البلدية

220/09/79إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبدونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد ا 145 03/09/12خديجة العاقيد 07575Hمزدوجكريفات

316/09/93إقليم: بني مللم الملإقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونة 143 05/09/03أقدمية 16 سنةالخيراوي احمد 19571X)مزدوجبني ملل )البلدية

116/09/92إقليم: الفقيه بن صالحم الرجاءإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المركز الفلحي 143 06/09/04أقدمية 16 سنةأحمد العواطني 07331T الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

106/09/00إقليم: بني مللم النهضةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد ارميش 143 06/09/03أقدمية 16 سنةباهيجة بن يشو 07311

W

مزدوجبني ملل )البلدية(

206/09/00إقليم: الفقيه بن صالحم السعادةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الكريفات 143 01/10/03إلتحاق بالزوجازهور مقيسات 19574A الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

1016/09/94إقليم: بني مللم المصلى الغربيةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  المغرب العربي 141 03/09/03أقدمية 16 سنةعلوان الحسين 07313Y)مزدوجبني ملل )البلدية

116/09/81إقليم: بني مللم اولد يوسفإقليم: الفقيه بن صالحم. اولد ادريس 140 16/09/01أقدمية 16 سنةالمرموشي عبد ا 07372Mمزدوجأولد يوسف

916/09/94إقليم: بني مللم الملإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد بورحمون 139 04/09/02أقدمية 16 سنةخليل ربالي 19571X)مزدوجبني ملل )البلدية

216/09/98إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبدونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الخميس 139 04/09/02أقدمية 16 سنةبوشرة الزاهيري 07575Hمزدوجكريفات

216/09/94إقليم: الفقيه بن صالح م.الـــبـــراديـــــــة المركزيةإقليم: الفقيه بن صالحم اهل المربع 137 27/09/16أقدمية 16 سنةباكر المصطفى 07370Kمزدوجبرادية

316/09/95إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  م/م أولد عيادإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد ارميش 137 21/10/06أقدمية 12 سنةالشرقي لمليح 07379V)مزدوجأولد عياد )البلدية

116/09/93إقليم: بني مللم المسيرةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراح 137 07/09/04أقدمية 16 سنةابراهيم فضول 19572Y)مزدوجبني ملل )البلدية

206/09/00إقليم: بني مللم المسيرةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد ارميش 137 08/11/04أقدمية 16 سنةنورالدين لعزيري 19572Y)مزدوجبني ملل )البلدية

416/09/95إقليم: بني مللم عين اسردونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطة 133 05/09/03أقدمية 16 سنةسعيد بدران 07304N)مزدوجبني ملل )البلدية

116/09/98إقليم: بني مللم أولد اكناوإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد ارميش 133 16/09/04أقدمية 16 سنةحميد الفاطمي 07351Pمزدوجأولد كناو
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116/09/98إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبدونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسى 133 05/09/04أقدمية 16 سنةمروان سابق 07575Hمزدوجكريفات

106/09/00إقليم: بني مللم أولد اكناوإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية 133 06/09/04أقدمية 16 سنةرشيدة بوهلل 07351Pمزدوجأولد كناو

106/09/00إقليم: بني مللم أولد اكناوإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية 133 06/09/04أقدمية 16 سنةإدريس البداوي 07351Pمزدوجأولد كناو

116/09/93إقليم: الحوزابن الونانإقليم: الفقيه بن صالحم المركزية أ. عياد 132 16/09/96إلتحاق بالزوجزهراء رحمة 03234P)مزدوجأمزميز )البلدية

916/09/96إقليم: الفقيه بن صالحم. اولد ادريسإقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونة 131 07/09/05أقدمية 12 سنةالجيد م 07371Lمزدوجبرادية

316/09/91إقليم: بني مللم خالد بن الوليدإقليم: الفقيه بن صالحم أولد عطو 130 16/09/99أقدمية 16 سنةلعباري السميحي سيدي م 07316B)مزدوجبني ملل )البلدية

106/09/00إقليم: الفقيه بن صالحم النارةإقليم: الفقيه بن صالحم أولد بوعزة 130 11/10/04إلتحاق بالزوجحنان عموري 07321G سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

916/09/99إقليم: بني مللمركزية ايت بوجوإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمان 129 06/09/07أقدمية 12 سنةنادية مهتدي 07386Cمزدوجفم اودي

716/09/97إقليم: الفقيه بن صالحم القواسمإقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلح 125 16/09/05أقدمية 12 سنةنعيمة درعي 07327N الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

116/09/97إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبدونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطة 125 05/09/08أقدمية 12 سنةرشيد كرمان 07575Hمزدوجكريفات

516/09/94إقليم: بني مللم انوالإقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبر 124 03/10/01أقدمية 16 سنةعثمان بصيري 07318D)مزدوجبني ملل )البلدية

416/09/98عمالة: مكناسوادي الذهبإقليم: الفقيه بن صالحم الصفاء 124 30/09/02أقدمية 16 سنةنزهة الناصري 03925R سيدي سليمان مول

الكيفان

مزدوج

616/09/99إقليم: خريبكةمدرسة الملإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اهل سوس 124 07/09/05إلتحاق بالزوجمريمة بولحروف 12018M)مزدوجخريبكة )البلدية

1004/09/02إقليم: بني مللم الملإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الكريفات 124 04/09/05إلتحاق بالزوجهند بقني 19571X)مزدوجبني ملل )البلدية

504/09/02إقليم: بني مللم انوالإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد ا 124 06/09/05إلتحاق بالزوجحنان جويدر 07318D)مزدوجبني ملل )البلدية

216/09/93إقليم: الفقيه بن صالحم الخنساءإقليم: الفقيه بن صالحم اهل المربع 123 17/09/19أقدمية 12 سنةاحمد السعيدي 07329R الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

116/09/97إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عليإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغارير 123 06/09/05إلتحاق بالزوجةعبد العزيز  او الطاهر 07597Gمزدوجبرادية
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116/09/98إقليم: الفقيه بن صالحم العرفانإقليم: الفقيه بن صالحم أولد بوعزة 123 05/09/05أقدمية 12 سنةهيندة ديامو 07322H سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

206/09/01إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبدونإقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهب 123 21/10/06أقدمية 12 سنةصفوان رحيمي 07575Hمزدوجكريفات

316/09/86إقليم: بني مللمركزية القرية النموذجيةإقليم: الفقيه بن صالحم ابن حنبل 122 04/09/02أقدمية 16 سنةالمجيد واتيقي 07402Vمزدوجسيدي جابر

416/09/93عمالة: مكناسوادي الذهبإقليم: الفقيه بن صالحم الصفاء 122 17/10/02أقدمية 16 سنةنبيل أوزنو 03925R سيدي سليمان مول

الكيفان

مزدوج

616/09/97عمالة: مكناسعقبة بن نافعإقليم: الفقيه بن صالحم.الشريف الدريسي 122 17/09/15أقدمية 16 سنةفاطمة احسيني 03798C)مزدوجمكناس )البلدية

117/09/90إقليم: أزيللمدرسة المنظر الجميلإقليم: الفقيه بن صالحم أولد عطو 118 03/09/02أقدمية 16 سنةاوحمي م 06862Hمزدوجافورار

316/09/99إقليم: بني مللم اولد امبارك المستقلةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراح 118 06/09/06إلتحاق بالزوجسموني لمياء 07354Tمزدوجأولد امبارك

916/09/94إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  المغرب العربيإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية 117 06/09/06أقدمية 12 سنةعبد ا سعيد 07442Nمزدوجسيدي  حمادي

1016/09/97إقليم: بني مللم الملإقليم: الفقيه بن صالحم الـنـكــــار 116 07/10/04أقدمية 16 سنةخديجة التوفيق 19571X)مزدوجبني ملل )البلدية

116/09/97عمالة: المية   المسيرةإقليم: الفقيه بن صالحم المام مالك 116 25/09/02أقدمية 16 سنةمحجوبة حضارة 01885Y)مزدوجالمية )البلدية

1006/09/00إقليم: بني مللم المصلى الغربيةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  المغرب العربي 116 06/09/09إلتحاق بالزوجرشيدة بولهلل 07313Y)مزدوجبني ملل )البلدية

216/09/99إقليم: الفقيه بن صالحم الرجاءإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  بني وكيل 115 06/09/06أقدمية 12 سنةأمال نقشاوي 07331T الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

616/09/85إقليم: الفقيه بن صالحمركزية لحبابيسإقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسى 114 07/09/05أقدمية 12 سنةزكريا عبدا 07441Mمزدوجسيدي  حمادي

906/09/01إقليم: بني مللمركزية اولد احمامةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد ارميش 113 06/09/08أقدمية 12 سنةنجلء رفيع 07657Xمزدوجأولد يوسف

216/09/92إقليم: بني مللم وادي درنةإقليم: الفقيه بن صالحمدرسة اولد ازمام 110 06/09/04أقدمية 16 سنةلحسن امحيل 07356Vمزدوجأولد ايعيش

216/09/95إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبدونإقليم: الفقيه بن صالحمدرسة اولد ازمام 108 30/09/08أقدمية 12 سنةفوزية طاوس 07575Hمزدوجكريفات

706/09/01إقليم: الفقيه بن صالحم. اولد ادريسإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد ارميش 107 06/09/09سناء ماهر 07371Lمزدوجبرادية
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206/09/00إقليم: بني مللمركزية فاطمة الفهريةإقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسى 106 07/10/05أقدمية 12 سنةأم الغيث امين 26712Jمزدوجفم العنصر

عمالة: الصخيرات  - المام عليإقليم: الفقيه بن صالحم موسى بن نصير

تمارة
404/09/02 106 09/02/06أقدمية 12 سنةأمال حماني 18422Y)مزدوجتمارة )البلدية

906/09/01إقليم: بني مللمركزية فرياطةإقليم: الفقيه بن صالحلخللطة 102 04/10/08إلتحاق بالزوجسهام اقويوش 07554Kمزدوجتاكزيرت

806/09/01إقليم: بني مللفم اوديإقليم: الفقيه بن صالحم الصفاء 102 11/11/03أقدمية 16 سنةحياة رياض 07387Dمزدوجفم اودي

مدرسة الفقيه بن صالح إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد

الغربية

104/09/02إقليم: الفقيه بن صالح 99 02/09/09إلتحاق بالزوجلوبنة الزاهري 07369Jمزدوجكريفات

116/09/98إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  م/م أولد عيادإقليم: الفقيه بن صالحم المركزية أ. عياد 96 07/09/05أقدمية 12 سنةعبد اللطيف كناني 07379V)مزدوجأولد عياد )البلدية

104/09/02إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الكريفاتإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد 95 12/09/11فيصل العوني 07578Lمزدوجكريفات

116/09/99إقليم: الفقيه بن صالحم الرشادإقليم: الفقيه بن صالحم الندلس 94 03/09/13أكزوا نزهة 20608Z سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

404/09/02إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد زيانإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد 89 04/09/12م المازيني 07624Lمزدوجبني وكيل

104/09/02إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عليإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلول 87 06/09/11إلتحاق بالزوجحنان المهداوي 07597Gمزدوجبرادية

116/09/94إقليم: الفقيه بن صالحم القواسمإقليم: الفقيه بن صالحم.أولد سيدي شنان 1 86 04/09/18احمد راتي 07327N الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

616/09/93إقليم: بنسليمانمدرسة المسيرةإقليم: الفقيه بن صالحم الندلس 86 04/09/18عمار الغالي 26766T)مزدوجالمنصورية )البلدية

116/09/99إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية النورإقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسى 86 04/09/12طارق شيبوب 26477D)مزدوجحد السوالم )البلدية

106/09/01إقليم: بني مللمركزية اولد احمامةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغارير 83 03/09/13خديجة مرشيد 07657Xمزدوجأولد يوسف

116/09/99إقليم: أزيللمدرسة الزيتونةإقليم: الفقيه بن صالحم أولد عطو 82 02/09/09إلتحاق بالزوجةسعيد سعدوي 06863Jمزدوجافورار

1004/09/02إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  المغرب العربيإقليم: الفقيه بن صالحلعدادشة 79 04/09/12البرنوطي يونس 07442Nمزدوجسيدي  حمادي

306/09/00إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد بوخدوإقليم: الفقيه بن صالحمدرسة اولد ازمام 78 04/09/18المؤيد عبد الحفيـظ 07581Pمزدوجكريفات

658



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 2020

نوعم. النقط
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التوظيف

ترتيب
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

106/09/00إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة زينب النفزاويةإقليم: الفقيه بن صالحم أولد سيدي شنان 2 78 04/09/18عمر مقتدر 27251Vمزدوجكريفات

116/09/94إقليم: الفقيه بن صالحم الصفاءإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  م/م أولد عياد 76 04/09/18الصابر عبدا 07350N)مزدوجأولد عياد )البلدية

106/09/01إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة زينب النفزاويةإقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبر 74 03/09/13لمقنطر رضوان 27251Vمزدوجكريفات

604/09/02عمالة: مراكشمدرسة النزالة 2إقليم: الفقيه بن صالحخالد بن الوليد 73 15/10/15إلتحاق بالزوجشكو كلتوم 27230Xمزدوجتسلطانت

104/09/02إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الكريفاتإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الخميس 73 16/09/11حواص أحلم 07578Lمزدوجكريفات

404/09/02إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة زينب النفزاويةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمان 69 03/09/14لطيفة الخطاط 27251Vمزدوجكريفات

1005/09/03إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة مولي رشيدإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراح 69 02/09/15هيشام خادير 07320F سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

106/09/01إقليم: الفقيه بن صالحم الصفاءإقليم: الفقيه بن صالحخالد بن الوليد 67 15/10/15احمد قلو 07350N)مزدوجأولد عياد )البلدية

مجموعة مدارس الطويحينة إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراء

المركزية

106/09/01عمالة: مراكش 66 02/09/16عبد الصمد موثيق 02807Aمزدوجالويدان

305/09/03إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الكرازةإقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبر 66 04/09/12شعبي وفاء 07435Fمزدوجسيدي  حمادي

116/09/99إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  م/م أولد عيادإقليم: الفقيه بن صالحم المركزية أ. عياد 64 02/09/15 عبد الجليل كروم 07379V)مزدوجأولد عياد )البلدية

206/09/01إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة زينب النفزاويةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المركز الفلحي 64 04/09/18فاطمة العرباوي 27251Vمزدوجكريفات

805/09/07إقليم: بني مللم أولد اكناوإقليم: الفقيه بن صالحمدرسة اولد ازمام 64 15/09/11إلتحاق بالزوجمجيب فاطمة 07351Pمزدوجأولد كناو

106/09/00إقليم: الفقيه بن صالحم العرفانإقليم: الفقيه بن صالحم المام مالك 62 02/09/16حياة    خفيف 07322H سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

206/09/00إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الكريفاتإقليم: الفقيه بن صالحالكرين 62 02/09/16رضوان سعداوي 07578Lمزدوجكريفات

106/09/00إقليم: أزيللمدرسة تزكيإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سعيد 61 نعمخليل اسعـاد 06/09/17 07006Pمزدوجبني عياط

204/09/02إقليم: بني مللمركزية ايت بوجوإقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلح 57 06/09/17م منصف 07386Cمزدوجفم اودي
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ترتيب
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جماعة التعيين

307/09/04إقليم: الفقيه بن صالحم. اولد ادريسإقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلح 57 06/09/17الزهرة بتكنفوت 07371Lمزدوجبرادية

601/01/10إقليم: الفقيه بن صالحم أولد عطوإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد عيسى الواد 57 02/09/15عزيز تضحك 07364Dمزدوجسيدي  حمادي

204/09/02إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة زينب النفزاويةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المركز الفلحي 56 04/09/18وفاء نظيف 27251Vمزدوجكريفات

505/09/03إقليم: بني مللمركزية الظهرةإقليم: الفقيه بن صالح م.الـــبـــراديـــــــة المركزية 56 02/09/15إلتحاق بالزوجمريم اشباح 07383Zمزدوجأولد امبارك

316/09/92إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العين الزرقاءإقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلح 54 04/09/18لشفر المصطفى 07460Hمزدوجسيدي عيسى بن علي

101/10/02إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة اولد ازمامإقليم: الفقيه بن صالحم الداخلة 54 04/09/18م نفدي 07367Gمزدوجأولد زمام

805/09/03إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 54 02/09/16الهام اعرابن 07601Lمزدوجبرادية

مجموعة مدارس اولد 

اركيعة

307/09/05إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة زينب النفزاويةإقليم: الفقيه بن صالح 54 04/09/18م باهي 27251Vمزدوجكريفات

911/09/00إقليم: بني مللايت داود اوموسىإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد علي 53 06/09/17هشام علي مودن 07652Sمزدوجسمكت

913/09/00إقليم: بني مللايت داود اوموسىإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد علي 53 06/09/17سهام حميد 07652Sمزدوجسمكت

207/09/04إقليم: الفقيه بن صالحم.الشريف الدريسيإقليم: الفقيه بن صالحم النوار 50 02/09/16إلتحاق بالزوجنجاة المسعدي 24285

W

الفقيه بن صالح 

)البلدية(

مزدوج

106/09/00إقليم: الفقيه بن صالحم موسى بن نصيرإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمان 48 02/09/16نفيسة بنعيش 07334

W

الفقيه بن صالح 

)البلدية(

مزدوج

201/01/10إقليم: بني مللم أولد بوبكرإقليم: الفقيه بن صالحخالد بن الوليد 48 15/10/15إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء أبونشيط 07352Rمزدوجأولد كناو

201/01/10إقليم: بني مللمركزية  ايت الرواضيإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسون 47 06/09/17امال بناس 07646Kمزدوجسمكت

206/09/00إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الكريفاتإقليم: الفقيه بن صالحم الداخلة 46 02/09/14عبد الرزاق النوراني 07578Lمزدوجكريفات

113/09/01عمالة: مكناسموساوةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلح 46 02/09/16الحمزاوي سعيد 03855Pمزدوجمغاصيين

107/09/04إقليم: الفقيه بن صالحمركزية النبعاثإقليم: الفقيه بن صالحم الداخلة 46 04/09/19يوسف المتوكل 07466Pمزدوجسيدي عيسى بن علي
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التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة
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الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

307/09/04إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العين الزرقاءإقليم: الفقيه بن صالحم الداخلة 46 06/09/17هشام زهومي 07460Hمزدوجسيدي عيسى بن علي

104/09/02إقليم: الفقيه بن صالحم الصفاءإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمان 45 02/09/15لوبنة عاطفي 07350N)مزدوجأولد عياد )البلدية

404/09/02إقليم: الفقيه بن صالحالكرينإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد ا 45 28/09/15هناء مسرار 07583S الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

402/09/10إقليم: بني مللمركزية تانوغةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراح 45 06/09/17امال النعيمي 07547Cمزدوجتانوغة

المدرسة البتدائية النجمة إقليم: الفقيه بن صالحم. اولد ادريس

البيضاء

207/09/04إقليم: برشيد 44 06/09/17إلتحاق بالزوجمسكور خديجة 25684S)مزدوجالدروة )البلدية

107/09/04إقليم: بني مللمركزية اولد سعيدإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد ا 44 04/09/18عبد ا فرحاني 07668Jمزدوجأولد سعيد الواد

103/09/13إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبر 44 07/09/17محجوبة اليوسفي 12032C)مزدوجوادي زم )البلدية

103/09/13إقليم: الفقيه بن صالحم اهل المربعإقليم: الفقيه بن صالحم اولد عبد النبي 44 28/09/15اودرى عزيز 07368Hمزدوجاهل مربع

503/09/13إقليم: الرشيديةتلوينإقليم: الفقيه بن صالحم ابن حنبل 42 05/09/18عبدالقادر عكي 09661Aمزدوجاغريس السفلي

103/09/13إقليم: الفقيه بن صالحم اهل المربعإقليم: الفقيه بن صالحم اولد عبد النبي 42 02/09/16شكيبي كريمة 07368Hمزدوجاهل مربع

904/09/12إقليم: الفقيه بن صالحم الـنـكــــارإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المركز الفلحي 41 06/09/17وفاء رصيد 07366Fمزدوجسيدي عيسى بن علي

116/09/92إقليم: الفقيه بن صالحم النارةإقليم: الفقيه بن صالحم الصفاء 40 02/09/15عبدان    حميد 07321G سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

106/09/01إقليم: الفقيه بن صالحم الداخلةإقليم: الفقيه بن صالحمدرسة اولد ازمام 40 05/09/19عبدالعزيز العلمي 07319E سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

102/09/10إقليم: بني مللم الحنصاليإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد ا 40 04/09/18أوموسى زهيرة 26817Yمزدوجدير القصيبة

مركزية سيدي علي بن إقليم: الفقيه بن صالحم المركزية أ. عياد

ابراهيم

105/09/11إقليم: أزيلل 40 06/09/17م الماحي 07010Uمزدوجبني عياط

105/09/11إقليم: بني مللمركزية فاطمة الفهريةإقليم: الفقيه بن صالحم الندلس 40 07/09/17السعدية ساهم 26712Jمزدوجفم العنصر

805/09/11إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد اإقليم: الفقيه بن صالحم اهل المربع 40 06/09/17الزهراوي المعطي 07584Tمزدوجالخالفية
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401/01/12إقليم: أزيللمركزية تنفردةإقليم: الفقيه بن صالحم الرشاد 40 06/09/17المصطفى الشعراوي 07003Lمزدوجبني عياط

704/09/02إقليم: بني مللمركزية الزوايرإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطة 39 06/09/17إلتحاق بالزوجةيوسف البير 07398Rمزدوجأولد ايعيش

701/01/10إقليم: بنسليمانم/م الجبوجةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلول 39 04/09/19بنفارس عبد الرزاق 07825E)مزدوجالمنصورية )البلدية

503/09/13إقليم: بني مللمركزية تانوغةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغارير 39 06/09/17م بويكدارن 07547Cمزدوجتانوغة

703/09/13إقليم: بني مللمركزية اولد سعيدإقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلح 39 06/09/17خديجة شرقاوي 07668Jمزدوجأولد سعيد الواد

403/09/13إقليم: الفقيه بن صالحم.أولد سيدي شنان 1إقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونة 39 06/09/17يونسي المصطفى 07335X الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

205/09/07إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الكريفاتإقليم: الفقيه بن صالحم أولد سيدي شنان 2 38 06/09/17بشرى دحاني 07578Lمزدوجكريفات

201/01/10إقليم: الفقيه بن صالح م.الـــبـــراديـــــــة المركزيةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسون 38 06/09/17إلتحاق بالزوجةمراد غفران 07370Kمزدوجبرادية

905/09/11إقليم: بني مللمركزية اغرم لعلمإقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلح 38 06/09/18حمادي هبادي 07539Uمزدوجدير القصيبة

305/09/11إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانة 38 04/09/18حنان صالحي 07665Fمزدوجأولد سعيد الواد

مجموعة مدارس اولد إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العين الزرقاء

اركيعة

804/09/12إقليم: الفقيه بن صالح 38 02/09/16معتدل لمياء 07573Fمزدوجاهل مربع

323/01/17إقليم: الفقيه بن صالحالكرينإقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهب 38 23/01/17الزوهرة اقريطيش 07583S الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

107/09/05إقليم: أزيللمدرسة تزكيإقليم: الفقيه بن صالحم أولد بوعزة 37 06/09/17إلتحاق بالزوجةكريم وحيب 07006Pمزدوجبني عياط

405/09/08إقليم: بنسليمانمدرسة المستقبلإقليم: الفقيه بن صالحم المام مالك 37 06/09/17إلتحاق بالزوجنوال اللواح 07720R)مزدوجبنسليمان )البلدية

101/01/10إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة اولد ازمامإقليم: الفقيه بن صالحمركزية النبعاث 37 04/09/19سعاد الخنوبي 07367Gمزدوجأولد زمام

601/01/10إقليم: الفقيه بن صالحم السعادةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد ا 37 06/09/17صديق سميرة 19574A الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

102/09/14إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الخميس 37 06/09/17لفضالي رشيد 07589Yمزدوجالخالفية
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202/09/09إقليم: الجديدةم/م امهيولةإقليم: الفقيه بن صالحم النوار 36 04/09/18وخلف يطو 08540Gمزدوجأولد رحمون

203/09/13إقليم: خريبكةم/م الشيخ عليإقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونة 36 02/09/16إلتحاق بالزوجبلحرمة سميرة 12149Eمزدوجأولد عبدون

102/09/09إقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالدروةإقليم: الفقيه بن صالحم. اولد ادريس 35 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد الرزاق اوراش 07470Uمزدوجسيدي عيسى بن علي

801/01/10إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونة 35 06/09/17احمد حقوي 07665Fمزدوجأولد سعيد الواد

105/09/11إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد زيانإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد علي 35 06/09/17إلتحاق بالزوجغزلن حكيم 07624Lمزدوجبني وكيل

702/09/15إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسونإقليم: الفقيه بن صالحلخللطة 35 06/09/17ايمان عماري 07589Yمزدوجالخالفية

402/09/15إقليم: الفقيه بن صالحم المام مالكإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد بوخدو 35 06/09/17م بنرحال 07325L الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

302/09/15إقليم: الفقيه بن صالحم الداخلةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الكريفات 35 06/09/17سميرة العزري 07319E سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

302/09/15إقليم: الفقيه بن صالحم الـنـكــــارإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطة 35 06/09/17المصطفى نشيد 07366Fمزدوجسيدي عيسى بن علي

702/09/15إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسونإقليم: الفقيه بن صالحلخللطة 35 06/09/17عبد الرحمان  زرع 07589Yمزدوجالخالفية

206/03/17إقليم: أزيللمركزية آيت واكنإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد ارميش 35 06/09/17ارشيدعبدالرحيم 07019Dمزدوجبزو

1009/12/11إقليم: بني مللمركزية الزوايرإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطة 34 02/09/16إلتحاق بالزوجةالميثاق م 07398Rمزدوجأولد ايعيش

404/09/12إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراح 34 04/09/18العبيد حنان 07665Fمزدوجأولد سعيد الواد

206/09/06إقليم: بني مللمركزية كطايةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية العين الزرقاء 33 06/09/17إلتحاق بالزوجةمرشيد م 07633

W

مزدوجكطاية

905/09/11إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد اإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد الجابري 33 06/09/17مريم بوالدكيك 07584Tمزدوجالخالفية

805/09/11إقليم: بني مللمركزية الزوايرإقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلح 33 06/09/17إلتحاق بالزوجلمية وعيسى 07398Rمزدوجأولد ايعيش

723/01/17إقليم: بني مللمركزية الظهرةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغارير 33 04/09/18إلتحاق بالزوجاسمهان دادي 07383Zمزدوجأولد امبارك
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104/09/12إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد غانمإقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلح 32 06/09/17إلتحاق بالزوجابن عمر حياة 07593Cمزدوجبرادية

104/09/12إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  المغرب العربيإقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلح 32 06/09/17إلتحاق بالزوجسناء ازويتي 07442Nمزدوجسيدي  حمادي

103/09/13إقليم: خريبكةمدرسة المعريإقليم: الفقيه بن صالحم أولد سيدي شنان 2 32 02/09/16إلتحاق بالزوجرجاء تضحك 12005Y)مزدوجخريبكة )البلدية

205/09/08إقليم: الفقيه بن صالحم الـنـكــــارإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 31 06/09/17الساهلي خالد 07366Fمزدوجسيدي عيسى بن علي

105/09/08إقليم: أزيللمركزية آيت إعزةإقليم: الفقيه بن صالحم أولد بوعزة 31 06/09/17إلتحاق بالزوجاسبيلي سميرة 07197Xمزدوجافورار

1004/09/12إقليم: بني مللمركزية مجاطإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطة 31 05/09/17إلتحاق بالزوجغزلن بن شري 07637Aمزدوجكطاية

204/09/12إقليم: الفقيه بن صالحمركزية العين الزرقاءإقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونة 31 06/09/17عزيز عفير 07460Hمزدوجسيدي عيسى بن علي

403/09/13إقليم: خريبكةم/م أولد عزوزإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  بني وكيل 31 06/09/17نورة طلحة 12159Rمزدوجأولد عزوز

602/09/14إقليم: خريبكةم/م أولد بوعزة بنقاسمإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد بوخدو 31 06/09/17العربي عاطين 12135Pمزدوجمفاسيس

106/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسىإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 31 06/09/17عراض فاطمة 07607Tمزدوجبني شكدال

806/09/17إقليم: الفقيه بن صالحم أولد بوعزةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد ارميش 31 06/09/17تناني سميرة 07365Eمزدوجأولد بورحمون

105/09/11إقليم: أزيللمدرسة تيموليلت المختلطةإقليم: الفقيه بن صالحم الندلس 30 07/09/17إلتحاق بالزوجفاتيح زينب 07203Dمزدوجتيموليلت

103/09/13إقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالدروةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلول 30 04/09/18إلتحاق بالزوجةاسليلي المصطفى 07470Uمزدوجسيدي عيسى بن علي

902/09/15إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الرواجحإقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونة 30 04/09/18عمر شكار 07446Tمزدوجأولد بورحمون

423/01/17إقليم: الفقيه بن صالحلخللطةإقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبر 30 04/09/18رقداني ماجدولين 07458Fمزدوجأولد ناصر

723/01/17إقليم: بني مللمركزية امهواشإقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسى 30 04/09/18ادراوي فاطمة الزهراء 07531Kمزدوجدير القصيبة

102/09/10إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد بورحمونإقليم: الفقيه بن صالحم الداخلة 29 04/09/19إلتحاق بالزوجمريم مرتضى 07448Vمزدوجأولد بورحمون
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802/09/10إقليم: بني مللمركزية تاكزيرتإقليم: الفقيه بن صالحم المركزية أ. عياد 29 04/09/18إلتحاق بالزوجنادية محوش 07551Gمزدوجتاكزيرت

216/09/97إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلولإقليم: الفقيه بن صالحم الندلس 28 07/09/17عبد الرحمان ايت عزوز 07452Zمزدوجأولد ناصر

105/09/08إقليم: الفقيه بن صالحخالد بن الوليدإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطة 28 04/09/18الزهواني هشام 26387Fمزدوجأحد بوموسى

304/09/12إقليم: خريبكةم/م الرواشدإقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبر 28 07/09/17نوال لحلو 12055Cمزدوجالرواشد

103/09/13إقليم: خنيفرةتيفراتينإقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانة 28 04/09/18شني ابراهيم 11659Xمزدوجتيغسالين

مجموعة مدارس اولد إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد

اركيعة

702/09/16إقليم: الفقيه بن صالح 28 05/09/18يونس مرجانو 07573Fمزدوجاهل مربع

123/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبدونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد 28 06/09/17إلتحاق بالزوجمينة  جبران 07575Hمزدوجكريفات

407/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسىإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد 28 04/09/18صبير نعيمة 07607Tمزدوجبني شكدال

104/09/12إقليم: أزيللمركزية تكانتإقليم: الفقيه بن صالحمركزية لحبابيس 27 16/09/19إلتحاق بالزوجعزيزة والشيخ 21968Cمزدوجافورار

502/09/14إقليم: الفقيه بن صالحم أولد عطوإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلول 27 06/09/17إلتحاق بالزوجالبدر مريم 07364Dمزدوجسيدي  حمادي

202/09/14إقليم: الفقيه بن صالحم السعادةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  بني وكيل 27 06/09/17العاشق الزوهرة 19574A الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

113/09/01إقليم: الفقيه بن صالحم الصفاءإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراء 26 04/09/18هيشام نعيم 07350N)مزدوجأولد عياد )البلدية

702/09/14إقليم: الفقيه بن صالحم الـنـكــــارإقليم: الفقيه بن صالحلخللطة 26 04/09/18اسعبو حسناء 07366Fمزدوجسيدي عيسى بن علي

123/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سعيدإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراء 26 04/09/18إلتحاق بالزوجشفيع عبيدة 07437Hمزدوجسيدي  حمادي

306/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الكريفاتإقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسى 26 05/09/18حفيظة البوعابيدي 07578Lمزدوجكريفات

907/09/04إقليم: بني مللمركزية الزوايرإقليم: الفقيه بن صالحم أولد عطو 25 06/09/16إلتحاق بالزوجالسعدية اجببدي 07398Rمزدوجأولد ايعيش

102/09/15إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراحإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست 25 06/09/17نزهة بولي 07463Lمزدوجسيدي عيسى بن علي
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102/09/15إقليم: الفقيه بن صالحم النارةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمان 25 06/09/17حياة شكري 07321G سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

102/09/15إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الكريفاتإقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونة 25 16/09/19سميحة ضامن 07578Lمزدوجكريفات

702/09/15إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد اإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد عيسى الواد 25 06/09/17يونس هرموا 07584Tمزدوجالخالفية

502/09/15إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلولإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمان 25 04/09/19اهللي صديقة 07452Zمزدوجأولد ناصر

402/09/15إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراحإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسون 25 06/09/17صالحي عبد الصمد 07463Lمزدوجسيدي عيسى بن علي

318/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة زينب النفزاويةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الخميس 25 04/09/19وداد جعفري 27251Vمزدوجكريفات

123/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد الجابريإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراء 25 06/09/17حياة نورالدين 07454Bمزدوجأولد ناصر

323/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة زينب النفزاويةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغارير 25 06/09/17فاطمة الزهراء رمضاوي 27251Vمزدوجكريفات

102/09/10إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة مولي رشيدإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الرواجح 24 04/09/18جواد فضول 07320F سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

503/09/13إقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبرإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية 24 04/09/18دشري فاطمة 07361Aمزدوجدار ولد زيدوح

123/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالدروةإقليم: الفقيه بن صالحم اولد عبد النبي 24 06/09/17إلتحاق بالزوجامسهيد ناديا 07470Uمزدوجسيدي عيسى بن علي

204/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراحإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد عيسى الواد 24 04/09/18عبدالعزيز بوزرور 07463Lمزدوجسيدي عيسى بن علي

304/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلحإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 24 04/09/18بنداود زهراوي 07476Aمزدوجأولد زمام

1004/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهبإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست 24 04/09/18اليوسري خديجة 07629Sمزدوجبني وكيل

304/09/18إقليم: الفقيه بن صالحخالد بن الوليدإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد عيسى الواد 24 04/09/18المصطفى النبكي 26387Fمزدوجأحد بوموسى

1002/09/10إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة اولد ازمامإقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلح 23 06/09/17شباكي مباركة 07367Gمزدوجأولد زمام

804/09/12إقليم: بني مللمركزية الفتحإقليم: الفقيه بن صالحمركزية العجانة 23 04/09/18إلتحاق بالزوجخلوق زينب 07381Xمزدوجأولد كناو
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123/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغارير 23 04/09/19صلح الدين المكاوي 07485Kمزدوجأولد زمام

218/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية النبعاثإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد ارميش 23 04/09/18إلتحاق بالزوجبوشوا خديجة 07466Pمزدوجسيدي عيسى بن علي

306/09/17إقليم: بني مللمركزية الفتحإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراء 23 06/09/17إلتحاق بالزوجبهية البارودي 07381Xمزدوجأولد كناو

102/09/09عمالة: الميةالحجبةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسون 22 04/09/18غموش جوهر 07831Lمزدوجبني يخلف

102/09/14إقليم: الفقيه بن صالحم الداخلةإقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبر 22 04/09/18حفيظة الشليحي 07319E سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

523/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الخميس 22 04/09/18مرية رزاق 07589Yمزدوجالخالفية

906/09/17إقليم: بني مللمركزية الفتحإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراء 22 06/09/17إلتحاق بالزوجسارة العروي 07381Xمزدوجأولد كناو

406/09/17إقليم: بني مللاولد السيمورإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراء 22 06/09/17إلتحاق بالزوجبوشرى بوعبادي 07399Sمزدوجأولد ايعيش

907/09/04إقليم: الفقيه بن صالحم الندلسإقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسى 21 04/09/17بوخريص خالد 07324K سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

مجموعة مدارس اولد 

اركيعة

403/09/13إقليم: القنيطرة م/م التواصلإقليم: الفقيه بن صالح 21 06/09/17إلتحاق بالزوج نادية فائق 10949Aمزدوجمكرن

102/09/14عمالة: طنجة - أصيل إبن زهرإقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونة 21 06/09/17السعدية جبران 15191L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

702/09/15إقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالدروةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغارير 21 04/09/19إلتحاق بالزوجشيشاوي كريمة 07470Uمزدوجسيدي عيسى بن علي

106/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلحإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد ارميش 21 06/09/17شفيق عبد الغاني 07476Aمزدوجأولد زمام

107/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد ارميشإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد عيسى الواد 21 04/09/19فاطنة الراجي 07426

W

مزدوجأحد بوموسى

106/09/17إقليم: الفقيه بن صالحم الداخلةإقليم: الفقيه بن صالحلعدادشة 21 06/09/17ياسين الراجي 07319E سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

106/09/17إقليم: الفقيه بن صالحم الندلسإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد ارميش 21 06/09/17الطاهري ابتسام 07324K سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

106/09/17إقليم: الفقيه بن صالحم الداخلةإقليم: الفقيه بن صالحلعدادشة 21 06/09/17حمزة شفيع 07319E سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج
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206/09/17إقليم: الفقيه بن صالحم الـنـكــــارإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراء 21 06/09/17سومية ابو جعفر 07366Fمزدوجسيدي عيسى بن علي

906/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراء 21 06/09/17مريم جهير 07589Yمزدوجالخالفية

614/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المركز الفلحيإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد 21 14/09/17نادية السحيت 07472

W

مزدوجأولد زمام

118/09/17إقليم: الفقيه بن صالحم اولد عبد النبيإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمان 21 04/09/19غزلن الناصري 07362Bمزدوجدار ولد زيدوح

214/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المركز الفلحيإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 21 16/09/17بهداوي ابتسام 07472

W

مزدوجأولد زمام

304/09/18إقليم: الفقيه بن صالحم المركزية أ. عيادإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 21 16/09/19امين طبال 07349M)مزدوجأولد عياد )البلدية

323/01/17إقليم: الفقيه بن صالحلخللطةإقليم: الفقيه بن صالحخالد بن الوليد 20 04/09/18سهام ادحيدح 07458Fمزدوجأولد ناصر

406/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد اإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد ارميش 20 04/09/18فاطمة الزهراء زراب 07584Tمزدوجالخالفية

505/09/11إقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلحإقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهب 19 04/09/19حسن احدوس 07476Aمزدوجأولد زمام

223/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد اإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد 19 04/09/19سهام رفيعي 07584Tمزدوجالخالفية

123/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد ارميشإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد عيسى الواد 19 04/09/19مراد جط 07426

W

مزدوجأحد بوموسى

104/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغارير 19 04/09/19عبدالغاني الخلفاوي 07485Kمزدوجأولد زمام

1007/09/04إقليم: خريبكةم/م الفقراءإقليم: الفقيه بن صالحم الصفاء 18 06/09/17سفولي م 12129Hمزدوجالفقراء

103/09/13إقليم: خريبكةمدرسة الشهيد بنداودإقليم: الفقيه بن صالحم السعادة 18 06/09/17عمر رابح 12031B)مزدوجوادي زم )البلدية

101/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلولإقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغارير 18 04/09/18الكرطوفي عبد الخالق 07452Zمزدوجأولد ناصر

502/09/16إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المركز الفلحيإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد 18 04/09/18حمديش فاطمة الزهراء 07472

W

مزدوجأولد زمام

502/09/16إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المركز الفلحيإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد 18 04/09/18زينب الطالب 07472

W

مزدوجأولد زمام
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206/09/17إقليم: الفقيه بن صالحم المام مالكإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد 18 04/09/18إلتحاق بالزوجصالحي فاطمة 07325L الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

407/09/17إقليم: الفقيه بن صالحم الداخلةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمان 18 04/09/18عالمي سهام 07319E سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

406/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسىإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمان 18 04/09/18علء اليوسفي 07607Tمزدوجبني شكدال

106/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة اولد ازمامإقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسى 18 06/09/17نزهة اورنيش 07367Gمزدوجأولد زمام

307/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  بني وكيلإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمان 18 04/09/18نعيمة لطيف 07620Gمزدوجبني وكيل

107/09/17إقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسىإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمان 18 04/09/18إلتحاق بالزوجةالولد عبد الرزاق 07363Cمزدوجأحد بوموسى

307/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة مولي رشيدإقليم: الفقيه بن صالحأولد النيفاوي 18 04/09/18بادة آسية 07320F سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

307/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  بني وكيلإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمان 18 04/09/18علون مونية 07620Gمزدوجبني وكيل

806/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراء 18 04/09/18تفغوين خديجة 07480Eمزدوجأولد زمام

107/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد اإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمان 18 04/09/18حسناء الشريفي 07584Tمزدوجالخالفية

102/11/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد عيسى الواد 18 04/09/18الشرفي عبد الحفيظ 07485Kمزدوجأولد زمام

105/09/11إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلولإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد افرج 17 04/09/19سعاد العبدي 07452Zمزدوجأولد ناصر

102/09/15إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد بورحمونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلول 16 04/09/19إلتحاق بالزوجةعزيز الحمزاوي 07448Vمزدوجأولد بورحمون

102/09/16إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلولإقليم: الفقيه بن صالحم اولد عبد النبي 16 04/09/18سهام علم 07452Zمزدوجأولد ناصر

مدرسة الفقيه بن صالح إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الخميس

الغربية

106/09/17إقليم: الفقيه بن صالح 16 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء كسعاد 07369Jمزدوجكريفات

106/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراءإقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسى 16 05/09/18رزاق مريم 07432Cمزدوجأحد بوموسى

107/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد يلولإقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسى 16 05/09/18علوي بوشرى 07452Zمزدوجأولد ناصر
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207/09/17إقليم: الفقيه بن صالحم الندلسإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد عيسى الواد 15 04/09/19حسان جمال 07324K سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

107/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلحإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمان 15 04/09/19دمراني بناصر 07476Aمزدوجأولد زمام

107/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد ارميشإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 15 04/09/19الورصاني ازهور 07426

W

مزدوجأحد بوموسى

614/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمد 15 04/09/19شكيبي عبد الغني 07480Eمزدوجأولد زمام

214/09/17إقليم: الفقيه بن صالحم اهل المربعإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد ا 15 16/09/19إلتحاق بالزوج  زينب لمي 07368Hمزدوجاهل مربع

104/09/18إقليم: الفقيه بن صالحم المركزية أ. عيادإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 15 04/09/18إلتحاق بالزوجةبوعبيد الزاكي 07349M)مزدوجأولد عياد )البلدية

105/09/03إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلح 14 06/09/18حداوي صديق 12032C)مزدوجوادي زم )البلدية

102/09/10إقليم: الفقيه بن صالحم الصفاءإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةمراد  السبعي 07350N)مزدوجأولد عياد )البلدية

205/09/11إقليم: النواصرم. عبد العزيز مزيان بالفقيهإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد ارميش 14 04/09/18إلتحاق بالزوجصوفيا قاسمي 26460K)مزدوجدار بوعزة )البلدية

704/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد ارميشإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد عيسى الواد 14 04/09/18فاطمة الزهراء عشيقي 07426

W

مزدوجأحد بوموسى

104/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسىإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية 14 04/09/18منال ابو ثابت 07607Tمزدوجبني شكدال

204/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسىإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية 14 04/09/18مشهور م رضى 07607Tمزدوجبني شكدال

204/09/18إقليم: الفقيه بن صالحلخللطةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية 14 04/09/18حيضري فاطمة الزهراء 07458Fمزدوجأولد ناصر

704/09/18إقليم: الفقيه بن صالحلخللطةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست 14 04/09/18م لهابي 07458Fمزدوجأولد ناصر

804/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد عيسى الواد 14 04/09/18غزلن العمري 07485Kمزدوجأولد زمام

104/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراءإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد عيسى الواد 14 04/09/18كنزة العروي 07432Cمزدوجأحد بوموسى

104/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمدإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية 14 04/09/18سارة بلقاس 07617Dمزدوجبني شكدال
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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

404/09/18إقليم: الفقيه بن صالحلخللطةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد عيسى الواد 14 04/09/18صباح فنان 07458Fمزدوجأولد ناصر

204/09/18إقليم: الفقيه بن صالحم النوارإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست 14 04/09/18ناصح لبنى 07323J سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

804/09/18إقليم: أزيللمركزية تغدوينإقليم: الفقيه بن صالحلعدادشة 14 04/09/18رجاء يشهاب 07118Lمزدوجسيدي بوخالف

504/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسىإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 14 06/09/18مريمة موحي 07607Tمزدوجبني شكدال

204/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست 14 04/09/18الناعيم سكينة 07480Eمزدوجأولد زمام

204/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراءإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية 14 04/09/19م معروف 07432Cمزدوجأحد بوموسى

804/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  بني وكيلإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد عيسى الواد 14 04/09/18نادية ساطع 07620Gمزدوجبني وكيل

104/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد ارميشإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد عيسى الواد 14 04/09/18فاطمة الزهراء لحياوي 07426

W

مزدوجأحد بوموسى

104/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمدإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية 14 04/09/18سارة شكير 07617Dمزدوجبني شكدال

204/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغاريرإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست 14 04/09/18عللة عبد الصمد 07409Cمزدوجدار ولد زيدوح

104/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد احمدإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست 14 04/09/18مرابح فاطمة 07617Dمزدوجبني شكدال

104/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراءإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد عيسى الواد 14 04/09/18نورة حدفاوي 07432Cمزدوجأحد بوموسى

604/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلحإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية 14 04/09/18غزلن لبزوق 07476Aمزدوجأولد زمام

104/09/18إقليم: الفقيه بن صالحأولد النيفاويإقليم: الفقيه بن صالحلعدادشة 14 04/09/18صلح شكري 07415Jمزدوجدار ولد زيدوح

104/09/18إقليم: الفقيه بن صالحأولد النيفاويإقليم: الفقيه بن صالحلعدادشة 14 04/09/18عزيز بن لعلوي 07415Jمزدوجدار ولد زيدوح

204/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونةإقليم: الفقيه بن صالحلعدادشة 14 04/09/18سعيد لكنافدي 07480Eمزدوجأولد زمام

204/09/18إقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسىإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست 14 04/09/18عسولي وداد 07363Cمزدوجأحد بوموسى
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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: الفقيه بن صالحمدرسة مولي رشيدإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست 14 04/09/18حاجي م 07320F سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

604/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطةإقليم: الفقيه بن صالحلعدادشة 14 04/09/18ماجدة تغرة 07485Kمزدوجأولد زمام

104/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغاريرإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست 14 04/09/18الراضي ياسين 07409Cمزدوجدار ولد زيدوح

104/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية  اولد عيسىإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد عيسى الواد 14 04/09/18صباح المكناسي 07607Tمزدوجبني شكدال

204/09/18إقليم: الفقيه بن صالحم النوارإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد عيسى الواد 14 04/09/18عائشةعباسي 07323J سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

504/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 14 04/09/18ايمان مراضي 07485Kمزدوجأولد زمام

404/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراءإقليم: الفقيه بن صالحلعدادشة 14 04/09/18فاطمة الزهراء قاسمي 07432Cمزدوجأحد بوموسى

404/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلحإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست 14 04/09/18الشرادي حنان 07476Aمزدوجأولد زمام

1004/09/18إقليم: الفقيه بن صالحم الندلسإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست 14 04/09/18رزيق الخنساء 07324K سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

104/09/18إقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبرإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية 14 04/09/18سهام فائز 07361Aمزدوجدار ولد زيدوح

604/09/18إقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبرإقليم: الفقيه بن صالحلعدادشة 14 04/09/18سكينة رحيل 07361Aمزدوجدار ولد زيدوح

702/09/16إقليم: بني مللمركزية فم الزاويةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد افرج 13 04/09/19إلتحاق بالزوجبولمعاط كوثر 07558Pمزدوجتاكزيرت

723/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المرابطةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمان 13 04/09/19حمزة الصادق 07485Kمزدوجأولد زمام

223/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلحإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمان 13 04/09/19صلح الدين بتيتي 07476Aمزدوجأولد زمام

104/09/02إقليم: الفقيه بن صالحم الندلسإقليم: الفقيه بن صالحم  حد بوموسى 12 04/09/18عبدا الغزياني 07324K سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

206/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد ارميشإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 11 16/09/19عماد بدوش 07426

W

مزدوجأحد بوموسى

306/09/17إقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبرإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 11 16/09/19سعادة مولودة 07361Aمزدوجدار ولد زيدوح
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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

319/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلحإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست 11 04/09/19احلم فرحان 07476Aمزدوجأولد زمام

518/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية دار الفلحإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد اسليمان 11 04/09/19هوداني امينة 07476Aمزدوجأولد زمام

112/10/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد عيسى الوادإقليم: الفقيه بن صالحلعدادشة 11 04/09/19حجيبة بنموسى 07427Xمزدوجأحد بوموسى

704/09/18إقليم: الفقيه بن صالحم الندلسإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 11 17/09/19عصام عبدي 07324K سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

204/09/18إقليم: بني مللمركزية فم الزاويةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية الرواجح 11 04/09/19إلتحاق بالزوجفتيحة ذكي 07558Pمزدوجتاكزيرت

404/09/12إقليم: خريبكةمدرسة موسى ابن نصيرإقليم: الفقيه بن صالحم السعادة 10 04/09/19إلتحاق بالزوجهدى الحسني 12042N)مزدوجبوجنيبة )البلدية

104/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراءإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية 9 04/09/19نجوى حسناوي 07432Cمزدوجأحد بوموسى

904/09/18إقليم: أزيللمركزية آيت تمجوطإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد عيسى الواد 9 04/09/19م كرارة 07252Gمزدوجتاكلفت

504/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراءإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 9 04/09/19اكسير ابراهيم 07432Cمزدوجأحد بوموسى

305/09/08إقليم: قلعة  السراغنةالمسجد المركزيةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسون 8 04/09/19إلتحاق بالزوجشروق جدراوي 09060Xمزدوجلوناسدة

104/09/19إقليم: الفقيه بن صالحم أولد بوعزةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 8 04/09/19إلتحاق بالزوجنادية الحقاوي 07365Eمزدوجأولد بورحمون

604/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطانإقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماست 7 04/09/19النجدي حليمة 07429Zمزدوجأحد بوموسى

504/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونةإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 7 04/09/19الشرقاوية ابراهيمي 07480Eمزدوجأولد زمام

504/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الخميسإقليم: الفقيه بن صالحلعدادشة 7 04/09/19نادية جبراني 07613Zمزدوجبني شكدال

604/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية المغاريرإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية 7 04/09/19سارة منوط 07409Cمزدوجدار ولد زيدوح

904/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الساقية الحمراءإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد العافية 7 04/09/19اكرام حميش 07432Cمزدوجأحد بوموسى

604/09/18إقليم: الفقيه بن صالحم اولد عبد النبيإقليم: الفقيه بن صالحلعدادشة 6 04/09/19كمال عبد الفتاح 07362Bمزدوجدار ولد زيدوح
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الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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بالتبادل

المادة
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المديرية القليمية 

الصلية
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

204/09/19إقليم: الفقيه بن صالحم موسى بن نصيرإقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد سلطان 6 04/09/19إلتحاق بالزوجنجوى الناجد 07334

W

الفقيه بن صالح 

)البلدية(

مزدوج

116/09/94إقليم: خريبكةمدرسة الحسنيةإقليم: خنيفرةابرقي 171 16/09/99أقدمية 16 سنةالبغزاوي الحاج 12039K)مزدوجابي الجعد )البلدية

المدرسة الجماعاتية سيدي 

عمرو

116/09/94إقليم: خنيفرةادريس الولإقليم: خنيفرة 169 06/09/00أقدمية 16 سنةسهيل خالد 11591Y)مزدوجخنيفرة )البلدية

116/09/94إقليم: خنيفرةخالد بن الوليدإقليم: خنيفرةاهبارن 167 06/09/00أقدمية 16 سنةالبقالي بوعزة 11586T)مزدوجخنيفرة )البلدية

716/09/95إقليم: خنيفرةخالد بن الوليدإقليم: خنيفرةتالحيانت 167 06/09/00أقدمية 16 سنةلزرق البكاي 11586T)مزدوجخنيفرة )البلدية

116/09/94إقليم: خنيفرةالمام عليإقليم: خنيفرةالبرج 163 16/09/01أقدمية 16 سنةبوفرتاح م 11621F)مزدوجخنيفرة )البلدية

116/09/96عمالة: مكناسنجمة الوسطإقليم: خنيفرةاهبارن 163 06/09/00أقدمية 16 سنةموكيل سيدي م 27266Lمزدوجأيت ولل

116/09/96إقليم: خنيفرةعمر بن الخطابإقليم: خنيفرةاعوينات 163 06/09/00أقدمية 16 سنةالغازي م 11583P)مزدوجخنيفرة )البلدية

116/09/98إقليم: خنيفرةايت حجوإقليم: خنيفرةام الربيع 163 06/09/00أقدمية 16 سنةبوظهر خليد 18479K)مزدوجمريرت )البلدية

116/09/94إقليم: خنيفرةوادي المخازنإقليم: خنيفرةتادمرت نايت معي 161 06/09/01أقدمية 16 سنةالحسين أقمحي 11609T)مزدوجمريرت )البلدية

116/09/94إقليم: خنيفرةالمام عليإقليم: خنيفرةتاتشا 161 16/09/99أقدمية 16 سنةاكنوز ابراهيم 11621F)مزدوجخنيفرة )البلدية

المدرسة الجماعاتية سيدي 

عمرو

116/09/94إقليم: خنيفرةموحى احموالزيانيإقليم: خنيفرة 161 06/09/00أقدمية 16 سنةبلعوني م ابراهيم 11624J)مزدوجخنيفرة )البلدية

المدرسة الجماعاتية سيدي 

عمرو

116/09/86إقليم: خنيفرةادريس الولإقليم: خنيفرة 161 06/09/00أقدمية 16 سنةتباخ م 11591Y)مزدوجخنيفرة )البلدية

116/09/96إقليم: خنيفرةعمر بن الخطابإقليم: خنيفرةسيدي عثمان 161 06/09/00أقدمية 16 سنةبوخلد عبد الرحمان 11583P)مزدوجخنيفرة )البلدية

116/09/96إقليم: خنيفرةعلل بن عبداإقليم: خنيفرةاهبارن 161 06/09/00أقدمية 16 سنةجادور الحسين 11589

W

مزدوجخنيفرة )البلدية(

216/09/96إقليم: خنيفرةادريس الولإقليم: خنيفرةتيكمنت 161 06/09/00أقدمية 16 سنةامحزون م 11591Y)مزدوجخنيفرة )البلدية

316/09/96إقليم: خنيفرةعلل بن عبداإقليم: خنيفرةقصر عزيزة 161 06/09/00أقدمية 16 سنةمخلص عمار 11589

W

مزدوجخنيفرة )البلدية(
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116/09/96إقليم: خنيفرةعمر بن الخطابإقليم: خنيفرةبوخلخال 161 06/09/00أقدمية 16 سنةالباز حميد 11583P)مزدوجخنيفرة )البلدية

216/09/98إقليم: خنيفرةادريس الولإقليم: خنيفرةتالحيانت 161 16/09/99إلتحاق بالزوجنعيمة ايت زنو 11591Y)مزدوجخنيفرة )البلدية

416/09/98إقليم: خنيفرةعلل بن عبداإقليم: خنيفرةتاجموت 161 06/09/01أقدمية 16 سنةوالحاج حفيضة 11589

W

مزدوجخنيفرة )البلدية(

116/09/94إقليم: خنيفرةابن سيناإقليم: خنيفرةتاجموت 159 14/09/02أقدمية 16 سنةبوش معمي 11622G)مزدوجخنيفرة )البلدية

116/09/98إقليم: خنيفرةايت نوحإقليم: خنيفرةاجدير 159 13/09/01أقدمية 16 سنةالمنصوري زكريا 11779Cمزدوجموحى أوحمو الزياني

316/09/94إقليم: خنيفرةعلل بن عبداإقليم: خنيفرةبن خليل 157 04/09/02أقدمية 16 سنةنبيل براهيم 11589

W

مزدوجخنيفرة )البلدية(

المدرسة الجماعاتية سيدي 

عمرو

116/09/94إقليم: خنيفرةاساكاإقليم: خنيفرة 157 04/09/02أقدمية 16 سنةابحير اسماعيل 11594B)مزدوجخنيفرة )البلدية

116/09/94إقليم: خنيفرةالفضيةإقليم: خنيفرةالمدرسة الجماعاتية ويوان 157 06/09/00أقدمية 16 سنةالشادلي عبد المجيد 11610U)مزدوجمريرت )البلدية

106/09/00إقليم: خنيفرةامالوإقليم: خنيفرةتامحررت 157 12/09/01أقدمية 16 سنةهشام روحي 22659D)مزدوجخنيفرة )البلدية

316/09/94إقليم: خنيفرةموحى احموالزيانيإقليم: خنيفرةجنان ماس 155 16/09/02أقدمية 16 سنةكبدي خالد 11624J)مزدوجخنيفرة )البلدية

116/09/96إقليم: خنيفرةالسلمإقليم: خنيفرةسيدي سعيد 155 04/09/02أقدمية 16 سنةالركني خاليد 11623H)مزدوجخنيفرة )البلدية

116/09/96إقليم: خنيفرةالسلمإقليم: خنيفرةقصر عزيزة 155 16/09/02أقدمية 16 سنةذهبي اسماعيل 11623H)مزدوجخنيفرة )البلدية

المدرسة الجماعاتية عبدا 

بن ياسين

316/09/98إقليم: خنيفرةعلل بن عبداإقليم: خنيفرة 155 06/09/01أقدمية 16 سنةذلقرنين بوعزة 11589

W

مزدوجخنيفرة )البلدية(

المدرسة الجماعاتية أايت 

شعو

عمالة: الصخيرات  - الفتحإقليم: خنيفرة

تمارة
116/09/98 155 06/09/01أقدمية 16 سنةدروسي المولودي 01355X)مزدوجالصخيرات )البلدية

116/09/98إقليم: خنيفرةاساكاإقليم: خنيفرةبوكدجيك 155 06/09/01أقدمية 16 سنةأعفير عبد الواحد 11594B)مزدوجخنيفرة )البلدية

116/09/98إقليم: خنيفرةالمام عليإقليم: خنيفرةتاولي 155 06/09/01أقدمية 16 سنةأقداش عزيز 11621F)مزدوجخنيفرة )البلدية

116/09/98إقليم: خنيفرةالمام عليإقليم: خنيفرةاجدير 155 04/09/01أقدمية 16 سنةأوقاس عبد العزيز 11621F)مزدوجخنيفرة )البلدية
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616/09/99إقليم: خنيفرةخالد بن الوليدإقليم: خنيفرةتمكايدوت 155 06/09/00إلتحاق بالزوجاولحسن حدهوم 11586T)مزدوجخنيفرة )البلدية

316/09/99إقليم: خنيفرةتعبيتإقليم: خنيفرةالمو 155 05/09/07أقدمية 16 سنةفرشي الزهرة 11776Zمزدوجموحى أوحمو الزياني

المدرسة الجماعاتية سوق 

الثنين

206/09/00إقليم: خنيفرةموحى احموالزيانيإقليم: خنيفرة 154 06/09/00إلتحاق بالزوجالنعمان لطيفة 11624J)مزدوجخنيفرة )البلدية

206/09/00إقليم: خنيفرةالنصرإقليم: خنيفرةقصر عزيزة 153 16/09/02أقدمية 16 سنةالبهجاوي شادية 11608S)مزدوجمريرت )البلدية

116/09/94إقليم: خنيفرةموحى احموالزيانيإقليم: خنيفرةالبرج 151 18/09/03أقدمية 16 سنةغانم صالح 11624J)مزدوجخنيفرة )البلدية

316/09/94إقليم: خنيفرةابن سيناإقليم: خنيفرةايت رحو 151 25/09/04أقدمية 16 سنةكوطيل م 11622G)مزدوجخنيفرة )البلدية

116/09/94إقليم: خنيفرةتعبيتإقليم: خنيفرةالمو 151 05/09/07أقدمية 16 سنةقصبي مولي عبد العزيز 11776Zمزدوجموحى أوحمو الزياني

مدرسة موسى بن نصير إقليم: خنيفرةتاشفشاقت

البتدائية

113/09/01إقليم: إفران 151 16/09/02أقدمية 16 سنةعبد الخالق   عبد اللطيف 10666T)مزدوجازرو )البلدية

316/09/94إقليم: خنيفرةاساكاإقليم: خنيفرةايت رحو 149 25/09/04أقدمية 16 سنةامغار  رشيد 11594B)مزدوجخنيفرة )البلدية

416/09/94إقليم: خنيفرةامالوإقليم: خنيفرةتاجموت 149 16/09/03أقدمية 16 سنةقيه سعيد 22659D)مزدوجخنيفرة )البلدية

216/09/95إقليم: خنيفرةابن سيناإقليم: خنيفرةاسول 149 07/09/04أقدمية 16 سنةبن علي  مونير 11622G)مزدوجخنيفرة )البلدية

806/09/00إقليم: خنيفرةالمام عليإقليم: خنيفرةسيدي عثمان 149 16/09/03أقدمية 16 سنةفتح ا يوسف 11621F)مزدوجخنيفرة )البلدية

106/09/01إقليم: خنيفرةامالوإقليم: خنيفرةايت عبي 149 16/10/02أقدمية 16 سنةالفاضلي خالد 22659D)مزدوجخنيفرة )البلدية

116/09/82إقليم: خنيفرةاسيغيدنإقليم: خنيفرةتاولي 147 06/09/01أقدمية 16 سنةاوبخو م 11615Zمزدوجالقباب

216/09/96عمالة: مكناسالوفاقإقليم: خنيفرةامصور 147 20/09/03أقدمية 16 سنةصابر عبد الرحيم 04009G)مزدوجمكناس )البلدية

206/09/00إقليم: خنيفرةالنصرإقليم: خنيفرةايت خويا 146 16/09/02إلتحاق بالزوجبوشراء وعلي 11608S)مزدوجمريرت )البلدية

717/09/84عمالة: مكناسم الزرقطونيإقليم: خنيفرةماء العينين 142 16/09/96أقدمية 16 سنةسموني  عبد العزيز 04007E)مزدوجمكناس )البلدية
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102/11/93عمالة: مكناسسيدي سليمان المركزإقليم: خنيفرةاسيغيدن 138 29/09/01أقدمية 16 سنةالتاقي عبد الحق 03921L سيدي سليمان مول

الكيفان

مزدوج

116/09/99عمالة: مكناسمولي لحسن حيزونيإقليم: خنيفرةبن خليل 137 07/09/04أقدمية 16 سنةايت عقى م 03831N)مزدوجويسلن )البلدية

116/09/94عمالة: مكناسعمرو بن العاصإقليم: خنيفرةابن بطوطة 130 25/09/04أقدمية 16 سنة خليفة         عبد الله 21537J)مزدوجويسلن )البلدية

المدرسة الجماعاتسة 

اعروست

216/09/99إقليم: خريبكةمدرسة الطرطوشيإقليم: خنيفرة 125 07/09/05أقدمية 12 سنةالدلعي الصالح 12035F)مزدوجابي الجعد )البلدية

613/09/01إقليم: خنيفرةالهريإقليم: خنيفرةسيدي المخفي 125 07/09/05أقدمية 12 سنةحاجي ناجم 11755Bمزدوجلهري

مدرسة القاضي عياض إقليم: خنيفرةتيفراتين

البتدائية

216/09/99إقليم: إفران 123 07/09/04أقدمية 16 سنةصادق فاطمة 10676D)مزدوجازرو )البلدية

116/09/95إقليم: خنيفرةايت حجوإقليم: خنيفرةالمل 122 06/09/01أقدمية 16 سنةزرايبي المصطفى 18479K)مزدوجمريرت )البلدية

316/09/99عمالة: مكناسعقبة بن نافعإقليم: خنيفرةالمام علي 122 06/09/01أقدمية 16 سنةوادي سهام 03798C)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/94إقليم: مولي يعقوبمدرسة خالد بن الوليدإقليم: خنيفرةابن سينا 120 16/09/99أقدمية 16 سنةاحلمين بشرى 25561Hمزدوجعين الشقف

116/09/93عمالة: مكناسزيري بن عطيةإقليم: خنيفرةاكلموس 118 06/09/00إلتحاق بالزوجكرابي مريمة 03834S)مزدوجبوفكران )البلدية

111/09/00إقليم: خنيفرةالملإقليم: خنيفرةبوخلخال 117 06/09/06أقدمية 12 سنةبدر جلل 11619Dمزدوجاكلموس

1016/09/96إقليم: خنيفرةالبرجإقليم: خنيفرةابرقي 115 05/09/11اسماعيل العمراني 11743Nمزدوجالبرج

113/09/01إقليم: خنيفرةالبرجإقليم: خنيفرةبوكدجيك 115 05/09/11كمال حسن 11743Nمزدوجالبرج

116/09/99إقليم: خنيفرةايت موإقليم: خنيفرةالمدرسة الجماعاتية ويوان 112 05/09/03أقدمية 16 سنةجبران عزيز 11611V)مزدوجمريرت )البلدية

316/09/94إقليم: آسفيمدرسة عبد الخالق الطريسإقليم: خنيفرةالسعادة 108 04/09/02أقدمية 16 سنةبكراوي عبد ا 13586S)مزدوجسبت كزولة )البلدية

1016/09/99إقليم: خنيفرةابن رشدإقليم: خنيفرةثلت نتمزين 105 04/09/12لمضغري رشيد 11617Bمزدوجاكلموس

516/09/95إقليم: خنيفرةتيغسالينإقليم: خنيفرةاكلموس 102 03/09/13م بولمجوج 11616Aمزدوجتيغسالين

677



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 2020

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 ملوان إقليم: خنيفرةالزلقة

المركزية

106/09/00عمالة: مراكش 96 07/09/04أقدمية 16 سنةزكية الكصاب 02528Xمزدوجالسويهلة

504/09/02إقليم: خنيفرةتيغسالينإقليم: خنيفرةتاركة 91 05/09/08أقدمية 12 سنةلقنيــــزع جمال 11616Aمزدوجتيغسالين

المدرسة الجماعاتية سيدي إقليم: خنيفرةسرو

عمرو

413/09/02إقليم: خنيفرة 83 06/09/17إلتحاق بالزوجةايت قاسي نور الدين 11723Sمزدوجسيدي عمار

514/09/01عمالة: سلمدرسة الشريف الدريسيإقليم: خنيفرةعلل بن عبدا 82 06/09/17إلتحاق بالزوجةامحزون يوسف 01208M)مزدوجحصين )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية عبدا 

بن ياسين

716/09/96إقليم: خنيفرةالبرجإقليم: خنيفرة 81 22/09/14الخطابي م 11743Nمزدوجالبرج

107/09/04إقليم: صفرومدرسة ابن رشدإقليم: خنيفرةسيدي بوعباد 81 03/09/13احدران منير 02276Y)مزدوجإيموزار كندر )البلدية

102/09/10إقليم: خنيفرةايت اسحاقإقليم: خنيفرةالمو 77 15/09/18إلتحاق بالزوجحر شا ت فا طمة 11613Xمزدوجأيت اسحاق

516/09/97عمالة: مكناسمعمل السمنتإقليم: خنيفرةاكلموس 76 26/11/11إلتحاق بالزوجشيكري حنان 03826H)مزدوجويسلن )البلدية

207/09/05إقليم: خنيفرةتالحيانتإقليم: خنيفرةتمكايدوت 73 04/09/12أكني فتيحة 11761Hمزدوجلهري

المدرسة الجماعاتية مولي 

بوعزة

1002/09/10إقليم: خنيفرةسغنانةإقليم: خنيفرة 69 20/02/12حكى موجان 11771Uمزدوجموحى أوحمو الزياني

المدرسة الجماعاتية ايت 

بوهو

209/12/11إقليم: سيدي سليمانمدرسة ازهانةإقليم: خنيفرة 67 14/02/12فتيحة ابراهيمي 11008P)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

المدرسة الجماعاتية عبدا 

بن ياسين

105/09/03إقليم: خنيفرةتيكمنتإقليم: خنيفرة 61 03/09/13شادية          عبوبى 11714Gمزدوجاكلموس

102/09/10عمالة: طنجة - أصيلالكنديإقليم: خنيفرةاعوينات 59 02/09/14اللحياني خديجة 26608

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة الجماعاتية ايت 

بوهو

402/09/10إقليم: خنيفرةايت رحوإقليم: خنيفرة 57 03/09/13عل امساعد 11713Fمزدوجاكلموس

202/09/10إقليم: خنيفرةالحمامإقليم: خنيفرةالمدرسة الجماعاتية بوشبل 56 04/09/18باحقي عزيزي 11826Dمزدوجالحمام

602/09/10إقليم: خنيفرةلندةإقليم: خنيفرةسيدي يحيى وسعد 55 02/09/15المي مولي المختار 11645Gمزدوجالقباب

المدرسة الجماعاتية ايت إقليم: خنيفرةامصور

عثمان

307/09/04إقليم: خنيفرة 53 06/09/17الكاس عبد الرحيم 11837Rمزدوجالحمام
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1002/09/10إقليم: خنيفرةعوامإقليم: خنيفرةتانفنيت 52 04/09/18أوملل م و اعلي 11833Lمزدوجالحمام

113/09/02إقليم: خنيفرةالسعادةإقليم: خنيفرةالمو 51 04/09/19حمداوي عزيز 22660Eمزدوجأيت اسحاق

1005/09/07عمالة: فاسطه حسينإقليم: خنيفرةوادي المخازن 50 نعمالعمراني امان 02/09/14 19829C)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

202/09/10إقليم: خنيفرةبومزضاونإقليم: خنيفرةالزيار 48 04/09/18إلتحاق بالزوجةأمسير م 11774Xمزدوجموحى أوحمو الزياني

907/09/04إقليم: خنيفرةتيغسالينإقليم: خنيفرةالسعادة 44 04/09/19إلتحاق بالزوجنــــورة الغـــــزيل 11616Aمزدوجتيغسالين

613/09/01إقليم: خنيفرةتالحيانتإقليم: خنيفرةسيدي المخفي 43 02/09/14المعتمد عواطف 11761Hمزدوجلهري

201/01/12إقليم: خنيفرةابن بطوطةإقليم: خنيفرةامرهان 43 06/09/17صادقي علي 11614Yمزدوجالقباب

1003/09/13إقليم: خنيفرةتالحيانتإقليم: خنيفرةالزلقة 43 13/09/17حاكيمة محمادي 11761Hمزدوجلهري

عمالة: المضيق - م.م حيضرةإقليم: خنيفرةالمام مالك

الفنيدق
416/09/96 42 03/09/13مليكة غيلم 05439L)مزدوجالفنيدق )البلدية

502/09/14إقليم: خنيفرةالمام مالكإقليم: خنيفرةالنوراغ 42 02/09/16سميرة بازى 11783Gمزدوجأحد بوحسوسن

602/09/14إقليم: خنيفرةسروإقليم: خنيفرةمولي يعقوب 42 02/09/16رشيد بوبوض 11756Cمزدوجلهري

104/10/02إقليم: خنيفرةبومزضاونإقليم: خنيفرةتالحيانت 40 04/09/19إلتحاق بالزوجةطارق تري 11774Xمزدوجموحى أوحمو الزياني

105/09/11إقليم: خنيفرةتيغسالينإقليم: خنيفرةايت اسحاق 40 06/09/17جمال فارس 11616Aمزدوجتيغسالين

505/09/11إقليم: بني مللمركزية اولد اسماعيلإقليم: خنيفرةاوراش 38 02/09/16الزيتوني عبد الرحمان 07665Fمزدوجأولد سعيد الواد

223/01/17إقليم: خنيفرةتيكمنتإقليم: خنيفرةسيدي عثمان 37 23/01/17سعد ا قرمادة 11714Gمزدوجاكلموس

1015/09/05إقليم: خنيفرةتيغسالينإقليم: خنيفرةبوتغديوت 35 02/09/15مريم باعدي 11616Aمزدوجتيغسالين

203/09/13إقليم: خنيفرةاهبارنإقليم: خنيفرةسيدي بوعباد 35 02/09/16إلتحاق بالزوجحياة بومسري 11701Tمزدوجاكلموس
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723/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة اولد ازمامإقليم: خنيفرةالنوراغ 35 06/09/17سهام حلمي 07367Gمزدوجأولد زمام

123/01/17إقليم: خريبكةم/م أولد بوعزة بنقاسمإقليم: خنيفرةالنوراغ 35 06/09/17ماجدة النحيلي 12135Pمزدوجمفاسيس

123/01/17إقليم: خريبكةمدرسة سلمان الفارسيإقليم: خنيفرةالنوراغ 35 06/09/17سومية دكران 12053Aمزدوجلكفاف

116/09/94إقليم: تنغيرم.م اميضرإقليم: خنيفرةالفضية 34 02/09/16م بن هرى 12949Zمزدوجاميضر

102/09/14إقليم: خنيفرةابن رشدإقليم: خنيفرةتيكمنت 33 04/09/19المصطفى هشات 11617Bمزدوجاكلموس

105/09/08إقليم: خنيفرةايت حجوإقليم: خنيفرةالحمام 32 06/09/17إلتحاق بالزوجةحسان جلول 18479K)مزدوجمريرت )البلدية

802/09/14إقليم: خنيفرةتالحيانتإقليم: خنيفرةامرهان 32 02/09/16عزيزة بوهيا 11761Hمزدوجلهري

802/09/14إقليم: خنيفرةالصابراإقليم: خنيفرةامرهان 32 02/09/16حسناء المان 11748Uمزدوجالبرج

323/01/17إقليم: بني مللايت داود اوموسىإقليم: خنيفرةسيدي يحيى وسعد 32 03/09/18عزيزة رملي 07652Sمزدوجسمكت

104/09/12إقليم: بني مللم ام المؤمنينإقليم: خنيفرةسيدي يحيى وسعد 31 06/09/17حسن أمحا 07346J)مزدوجالقصيبة )البلدية

503/09/13إقليم: خنيفرةتاتشاإقليم: خنيفرةسيدي يحيى وسعد 31 06/09/17مولودي لطيفة 19323Cمزدوجلهري

403/09/13إقليم: خنيفرةالصابراإقليم: خنيفرةاوشنين 31 06/09/17المصطفى أخبو 11748Uمزدوجالبرج

102/09/14إقليم: ميدلتاوكريران بن مإقليم: خنيفرةتادمرت نايت معي 31 06/09/17ادريس الرعدا 11632Tمزدوجتونفيت

801/01/12إقليم: ميدلتتاملحتإقليم: خنيفرةايت اسحاق 30 06/09/17طلحة رابحة 22658Cمزدوجزايدة

503/09/13إقليم: خنيفرةتاجموتإقليم: خنيفرةايت عبي 29 06/09/17امحروش لحسن 11757Dمزدوجلهري

802/09/14إقليم: خنيفرةجنان ماسإقليم: خنيفرةتاركة 29 06/09/17إلتحاق بالزوجعبلى عو 11780Dمزدوجاكلمام ازكزا

202/09/16إقليم: بني مللمركزية الزوايرإقليم: خنيفرةتيقليت 29 23/01/17إلتحاق بالزوجنسرين جعفر 07398Rمزدوجأولد ايعيش
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602/09/14إقليم: خنيفرةتيمدغاصإقليم: خنيفرةبوتغديوت 28 04/09/18عبد الرحمان شافيق 11663Bمزدوجتيغسالين

723/01/17إقليم: خنيفرةماء العينينإقليم: خنيفرةسيدي بوعباد 28 23/01/17خولة زغي 11612

W

مزدوجأيت اسحاق

702/09/14إقليم: خنيفرةجنان ماسإقليم: خنيفرةتيفراتين 26 04/09/18م امرزوق 11780Dمزدوجاكلمام ازكزا

802/09/14إقليم: خنيفرةالزيارإقليم: خنيفرةتامحررت 25 04/09/19مموني مولي لكبير 11705Xمزدوجاكلموس

323/01/17إقليم: خنيفرةاكلموسإقليم: خنيفرةبوخللة 25 06/09/17هواري حياة 11618Cمزدوجاكلموس

123/01/17إقليم: خريبكةمدرسة النجاحإقليم: خنيفرةبوخللة 25 05/09/17سرحاني خديجة 12024U)مزدوجوادي زم )البلدية

123/01/17إقليم: أزيللمركزية سوق الربعاءإقليم: خنيفرةمولي يعقوب 25 06/09/17إلتحاق بالزوجحادة والخوف 06988V مولي عيسى بن

إدريس

مزدوج

403/09/13إقليم: خنيفرةبوكدجيكإقليم: خنيفرةابضغيغ 24 04/09/18عبد الحفيظ المساوي 11753Zمزدوجاكلمام ازكزا

603/09/13إقليم: خنيفرةالزيارإقليم: خنيفرةسيدي يحيى وسعد 24 04/09/18رشيد لمان 11705Xمزدوجاكلموس

102/09/14إقليم: خنيفرةتاجموتإقليم: خنيفرةجنان ماس 24 04/09/19مولي ادريس بلحسن 11757Dمزدوجلهري

104/09/18إقليم: خنيفرةام الربيعإقليم: خنيفرةبوخلخال 24 04/09/18مستحسن اسامة 11814Rمزدوجأم الربيع

104/09/18إقليم: خنيفرةماء العينينإقليم: خنيفرةبوتغديوت 24 04/09/18السعدية فائق 11612

W

مزدوجأيت اسحاق

المدرسة الجماعاتية سيدي 

امبارك

204/09/18إقليم: خنيفرةتيكمنتإقليم: خنيفرة 24 04/09/18عبد الرحيم اركيك 11714Gمزدوجاكلموس

223/01/17إقليم: خنيفرةالملإقليم: خنيفرةكروشن 23 06/09/17إلتحاق بالزوجأسماء منصوري 11619Dمزدوجاكلموس

102/09/14إقليم: خنيفرةالسعادةإقليم: خنيفرةماء العينين 22 04/09/18م احيا 22660Eمزدوجأيت اسحاق

405/09/11عمالة: طنجة - أصيلأم أيمنإقليم: خنيفرةتاسكارت 21 06/09/17إلتحاق بالزوجماجدة علوش 15152U الشرف  السواني

)المقاطعة(

مزدوج

303/09/13إقليم: خنيفرةايت اسحاقإقليم: خنيفرةابضغيغ 21 06/09/17أيت احميد سومية 11613Xمزدوجأيت اسحاق
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703/09/13إقليم: خنيفرةاكلموسإقليم: خنيفرةاعوينات 21 06/09/17امزيل امينة 11618Cمزدوجاكلموس

503/09/13إقليم: خنيفرةتاجموتإقليم: خنيفرةاوشنين 21 06/09/17امصدق ياسين 11757Dمزدوجلهري

302/09/14إقليم: خنيفرةالزيارإقليم: خنيفرةتاركة 21 06/09/17سهام أزروال 11705Xمزدوجاكلموس

1002/09/14إقليم: خنيفرةايت رحوإقليم: خنيفرةابرقي 21 06/09/17م باباكي 11713Fمزدوجاكلموس

602/09/14إقليم: خنيفرةالمدرسة الجماعاتية تقرموتإقليم: خنيفرةاغبالو نتغريين 21 06/09/17بلحسن  حسناء 11667Fمزدوجتيغسالين

502/09/14إقليم: خنيفرةاكلموسإقليم: خنيفرةتيفراتين 21 06/09/17بنبوعزة بناصر 11618Cمزدوجاكلموس

702/09/14إقليم: خنيفرةتامحررتإقليم: خنيفرةتسفولة 21 06/09/17ابراهيم اعشان 11653Rمزدوجالقباب

106/09/17إقليم: خنيفرةاغبالو نتغريينإقليم: خنيفرةابضغيغ 21 04/09/19عدو اكرام 11656Uمزدوجالقباب

208/09/17إقليم: خنيفرةالموإقليم: خنيفرةاوراش 21 04/09/19موراد عكاوي 24471Yمزدوجواو مانة

108/09/17إقليم: خنيفرةالموإقليم: خنيفرةتاولي 21 04/09/19احماد وعكي 24471Yمزدوجواو مانة

204/09/18إقليم: خنيفرةالموإقليم: خنيفرةاوراش 21 04/09/19عطاوي عبدالرحيم 24471Yمزدوجواو مانة

مدرسة سيدي م بن عبد إقليم: خنيفرةوادي الدهب

ا

123/01/17إقليم: أزيلل 20 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم لهني 06859Eمزدوجفم الجمعة

204/09/18إقليم: خنيفرةامصورإقليم: خنيفرةتيفراتين 19 04/09/19فدوى السابق 11836Pمزدوجالحمام

804/09/12إقليم: خنيفرةتيغسالينإقليم: خنيفرةايت اسحاق 18 06/09/17إلتحاق بالزوجبوشرى زواني 11616Aمزدوجتيغسالين

923/01/17إقليم: خنيفرةبن خليلإقليم: خنيفرةسيدي المخفي 18 18/09/19سفيان منصوري 11642Dمزدوجأيت اسحاق

609/12/11إقليم: ميدلتتاروكوتإقليم: خنيفرةتاتشا 17 04/09/19أمكيز رحو 11891Zمزدوجتنوردي

404/09/19إقليم: بني مللمركزية تبهيتإقليم: خنيفرةاغبالو نتغريين 17 04/09/19مالك زهرة 07564

W

مزدوجأيت أم البخث
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804/09/19إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسونإقليم: خنيفرةبوخللة 17 04/09/19وداد ازعيتري 07589Yمزدوجالخالفية

604/09/19إقليم: خنيفرةماء العينينإقليم: خنيفرةايت خويا 17 04/09/19للة مينة بلحسن 11612

W

مزدوجأيت اسحاق

204/09/19إقليم: الفقيه بن صالحم المركزية أ. عيادإقليم: خنيفرةبوتغديوت 17 04/09/19عمر مشاش 07349M)مزدوجأولد عياد )البلدية

602/09/14إقليم: خنيفرةادخسالإقليم: خنيفرةتامحررت 15 04/09/19إلتحاق بالزوجةمولي لكبير حميدي 11759Fمزدوجلهري

104/09/18إقليم: خنيفرةم الوافيإقليم: خنيفرةفلت 15 04/09/18إلتحاق بالزوجسهام البرجاوي 26688H)مزدوجمريرت )البلدية

202/09/16عمالة: فاسشمس الدين المقدسيإقليم: خنيفرةايت عبي 14 04/09/18إلتحاق بالزوججميلة العزاوي 02109S)مزدوجزواغة )المقاطعة

501/01/17إقليم: خنيفرةاسولإقليم: خنيفرةابضغيغ 14 04/09/18إلتحاق بالزوجالحسنوي ابتسام 11750

W

مزدوجاكلمام ازكزا

102/09/16إقليم: خنيفرةالسعادةإقليم: خنيفرةاوراش 14 04/09/18م زكري 22660Eمزدوجأيت اسحاق

المدرسة الجماعاتية ايت إقليم: خنيفرةايت خويا

بوهو

104/09/18إقليم: خنيفرة 14 04/09/18المصطفى قنجل 11692Hمزدوجسيدي حسين

304/09/18إقليم: خنيفرةسيدي سعيدإقليم: خنيفرةاغبالو نتغريين 14 04/09/18وزينب سناء 11637Yمزدوجأيت اسحاق

المدرسة الجماعاتية عبدا إقليم: خنيفرةايت خويا

بن ياسين

304/09/18إقليم: خنيفرة 14 04/09/18حسن مكريم 11804Eمزدوجسبت ايت رحو

404/09/18إقليم: خنيفرةازوماكنإقليم: خنيفرةسيدي بوعباد 14 04/09/18أنس البلغيتي 11736Fمزدوجسيدي لمين

المدرسة الجماعاتية ايت 

بوهو

404/09/18إقليم: خنيفرةايت رحوإقليم: خنيفرة 14 04/09/18خولة أيوب 11713Fمزدوجاكلموس

304/09/18إقليم: خنيفرةقصر عزيزةإقليم: خنيفرةتاركة 14 04/09/18أحمد أبوسمداي 11819

W

مزدوجأم الربيع

المدرسة الجماعاتية ايت 

بوهو

404/09/18إقليم: خنيفرةايت رحوإقليم: خنيفرة 14 04/09/18ماجدة كمالي 11713Fمزدوجاكلموس

304/09/18إقليم: خنيفرةبن خليلإقليم: خنيفرةبوخللة 14 04/09/18سليماني سناء 11642Dمزدوجأيت اسحاق

104/09/18إقليم: خنيفرةاوراشإقليم: خنيفرةتاركة 14 04/09/18حميد المكاوي 11638Zمزدوجواو مانة
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604/09/18إقليم: خنيفرةثلت نتمزينإقليم: خنيفرةتسفولة 14 04/09/18نماوي رشيد 11706Yمزدوجاكلموس

704/09/18إقليم: خنيفرةسيدي عثمانإقليم: خنيفرةتاشفشاقت 14 04/09/18جمالي طه 11717Kمزدوجاكلموس

1004/09/18إقليم: خنيفرةاغبالو نتغريينإقليم: خنيفرةتاركة 14 04/09/18أنس العمراني 11656Uمزدوجالقباب

104/09/18إقليم: خنيفرةتمكايدوتإقليم: خنيفرةتسفولة 14 04/09/18عدو رشيد 11679Uمزدوجأيت سعدلي

المدرسة الجماعاتية ايت 

بوهو

404/09/18إقليم: خنيفرةسيدي عثمانإقليم: خنيفرة 14 04/09/18سربي شيماء 11717Kمزدوجاكلموس

المدرسة الجماعاتية أايت 

شعو

104/09/18إقليم: خنيفرةاهبارنإقليم: خنيفرة 14 04/09/18فونجة صفاء 11701Tمزدوجاكلموس

204/09/18إقليم: خنيفرةبن خليلإقليم: خنيفرةبوخللة 14 04/09/18لحكيم جميلة 11642Dمزدوجأيت اسحاق

1002/09/16إقليم: خنيفرةاجديرإقليم: خنيفرةتيفراتين 13 04/09/19م  اكرافي 24469

W

مزدوجاكلمام ازكزا

المدرسة الجماعاتية ايت 

عثمان

604/09/18إقليم: خنيفرةالفضيةإقليم: خنيفرة 13 04/09/19إلتحاق بالزوجعتو سرى 11610U)مزدوجمريرت )البلدية

123/01/17إقليم: خنيفرةسيدي سعيدإقليم: خنيفرةسيدي المخفي 11 مزدوجأيت اسحاق11637Yطويل المصطفى

308/09/17إقليم: خنيفرةاهبارنإقليم: خنيفرةاوشنين 11 04/09/19هشام المودن 11701Tمزدوجاكلموس

308/09/17إقليم: خنيفرةقصر عزيزةإقليم: خنيفرةاوشنين 11 04/09/19حميد خولن 11819

W

مزدوجأم الربيع

408/09/17إقليم: خنيفرةازوماكنإقليم: خنيفرةاوشنين 11 04/09/19مصطفى وليلي 11736Fمزدوجسيدي لمين

208/09/17إقليم: خنيفرةسيدي يحيى وسعدإقليم: خنيفرةتيفراتين 11 04/09/19نزهة تولي 11668Gمزدوجسيدي يحيى أو ساعد

308/09/17إقليم: خنيفرةقصر عزيزةإقليم: خنيفرةاوشنين 11 04/09/19رشيد سهلي 11819

W

مزدوجأم الربيع

219/09/17إقليم: خنيفرةتادمرت نايت معيإقليم: خنيفرةقصر عزيزة 11 04/09/19عاشي سيدي م 11710Cمزدوجاكلموس

304/09/18إقليم: خنيفرةايت رحوإقليم: خنيفرةبوخلخال 11 04/09/19صلح الدين الحاجي 11713Fمزدوجاكلموس
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104/09/18إقليم: خنيفرةبواللفتإقليم: خنيفرةاغبالو نتغريين 11 04/09/19إنصار مولي المصطفى 11648Kمزدوجالقباب

304/09/18إقليم: خنيفرةسيدي سعيدإقليم: خنيفرةاوراش 11 04/09/19صابر سعيد 11637Yمزدوجأيت اسحاق

104/09/18إقليم: خنيفرةامرهانإقليم: خنيفرةاوراش 11 04/09/19صفاء اغشي 11686Bمزدوجكروشن

104/09/18إقليم: خنيفرةامرهانإقليم: خنيفرةاوراش 11 04/09/19أيوب والغازي 11686Bمزدوجكروشن

504/09/18إقليم: بني مللمركزية تبهيتإقليم: خنيفرةاوراش 11 04/09/19النواري اسماعيل 07564

W

مزدوجأيت أم البخث

104/09/18إقليم: خنيفرةسيدي يحيى وسعدإقليم: خنيفرةمولي يعقوب 11 04/09/19 أشماري أحمد 11668Gمزدوجسيدي يحيى أو ساعد

204/09/18إقليم: خنيفرةامصورإقليم: خنيفرةتيفراتين 9 04/09/19امين السابق 11836Pمزدوجالحمام

504/09/18إقليم: خنيفرةبواللفتإقليم: خنيفرةاغبالو نتغريين 9 04/09/19الحسين المازغي 11648Kمزدوجالقباب

104/09/19إقليم: خنيفرةالفضيةإقليم: خنيفرةبوخلخال 8 04/09/19إلتحاق بالزوجالبجاوي حنان 11610U)مزدوجمريرت )البلدية

المدرسة الجماعاتية أايت 

شعو

104/09/19إقليم: خنيفرةتالحيانتإقليم: خنيفرة 8 04/09/19إلتحاق بالزوجسهام زوكاري 11761Hمزدوجلهري

المدرسة الجماعاتية سيدي 

امبارك

604/09/19إقليم: خنيفرةالفضيةإقليم: خنيفرة 7 04/09/19إلتحاق بالزوجحمناوي حبوبة 11610U)مزدوجمريرت )البلدية

304/09/19إقليم: خنيفرةقصر عزيزةإقليم: خنيفرةاجدير 7 04/09/19امين البعمري 11819

W

مزدوجأم الربيع

304/09/19إقليم: بني مللمركزية ملويةإقليم: خنيفرةتاشفشاقت 7 04/09/19يوسف بنخلدون 07492Tمزدوجاغبالة

104/09/19إقليم: خنيفرةفلتإقليم: خنيفرةتاشفشاقت 7 04/09/19ياسين جمالي 11823Aمزدوجأم الربيع

104/09/19إقليم: خنيفرةايت خوياإقليم: خنيفرةتاشفشاقت 7 04/09/19م خلوي 11697Nمزدوجسيدي حسين

104/09/19إقليم: خنيفرةاهبارنإقليم: خنيفرةتاشفشاقت 7 04/09/19ابراهيم فرشاخ 11701Tمزدوجاكلموس

1004/09/19إقليم: خنيفرةاعويناتإقليم: خنيفرةايت خويا 7 04/09/19نورة اوبنعلي 11785Jمزدوجأحد بوحسوسن
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المدرسة الجماعاتية سوق 

الثنين

404/09/19إقليم: خنيفرةتاوليإقليم: خنيفرة 7 04/09/19مريم اعزيز 11669Hمزدوجسيدي يحيى أو ساعد

404/09/19إقليم: خنيفرةسغنانةإقليم: خنيفرةازوماكن 7 04/09/19إلتحاق بالزوجهاجر بودومة 11771Uمزدوجموحى أوحمو الزياني

204/09/19إقليم: خنيفرةسيدي عثمانإقليم: خنيفرةتاشفشاقت 7 04/09/19عبد الرحيم عمري 11717Kمزدوجاكلموس

104/09/19إقليم: خنيفرةتامحررتإقليم: خنيفرةبوتغديوت 7 04/09/19سناء الباز 11653Rمزدوجالقباب

104/09/19إقليم: خنيفرةتمكايدوتإقليم: خنيفرةبوخللة 7 04/09/19ليلى بن زيان 11679Uمزدوجأيت سعدلي

104/09/19إقليم: خنيفرةالمدرسة الجماعاتية ويوانإقليم: خنيفرةايت خويا 7 04/09/19جميلة ميشال 11820Xمزدوجأم الربيع

504/09/19إقليم: خنيفرةتامحررتإقليم: خنيفرةاغبالو نتغريين 7 04/09/19زضوقي يونس 11653Rمزدوجالقباب

504/09/19إقليم: خنيفرةتامحررتإقليم: خنيفرةبوتغديوت 7 04/09/19حكيم بويعقوبي 11653Rمزدوجالقباب

104/09/19إقليم: خنيفرةتاوليإقليم: خنيفرةبوتغديوت 7 04/09/19احمد المهاوشي 11669Hمزدوجسيدي يحيى أو ساعد

104/09/19إقليم: خنيفرةازوماكنإقليم: خنيفرةتاشفشاقت 7 04/09/19اسماعيل بن احسين 11736Fمزدوجسيدي لمين

104/09/19إقليم: خنيفرةايت اسحاقإقليم: خنيفرةبوتغديوت 7 04/09/19اسماء اجاو 11613Xمزدوجأيت اسحاق

204/09/18إقليم: الفقيه بن صالحمركزية تارماستإقليم: خنيفرةمولي يعقوب 1 مزدوجأحد بوموسى07417Lعبد العزيز موجان

116/09/85إقليم: خريبكةمدرسة ابن الهيثمإقليم: خريبكةم/م  بني يخلف 221 16/09/90أقدمية 16 سنةالمربي الكبير 12016K)مزدوجخريبكة )البلدية

116/09/89إقليم: خريبكةمدرسة أبو ذر الغفاريإقليم: خريبكةم/م البيرات 205 16/09/92أقدمية 16 سنةياسين البشير 12014H)مزدوجخريبكة )البلدية

116/09/92عمالة: طنجة - أصيلالملإقليم: خريبكةم/م بنشقرى 199 21/09/92أقدمية 16 سنةحفيضة  عفيف 21181X طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/80إقليم: خريبكةمدرسة المتنبيإقليم: خريبكةمدرسة سيدي صالح 188 16/09/86أقدمية 16 سنةحمداني فوزية 12036G)مزدوجابي الجعد )البلدية

116/09/89إقليم: خريبكةمدرسة المقاومةإقليم: خريبكةم/م المراهنة 179 06/09/01أقدمية 16 سنةفاطنة راحي 11994L)مزدوجخريبكة )البلدية
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116/09/93إقليم: خريبكةمدرسة المرابطينإقليم: خريبكةم/م الخيارات 169 16/09/99أقدمية 16 سنةسفري خاليد 11991H)مزدوجخريبكة )البلدية

516/09/91إقليم: القنيطرةالخنساءإقليم: خريبكةمدرسة زيري بن عطية 165 16/09/93أقدمية 16 سنةجميلة طبوز 10806V)مزدوجالقنيطرة )البلدية

116/09/92إقليم: خريبكةمدرسة الفقيه السمونيإقليم: خريبكةم/م الشهيد الطوسي 164 06/09/00إلتحاق بالزوجةرفاعي م 12033D)مزدوجابي الجعد )البلدية

116/09/94إقليم: خريبكةمدرسة السعديينإقليم: خريبكةم/م أولد عزوز 163 06/09/00أقدمية 16 سنةحسن ضياف 12046T)مزدوجحطان )البلدية

116/09/92إقليم: خريبكةمدرسة النهضةإقليم: خريبكةم/م الفقراء 161 16/09/01أقدمية 16 سنةعبد المجيد زيطي 11989F)مزدوجخريبكة )البلدية

106/09/00إقليم: خريبكةمدرسة النبعاثإقليم: خريبكةفرعية الدورة 161 06/09/00أقدمية 16 سنةالكوبي الهام 25560G)مزدوجخريبكة )البلدية

116/09/81إقليم: الجديدةمدرسة التريعي بناتإقليم: خريبكةمدرسة علل بن عبد ا 158 26/09/01أقدمية 16 سنةابراهيم خلد 08062M)مزدوجالجديدة )البلدية

116/09/95إقليم: خريبكةمدرسة زيري بن عطيةإقليم: خريبكةم/م سوق الخميس 157 16/09/99أقدمية 16 سنةخديجة عسولي 12151Gمزدوجأولد عبدون

117/09/84إقليم: خريبكةمدرسة ابي تمامإقليم: خريبكةم/م سوق الخميس 155 01/12/01أقدمية 16 سنةعبد الرزاق بداو 12045S)مزدوجحطان )البلدية

216/09/91إقليم: خريبكةمدرسة السعديةإقليم: خريبكةم/م المعادنة 155 06/09/01أقدمية 16 سنةمداد المصطفى 12019N)مزدوجوادي زم )البلدية

116/09/96إقليم: خريبكةمدرسة الطرطوشيإقليم: خريبكةم/م بوعلى 155 06/09/01أقدمية 16 سنةنمير عادل 12035F)مزدوجابي الجعد )البلدية

116/09/97إقليم: خريبكةمدرسة النبعاثإقليم: خريبكةم/م المراهنة 155 06/09/01أقدمية 16 سنةتاجة جمالي 25560G)مزدوجخريبكة )البلدية

مدرسة الشهيد الهاشمي بن إقليم: خريبكةم/م بني ازرنتل

العربي

116/09/88إقليم: خريبكة 153 17/09/18أقدمية 16 سنةعبدالرحمان نوكة 24363F)مزدوجابي الجعد )البلدية

م/م اولد فنان الغربية 

الجماعاتية

116/09/96إقليم: خريبكةم/م أولد امباركإقليم: خريبكة 151 22/10/02أقدمية 16 سنةطيابي المعطي 12201Lمزدوجقصبة  الطرش

م/م اولد فنان الغربية 

الجماعاتية

116/09/99إقليم: خريبكةم/م أولد امباركإقليم: خريبكة 151 06/09/00أقدمية 16 سنةأحمد نوفل الفتوح 12201Lمزدوجقصبة  الطرش

106/09/00إقليم: خريبكةم/م أولد عبدونإقليم: خريبكةم/م أولد افتاتة 151 06/09/00أقدمية 16 سنةأبيه فاطمة 12142Xمزدوجأولد عبدون

116/09/82إقليم: خريبكةمدرسة الشهيد الكوسإقليم: خريبكةمدرسة المل 150 06/09/01أقدمية 16 سنةمحفوض عتيقة 12001U)مزدوجخريبكة )البلدية
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116/09/95إقليم: خريبكةمدرسة الفقيه السمونيإقليم: خريبكةم/م دار الشهر 149 04/09/02أقدمية 16 سنةجط هشام 12033D)مزدوجابي الجعد )البلدية

116/09/85إقليم: خريبكةمدرسة المام الغزاليإقليم: خريبكةم/م المراهنة 149 04/09/02أقدمية 16 سنةسعيد حميش 12006Z)مزدوجخريبكة )البلدية

116/09/85إقليم: خريبكةمدرسة 11 ينايرإقليم: خريبكةم/م أولد عبدون 149 10/10/18أقدمية 16 سنةعبد الرحيم ازداو 12013G)مزدوجخريبكة )البلدية

116/09/93إقليم: خريبكةمدرسة الشهيد الكوسإقليم: خريبكةم/م الكناديز 149 04/09/02أقدمية 16 سنةالمسكيني عبد ا 12001U)مزدوجخريبكة )البلدية

116/09/96إقليم: خريبكةمدرسة الفقيه السمونيإقليم: خريبكةم/م دار الشهر 149 06/09/02أقدمية 16 سنةشاكري سمير 12033D)مزدوجابي الجعد )البلدية

116/09/96إقليم: خريبكةمدرسة الطرطوشيإقليم: خريبكةم/م الكرار 149 04/09/02أقدمية 16 سنةايت ابا الصالح 12035F)مزدوجابي الجعد )البلدية

116/09/98إقليم: خريبكةمدرسة النهضةإقليم: خريبكةم/م الطبا 149 04/09/02أقدمية 16 سنةزحاف الزهرة 11989F)مزدوجخريبكة )البلدية

116/09/98إقليم: خريبكةمدرسة الجاحظإقليم: خريبكةم/م أولد اكحيل 149 04/09/02أقدمية 16 سنةطلباوي عبد الرحيم 12012F)مزدوجخريبكة )البلدية

116/09/99إقليم: خريبكةمدرسة النبعاثإقليم: خريبكةم/م أولد اكحيل 149 04/09/02أقدمية 16 سنةيوكاوي نادية 25560G)مزدوجخريبكة )البلدية

106/09/01إقليم: خريبكةمدرسة الشهيد الكوسإقليم: خريبكةم/م الطبا 149 04/09/02أقدمية 16 سنةتادلي بوشتى 12001U)مزدوجخريبكة )البلدية

104/09/02إقليم: خريبكةمدرسة الملإقليم: خريبكةم/م المعادنة 149 04/09/02أقدمية 16 سنةم  رؤف 12018M)مزدوجخريبكة )البلدية

116/09/93إقليم: خريبكةمدرسة عبد العزيز الفشتاليإقليم: خريبكةم/م أولد امبارك 147 04/09/02أقدمية 16 سنةكثماني م 12022S)مزدوجوادي زم )البلدية

مدرسة القاضي عبد الرحمان إقليم: خريبكةم/م بني بتاو

المنصوري

116/09/96إقليم: خريبكة 147 22/09/03أقدمية 16 سنةاوريك خدوج 24066H)مزدوجابي الجعد )البلدية

216/09/95إقليم: خريبكةمدرسة وادي المخازنإقليم: خريبكةم/م أولد أحمد 145 06/09/01أقدمية 16 سنةشمام عزيز 12025V)مزدوجوادي زم )البلدية

116/09/92إقليم: خريبكةمدرسة أنس بن مالكإقليم: خريبكةم/م المساعدة 145 16/09/01أقدمية 16 سنةم النبوي 11996N)مزدوجخريبكة )البلدية

116/09/92إقليم: خريبكةمدرسة عقبة ابن نافعإقليم: خريبكةم/م الخيارات 143 16/10/02أقدمية 16 سنةالكروج السعدية 12015J)مزدوجخريبكة )البلدية

116/09/94إقليم: خريبكةم/م بني سميرإقليم: خريبكةم/م عين قيشر 141 04/10/05أقدمية 12 سنةالصوفي الحبيب 12189Yمزدوجبني سمير

688



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

126/09/02إقليم: خريبكةمدرسة المرابطينإقليم: خريبكةم/م الفقراء 141 07/09/04أقدمية 16 سنةحياة سعيد 11991H)مزدوجخريبكة )البلدية

116/09/94إقليم: خريبكةمدرسة علل بن عبد اإقليم: خريبكةم/م عين قيشر 139 04/10/05أقدمية 12 سنةعبدالعزيز غنمي 18521F)مزدوجوادي زم )البلدية

116/09/98إقليم: خريبكةمدرسة الجاحظإقليم: خريبكةم/م الكناديز 139 04/09/02أقدمية 16 سنةايت علي الحسين م 12012F)مزدوجخريبكة )البلدية

116/09/98إقليم: خريبكةمدرسة المتنبيإقليم: خريبكةم/م البراشوة 139 04/09/02أقدمية 16 سنةعلم بهيجة 12036G)مزدوجابي الجعد )البلدية

216/09/99إقليم: خريبكةمدرسة الملإقليم: خريبكةم/م سوق التنين 139 04/09/02أقدمية 16 سنةزاهي فاطمة الزهراء 12018M)مزدوجخريبكة )البلدية

225/09/02إقليم: خريبكةمدرسة جابر ابن حيانإقليم: خريبكةم/م الكناديز 139 25/09/02أقدمية 16 سنةيخميم نجاة 27250U)مزدوجخريبكة )البلدية

116/09/97إقليم: خريبكةمدرسة المام الغزاليإقليم: خريبكةم/م أولد عبدون 137 03/09/03إلتحاق بالزوجنعيمة عسولي 12006Z)مزدوجخريبكة )البلدية

116/09/98إقليم: خريبكةمدرسة عبد العزيز الفشتاليإقليم: خريبكةم/م أولد امبارك 137 16/09/04أقدمية 16 سنةعنيبة فاطمة 12022S)مزدوجوادي زم )البلدية

عمالة مقاطعة عين الوحدةإقليم: خريبكةم/م الفقراء

الشق
106/09/01 137 07/09/04أقدمية 16 سنةمينة أضمان 18120V)مزدوجعين الشق )المقاطعة

116/09/94إقليم: خريبكةمدرسة الحسنيةإقليم: خريبكةمدرسة سيدي صالح 136 16/09/95أقدمية 16 سنةقاسمي رشيدة 12039K)مزدوجابي الجعد )البلدية

116/09/95إقليم: خريبكةمدرسة علل الفاسيإقليم: خريبكةم/م بني بتاو 133 07/09/04أقدمية 16 سنةمخلص الصالح 19746M)مزدوجابي الجعد )البلدية

116/09/97إقليم: خريبكةمدرسة السعديينإقليم: خريبكةم/م سوق الخميس 133 07/09/04أقدمية 16 سنةعزيز عقار 12046T)مزدوجحطان )البلدية

116/09/97إقليم: خريبكةمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: خريبكةم/م بير الطين 133 07/09/04أقدمية 16 سنةاجعيدي رشيد 12034E)مزدوجابي الجعد )البلدية

116/09/97إقليم: بني مللم خالد بن الوليدإقليم: خريبكةم/م المعادنة 133 06/09/04أقدمية 16 سنةأبو العرائب عبد الغاني 07316B)مزدوجبني ملل )البلدية

416/09/94إقليم: خريبكةمدرسة خديجة بنت خويلدإقليم: خريبكةمدرسة القدس 132 16/09/96أقدمية 16 سنةالناجي علياء 11995M)مزدوجخريبكة )البلدية

116/09/95إقليم: خريبكةمدرسة العزيزيةإقليم: خريبكةمدرسة حمان الفطواكي 132 16/09/96أقدمية 16 سنةهودئ ابو طهر 11990G)مزدوجخريبكة )البلدية

416/09/94إقليم: خريبكةمدرسة سيدي صالحإقليم: خريبكةم/م الدشر 131 07/11/05أقدمية 12 سنةالمسكيني عبد الصمد 12038J)مزدوجابي الجعد )البلدية
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216/09/97إقليم: خريبكةم/م أولد عبدونإقليم: خريبكةم/م سوق الخميس 127 07/09/04أقدمية 16 سنةرضوان الغزالي 12142Xمزدوجأولد عبدون

مدرسة القاضي عبد 

الرحمان المنصوري

216/09/88إقليم: خريبكةمدرسة الفقيه السمونيإقليم: خريبكة 126 05/09/07أقدمية 12 سنةالقزدار عبدالرحيم 12033D)مزدوجابي الجعد )البلدية

416/09/93إقليم: خريبكةمدرسة الملإقليم: خريبكةمدرسة سلمان الفارسي 126 04/09/02أقدمية 16 سنةفطيمة  نيتنبارك 12018M)مزدوجخريبكة )البلدية

م/م اولد فنان الغربية 

الجماعاتية

116/09/99إقليم: خريبكةم/م أولد امباركإقليم: خريبكة 126 07/09/04إلتحاق بالزوجةالراقي هشام 12201Lمزدوجقصبة  الطرش

عمالة: الصخيرات  - دار الباتولإقليم: خريبكةم/م البيرات

تمارة
416/09/96 125 07/09/04إلتحاق بالزوجحنان مفتي 01340F)مزدوجتمارة )البلدية

106/09/00إقليم: خريبكةم/م بلخيرإقليم: خريبكةم/م أولد افتاتة 125 07/09/05أقدمية 12 سنةالعاتية اسماعيل 12121Zمزدوجلكفاف

216/09/96إقليم: خريبكةمدرسة خديجة بنت خويلدإقليم: خريبكةمدرسة عبد العزيز الفشتالي 124 16/09/01أقدمية 16 سنةخديجة  هدا 11995M)مزدوجخريبكة )البلدية

217/09/90إقليم: خريبكةمدرسة علل الفاسيإقليم: خريبكةم/م البراشوة 123 04/09/04أقدمية 16 سنةحلوان الزهرة 19746M)مزدوجابي الجعد )البلدية

216/09/98إقليم: خريبكةم/م  بني يخلفإقليم: خريبكةم/م أولد أحمد 123 07/09/04أقدمية 16 سنةبطار نادية 12100Bمزدوجبني يخلف

216/09/94إقليم: خريبكةمدرسة الشهيد الكوسإقليم: خريبكةمدرسة سلمان الفارسي 120 06/09/00إلتحاق بالزوجبوشرة  شهبي 12001U)مزدوجخريبكة )البلدية

104/09/02إقليم: خريبكةمدرسة المقاومةإقليم: خريبكةم/م اولد رحو 120 05/09/07إلتحاق بالزوجةطارق دهمي 11994L)مزدوجخريبكة )البلدية

116/09/96إقليم: خريبكةمدرسة سيدي صالحإقليم: خريبكةم/م اسريرو 119 06/10/07أقدمية 12 سنةالحبيب لخليل 12038J)مزدوجابي الجعد )البلدية

عمالة مقاطعة الحي التقدمإقليم: خريبكةمدرسة فاطمة الفهرية

الحسني
416/09/88 118 02/09/16نور الدين الفلحي 18159M الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/91إقليم: خريبكةمدرسة الملإقليم: خريبكةم/م بنشقرى 118 05/09/11إلتحاق بالزوجةم فضيلي 12018M)مزدوجخريبكة )البلدية

مدرسة الشهيد الهاشمي بن إقليم: خريبكةم/م الشهيد الطوسي

العربي

107/09/05إقليم: خريبكة 118 07/09/05إلتحاق بالزوجوجيط فاطمة الزهراء 24363F)مزدوجابي الجعد )البلدية

316/09/99إقليم: خريبكةمدرسة سيدي صالحإقليم: خريبكةم/م بوعلى 117 07/09/05إلتحاق بالزوجحمرة الشوكة الزهرة 12038J)مزدوجابي الجعد )البلدية

207/09/05إقليم: خريبكةمدرسة الفقيه السمونيإقليم: خريبكةم/م الدشر 117 07/09/05إلتحاق بالزوجحسونى سعاد 12033D)مزدوجابي الجعد )البلدية
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216/09/92إقليم: خريبكةمدرسة الملإقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم 116 07/09/05إلتحاق بالزوجملوكي فاتحة 12018M)مزدوجخريبكة )البلدية

مدرسة القاضي عبد 

الرحمان المنصوري

116/09/93إقليم: خريبكةمدرسة الفقيه السمونيإقليم: خريبكة 116 05/09/07أقدمية 12 سنةوزاط الزهرة 12033D)مزدوجابي الجعد )البلدية

116/09/96إقليم: خريبكةمدرسة صلح الدين اليوبيإقليم: خريبكةمدرسة 20 غشت 116 06/09/01أقدمية 16 سنةالمنصوري نوال 27106M)مزدوجوادي زم )البلدية

116/09/96إقليم: خريبكةمدرسة عبد العزيز الفشتاليإقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدون 116 07/09/04أقدمية 16 سنةلطيفة المسكيني 12022S)مزدوجوادي زم )البلدية

116/09/94إقليم: خريبكةمدرسة علل بن عبد اإقليم: خريبكةم/م عين قيشر 115 18/09/08أقدمية 12 سنةالعباسي عبد الهادي 18521F)مزدوجوادي زم )البلدية

206/09/01إقليم: خريبكةمدرسة المصلىإقليم: خريبكةم/م الخيارات 115 17/10/06إلتحاق بالزوجالعروصي حياة 12000T)مزدوجخريبكة )البلدية

مدرسة القاضي عبد الرحمان إقليم: خريبكةم/م الدشر

المنصوري

507/09/05إقليم: خريبكة 115 07/09/05أقدمية 12 سنةرشيدي حادة 24066H)مزدوجابي الجعد )البلدية

مدرسة الشهيدة عائشة إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدون

البرني

216/09/92إقليم: خريبكة 114 27/09/05أقدمية 12 سنةم كمر 24368L)مزدوجوادي زم )البلدية

116/09/95إقليم: خريبكةمدرسة علل بن عبد اإقليم: خريبكةم/م عين قيشر 113 13/01/10برحيل سعيدة 18521F)مزدوجوادي زم )البلدية

111/09/00إقليم: خريبكةمدرسة الملإقليم: خريبكةم/م الخيارات 112 06/09/07إلتحاق بالزوجالعاني حكيمة 12018M)مزدوجخريبكة )البلدية

316/09/96إقليم: خريبكةمدرسة ابن بطوطةإقليم: خريبكةم/م الخيارات 111 05/09/07إلتحاق بالزوجسميرة كرم الدريسي 11993K)مزدوجخريبكة )البلدية

406/09/00إقليم: خريبكةمدرسة البيرونيإقليم: خريبكةم/م بلخير 111 06/09/07إلتحاق بالزوجحسناء أكريهيم 12050Xمزدوجبولنوار

217/09/90إقليم: بني مللم. أولد سي ميمونإقليم: خريبكةمدرسة سيدي صالح 110 03/09/03أقدمية 16 سنةاغريس الزهرة 07360Zمزدوجسيدي جابر

107/09/04إقليم: خريبكةمدرسة علل الفاسيإقليم: خريبكةم/م الكرار 110 06/09/06إلتحاق بالزوجنادية السعيد 19746M)مزدوجابي الجعد )البلدية

116/09/94إقليم: خريبكةمدرسة خديجة بنت خويلدإقليم: خريبكةمدرسة البيروني 109 07/09/04إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء أزيدان 11995M)مزدوجخريبكة )البلدية

416/09/89إقليم: خريبكةمدرسة أبو ذر الغفاريإقليم: خريبكةمدرسة سلمان الفارسي 108 23/10/02أقدمية 16 سنةفتيحة لعطى 12014H)مزدوجخريبكة )البلدية

316/09/98إقليم: خريبكةمدرسة النجاحإقليم: خريبكةمدرسة علل بن عبد ا 108 04/09/02أقدمية 16 سنةجميلة بيليلي 12024U)مزدوجوادي زم )البلدية
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

106/09/01إقليم: خريبكةم/م بلخيرإقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم 107 06/09/08أقدمية 12 سنةرشيد شناني 12121Zمزدوجلكفاف

116/09/98إقليم: خريبكةمدرسة صلح الدين اليوبيإقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدون 106 30/09/04أقدمية 16 سنةم شهيد 27106M)مزدوجوادي زم )البلدية

104/09/02إقليم: خريبكةمدرسة سلمان الفارسيإقليم: خريبكةم/م ايت عمار 105 03/09/13العمود منير 12053Aمزدوجلكفاف

مدرسة القاضي عبد 

الرحمان المنصوري

821/09/83إقليم: خريبكةمدرسة علل الفاسيإقليم: خريبكة 104 02/09/16الكبير صالحي 19746M)مزدوجابي الجعد )البلدية

216/09/93إقليم: خريبكةمدرسة شوقيإقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدون 104 23/09/09المعطاوي سعيد 12029Z)مزدوجوادي زم )البلدية

316/09/99إقليم: خريبكةم/م أولد عبدونإقليم: خريبكةم/م سوق الخميس 102 04/10/07إلتحاق بالزوجخديجة اشحال 12142Xمزدوجأولد عبدون

مدرسة الشهيد الهاشمي بن إقليم: خريبكةم/م بير الطين

العربي

416/09/96إقليم: خريبكة 101 09/11/09عمر خريبش 24363F)مزدوجابي الجعد )البلدية

104/09/02إقليم: خريبكةمدرسة الحسنيةإقليم: خريبكةم/م الكرار 101 16/09/07إلتحاق بالزوجفاطمة ابن التاجر 12039K)مزدوجابي الجعد )البلدية

105/09/03إقليم: خريبكةمدرسة البيرونيإقليم: خريبكةم/م سوق الخميس 101 07/11/07إلتحاق بالزوجامينة مرزم 12050Xمزدوجبولنوار

316/09/99إقليم: خريبكةمدرسة أسماء بنت أبي بكرإقليم: خريبكةمدرسة النجاح 100 05/09/07أقدمية 12 سنةحيات بوزيان 12023T)مزدوجوادي زم )البلدية

316/09/96إقليم: خريبكةمدرسة سيدي صالحإقليم: خريبكةم/م الدشر 99 07/09/07أقدمية 12 سنةسمير مينو 12038J)مزدوجابي الجعد )البلدية

316/09/99إقليم: خريبكةمدرسة سيدي صالحإقليم: خريبكةم/م الدشر 99 05/09/07أقدمية 12 سنةثورية حوجر 12038J)مزدوجابي الجعد )البلدية

204/09/02إقليم: خريبكةمدرسة وادي المخازنإقليم: خريبكةم/م أولد أحمد 99 05/09/08أقدمية 12 سنةقليعي كريمة 12025V)مزدوجوادي زم )البلدية

416/09/94إقليم: خريبكةمدرسة أبو ذر الغفاريإقليم: خريبكةم/م البيرات 98 03/12/09إلتحاق بالزوجتياماني سعاد 12014H)مزدوجخريبكة )البلدية

مدرسة الشهيد الهاشمي بن إقليم: خريبكةم/م بير الطين

العربي

106/09/00إقليم: خريبكة 97 03/09/13لكبير عدناني 24363F)مزدوجابي الجعد )البلدية

116/09/97إقليم: خريبكةمدرسة أسماء بنت أبي بكرإقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدون 96 02/09/10الهام الجناوي 12023T)مزدوجوادي زم )البلدية

مدرسة الشهيدة عائشة إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدون

البرني

216/09/99إقليم: خريبكة 96 06/10/06أقدمية 12 سنةنورة لقعة 24368L)مزدوجوادي زم )البلدية
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111/09/00إقليم: خريبكةمدرسة ابن حزمإقليم: خريبكةم/م البيرات 94 30/11/10إلتحاق بالزوجحنان العللي 11998R)مزدوجخريبكة )البلدية

116/09/97إقليم: خريبكةمدرسة علل بن عبد اإقليم: خريبكةم/م السماعلة 93 06/09/17بلعريبي العربي 18521F)مزدوجوادي زم )البلدية

206/09/00إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد بوخدوإقليم: خريبكةم/م سوق الخميس 93 29/10/09حنان باروش 07581Pمزدوجكريفات

206/09/00إقليم: خريبكةمدرسة أبو ذر الغفاريإقليم: خريبكةمدرسة حمان الفطواكي 93 02/09/13إلتحاق بالزوجالعمود ليلى 12014H)مزدوجخريبكة )البلدية

مدرسة القاضي عبد الرحمان إقليم: خريبكةم/م تاشرافت

المنصوري

906/09/00إقليم: خريبكة 93 02/09/13نادر مليكة 24066H)مزدوجابي الجعد )البلدية

406/09/01إقليم: خريبكةمدرسة المصلىإقليم: خريبكةم/م شرقاوة 92 19/11/09إلتحاق بالزوجامينة اكلي 12000T)مزدوجخريبكة )البلدية

116/09/96إقليم: وادي الذهبمدرسة م الخامسإقليم: خريبكةمدرسة مولي الحسن 90 04/09/18هشام الجناوي 13522X)مزدوجالداخلة )البلدية

مدرسة الشهيدة عائشة 

البرني

106/09/00إقليم: خريبكةم/م بني سميرإقليم: خريبكة 90 04/09/18عبد ااكبير  اربيحي 12189Yمزدوجبني سمير

106/09/00إقليم: خريبكةمدرسة ابن بسامإقليم: خريبكةم/م المعادنة 89 04/09/12العدراني عبد العزيز 12026

W

مزدوجوادي زم )البلدية(

مدرسة الشهيدة حادة إقليم: خريبكةم/م  بني يخلف

العتاوي

207/09/05إقليم: خريبكة 89 04/09/12إلتحاق بالزوجامين كوثر 24059A)مزدوجخريبكة )البلدية

116/09/94إقليم: خريبكةمدرسة علل بن عبد اإقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدون 88 06/09/17حسن الغيث 18521F)مزدوجوادي زم )البلدية

216/09/85إقليم: خريبكةمدرسة علل الفاسيإقليم: خريبكةمدرسة الشيخ المعطي 86 نعمكبورية عبدالغني 04/09/18 19746M)مزدوجابي الجعد )البلدية

416/09/92إقليم: خريبكةمدرسة ابن بسامإقليم: خريبكةمدرسة ابن العميد 86 04/09/18محب عبد المجيد 12026

W

مزدوجوادي زم )البلدية(

207/09/04إقليم: خريبكةمدرسة صلح الدين اليوبيإقليم: خريبكةم/م عين قيشر 85 27/10/09إلتحاق بالزوجعزيزة لهداوني 27106M)مزدوجوادي زم )البلدية

316/09/95إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: خريبكةمدرسة وادي المخازن 84 06/09/17بنخرشاش سعاد 12032C)مزدوجوادي زم )البلدية

116/09/96إقليم: خريبكةمدرسة أسماء بنت أبي بكرإقليم: خريبكةمدرسة الفقيه السموني 84 04/09/18كعلل نادية 12023T)مزدوجوادي زم )البلدية

مدرسة القاضي عبد الرحمان إقليم: خريبكةم/م حمرين

المنصوري

306/09/01إقليم: خريبكة 83 26/10/09رفيق غزال 24066H)مزدوجابي الجعد )البلدية
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316/09/96إقليم: خريبكةمدرسة الشيخ المعطيإقليم: خريبكةمدرسة علل الفاسي 82 نعمالشرقاوي بديعة 02/09/16 12037H)مزدوجابي الجعد )البلدية

مدرسة الشهيدة عائشة إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدون

البرني

216/09/95إقليم: خريبكة 78 05/09/07أقدمية 12 سنةخديجة  بنعلي 24368L)مزدوجوادي زم )البلدية

116/09/98إقليم: وادي الذهبمدرسة م الخامسإقليم: خريبكةمدرسة علل بن عبد ا 78 04/09/18الشرقاوي ربيعة 13522X)مزدوجالداخلة )البلدية

116/09/97إقليم: خريبكةم/م الرواشدإقليم: خريبكةمدرسة سيدي صالح 76 04/09/18اكريت عزيز 12055Cمزدوجالرواشد

106/09/01إقليم: خريبكةمدرسة علل بن عبد اإقليم: خريبكةمدرسة شوقي 76 02/09/09فرتات رشيدة 18521F)مزدوجوادي زم )البلدية

306/09/01إقليم: خريبكةمدرسة ابن بسامإقليم: خريبكةمدرسة أسماء بنت أبي بكر 76 05/09/19حرجاوي بشرى 12026

W

مزدوجوادي زم )البلدية(

906/09/01إقليم: خريبكةمدرسة المصلىإقليم: خريبكةم/م بلخير 75 02/09/16إلتحاق بالزوجحضري حسناء 12000T)مزدوجخريبكة )البلدية

507/09/05إقليم: خريبكةمدرسة ابن حزمإقليم: خريبكةم/م بير مزوي 74 02/09/16إلتحاق بالزوجازيدان ابتسام 11998R)مزدوجخريبكة )البلدية

1007/09/05إقليم: خريبكةم/م المساعدةإقليم: خريبكةم/م أولد عزوز 69 06/09/17بلعمان سهام 12118

W

مزدوجبئر مزوي

106/09/01إقليم: خريبكةم/م بني بتاوإقليم: خريبكةم/م حمرين 67 03/09/13صالح شماخ 12078Cمزدوجبني بتاو

216/09/98إقليم: خريبكةمدرسة علل بن عبد اإقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدون 66 03/09/18م  اجدي 18521F)مزدوجوادي زم )البلدية

مدرسة القاضي عبد الرحمان إقليم: خريبكةم/م الكرار

المنصوري

315/10/02إقليم: خريبكة 66 03/09/16كلوي نور الدين 24066H)مزدوجابي الجعد )البلدية

101/01/02إقليم: خريبكةم/م الشكرانإقليم: خريبكةم/م حمرين 66 02/09/16عبد الرحيم كريران 12061Jمزدوجشكران

717/09/90إقليم: خريبكةمدرسة القدسإقليم: خريبكةم/م بير مزوي 64 04/09/19إلتحاق بالزوجةالعرش حسن 12017L)مزدوجخريبكة )البلدية

101/01/02إقليم: خريبكةمدرسة وادي المخازنإقليم: خريبكةمدرسة علل بن عبد ا 64 04/09/18فضيلي فاطمة 12025V)مزدوجوادي زم )البلدية

907/09/04إقليم: خريبكةمدرسة السلمإقليم: خريبكةم/م بير مزوي 62 02/09/15إلتحاق بالزوجفاطمة خالف 12008B)مزدوجخريبكة )البلدية

106/09/01إقليم: خريبكةم/م الرواشدإقليم: خريبكةم/م الدشر 56 02/09/16خديجة بوكاري 12055Cمزدوجالرواشد
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106/09/01إقليم: خريبكةم/م بني بتاوإقليم: خريبكةم/م حمرين 56 02/09/16عبد المجيد حنفاوي 12078Cمزدوجبني بتاو

106/09/01إقليم: خريبكةم/م أولد امباركإقليم: خريبكةم/م أقشوح 56 02/09/16إلتحاق بالزوجةالزايدي عبد اللطيف 12201Lمزدوجقصبة  الطرش

204/09/02إقليم: خريبكةمدرسة السلمإقليم: خريبكةم/م الكناديز 53 03/09/13إلتحاق بالزوجةالفجر نبيل 12008B)مزدوجخريبكة )البلدية

مدرسة القاضي عبد الرحمان إقليم: خريبكةم/م البراشوة

المنصوري

505/09/03إقليم: خريبكة 52 04/09/18مروان رفاعي 24066H)مزدوجابي الجعد )البلدية

104/09/12إقليم: خريبكةم/م بني بتاوإقليم: خريبكةم/م دار الشهر 46 02/09/16حبيبة السعدي 12078Cمزدوجبني بتاو

507/09/04إقليم: خريبكةم/م أولد عبدونإقليم: خريبكةم/م شرقاوة 45 02/09/15إلتحاق بالزوجحسناء اسليمي 12142Xمزدوجأولد عبدون

م/م اولد فنان الغربية 

الجماعاتية

104/09/02إقليم: خريبكةمدرسة 20 غشتإقليم: خريبكة 43 07/09/16إلتحاق بالزوجنادية امساعدي 12020P)مزدوجوادي زم )البلدية

307/09/04إقليم: خريبكةم/م اسريروإقليم: خريبكةم/م البراشوة 43 04/09/19أغدا رشيد 12095

W

مزدوجأولد كواوش

104/09/12إقليم: خريبكةم/م الرواشدإقليم: خريبكةم/م الدشر 40 04/09/18الشميطي امبارك 12055Cمزدوجالرواشد

323/01/17إقليم: خنيفرةبواللفتإقليم: خريبكةم/م دشر البراكسة 38 23/01/17طالبي نورة 11648Kمزدوجالقباب

723/01/17إقليم: الفقيه بن صالحم أولد بوعزةإقليم: خريبكةم/م أولد افتاتة 38 23/01/17بوشرى سلمي 07365Eمزدوجأولد بورحمون

123/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد زيانإقليم: خريبكةم/م أولد افتاتة 38 23/01/17هند البشير البوهالي 07624Lمزدوجبني وكيل

1023/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد بورحمونإقليم: خريبكةم/م أولد افتاتة 38 23/01/17ابتسام عزيزي 07448Vمزدوجأولد بورحمون

223/01/17إقليم: بني مللمركزية ايت حبيبيإقليم: خريبكةم/م أولد افتاتة 38 23/01/17نوال بوعوش 07562Uمزدوجتاكزيرت

223/01/17إقليم: بني مللمركزية اولد سعيدإقليم: خريبكةم/م دشر البراكسة 38 23/01/17سميرة عمارى 07668Jمزدوجأولد سعيد الواد

عمالة: الصخيرات  - الحزام الخضرإقليم: خريبكةمدرسة أسماء بنت أبي بكر

تمارة
602/09/09 37 17/09/18إلتحاق بالزوجفتيحة خطير 01339E)مزدوجتمارة )البلدية

304/09/12عمالة: مكناسالزوالط الجديدةإقليم: خريبكةمدرسة النصر 37 04/09/18إلتحاق بالزوجسميرة حواصلي 26927Tمزدوجالدخيسة
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204/09/12إقليم: خريبكةمدرسة ابن العميدإقليم: خريبكةفرعية الدورة 37 02/09/16إلتحاق بالزوجخديجة لحباب 12028Y)مزدوجوادي زم )البلدية

123/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الكريفاتإقليم: خريبكةم/م دشر البراكسة 36 23/01/17فهم فاطمة الزهراء 07578Lمزدوجكريفات

224/11/08إقليم: خريبكةمدرسة أسماء بنت أبي بكرإقليم: خريبكةم/م أقشوح 34 04/09/18السعدية مرزوق 12023T)مزدوجوادي زم )البلدية

مدرسة الشهيد الهاشمي بن إقليم: خريبكةم/م الرواشد

العربي

105/09/03إقليم: خريبكة 33 04/09/19إلتحاق بالزوجسعاد السعدي 24363F)مزدوجابي الجعد )البلدية

102/09/14إقليم: خريبكةم/م اسريروإقليم: خريبكةم/م بوعلى 32 04/09/18شعطيط المعطي 12095

W

مزدوجأولد كواوش

102/09/14إقليم: بني مللايت داود اوموسىإقليم: خريبكةم/م بوعلى 32 04/09/18ماموسي م 07652Sمزدوجسمكت

802/09/15إقليم: خريبكةم/م البيراتإقليم: خريبكةم/م الطبا 32 02/09/16إلتحاق بالزوجةعبد الكريم اقديم 12103Eمزدوجبني يخلف

102/09/15إقليم: خريبكةمدرسة الفقيه السمونيإقليم: خريبكةم/م البراشوة 32 02/09/16إلتحاق بالزوجفزية ابغيبغ 12033D)مزدوجابي الجعد )البلدية

702/09/15إقليم: خريبكةم/م البيراتإقليم: خريبكةم/م الكناديز 32 02/09/16إلتحاق بالزوجةحسن حسو 12103Eمزدوجبني يخلف

123/01/17إقليم: الفقيه بن صالحم المام مالكإقليم: خريبكةم/م أولد عيسى 32 06/09/18العنتراوي وفاء 07325L الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

805/09/03إقليم: خريبكةمدرسة سلمان الفارسيإقليم: خريبكةم/م أولد بوعزة بنقاسم 31 06/09/17كبوري حميد 12053Aمزدوجلكفاف

104/09/12إقليم: خريبكةمدرسة ابن بسامإقليم: خريبكةم/م دشر البراكسة 31 04/09/18إلتحاق بالزوجالوافي حليمة 12026

W

مزدوجوادي زم )البلدية(

104/09/02إقليم: خريبكةمدرسة علل بن عبد اإقليم: خريبكةمدرسة 20 غشت 30 06/09/17فؤاد هبطي 18521F)مزدوجوادي زم )البلدية

105/09/08إقليم: خريبكةم/م أولد إبراهيمإقليم: خريبكةمدرسة الفتح 30 04/09/18إلتحاق بالزوجةبغزاوي هشام 12109Lمزدوجبولنوار

502/09/15إقليم: خريبكةم/م العين الكحلةإقليم: خريبكةم/م أولد اكحيل 30 06/09/17إلتحاق بالزوجالقباي ايمان 12106Hمزدوجبني يخلف

123/01/17إقليم: خريبكةمدرسة النجاحإقليم: خريبكةم/م أقشوح 29 04/09/19صوفية باكي 12024U)مزدوجوادي زم )البلدية

123/01/17إقليم: خريبكةم/م السبتإقليم: خريبكةم/م تاشرافت 29 04/09/19سيدي عبد الله العمراني 12205Rمزدوجلمعادنة
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223/01/17إقليم: خريبكةم/م البراشوةإقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم 28 02/09/17نزهة موهوب 12072

W

مزدوجتشرافت

423/01/17إقليم: بني مللمركزية اولد احمامةإقليم: خريبكةم/م دشر البراكسة 28 23/01/17إلتحاق بالزوجخديجة اسماعيني 07657Xمزدوجأولد يوسف

مدرسة الفقيه بن صالح إقليم: خريبكةم/م دشر البراكسة

الغربية

223/01/17إقليم: الفقيه بن صالح 28 23/01/17إلتحاق بالزوجمونة مصرف 07369Jمزدوجكريفات

123/01/17إقليم: خريبكةمدرسة الفتحإقليم: خريبكةم/م دشر البراكسة 28 23/01/17إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء شراقي 12044R)مزدوجبوجنيبة )البلدية

123/01/17إقليم: خريبكةم/م دشر البراكسةإقليم: خريبكةم/م بيار الجداد 28 23/01/17بوصي زينب 12227Pمزدوجلبراكسة

723/01/17إقليم: خريبكةمدرسة المعريإقليم: خريبكةم/م الكناديز 27 06/09/17إلتحاق بالزوجخديجة انجيمي 12005Y)مزدوجخريبكة )البلدية

823/01/17إقليم: خريبكةم/م المراهنةإقليم: خريبكةم/م الكناديز 27 06/09/17إلتحاق بالزوجنورة عدناني 12143Yمزدوجأولد عبدون

123/01/17إقليم: أزيللمدرسة تزكيإقليم: خريبكةم/م الطبا 26 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء بوجاوج 07006Pمزدوجبني عياط

106/09/00إقليم: خريبكةمدرسة علل الفاسيإقليم: خريبكةم/م بني ازرنتل 25 06/09/17إلتحاق بالزوجةيونس شعطيط 19746M)مزدوجابي الجعد )البلدية

916/09/99إقليم: خريبكةم/م أولد بوعزة بنقاسمإقليم: خريبكةم/م اولد رحو 24 04/09/18هشام قصري 12135Pمزدوجمفاسيس

606/09/01إقليم: خريبكةمدرسة سلمان الفارسيإقليم: خريبكةم/م أولد بوعزة بنقاسم 24 04/09/18م الشرفي 12053Aمزدوجلكفاف

304/09/02إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: خريبكةم/م أقشوح 24 04/09/18م حفوض 12032C)مزدوجوادي زم )البلدية

504/09/02إقليم: خريبكةم/م بنشقرىإقليم: خريبكةم/م الفقراء 24 04/09/18عزيز لعرج 12125Dمزدوجلكفاف

816/09/03إقليم: خريبكةم/م بني بتاوإقليم: خريبكةم/م الفقراء 24 04/09/18عزيز جط 12078Cمزدوجبني بتاو

707/09/05إقليم: خريبكةم/م البراشوةإقليم: خريبكةفرعية الدورة 24 04/09/18ساسي عبد العاطي 12072

W

مزدوجتشرافت

919/11/08إقليم: الرشيديةالترميديإقليم: خريبكةم/م الدشر 24 04/09/18خديجة عزيزي علوي 09390F)مزدوجالجرف )البلدية

402/09/14إقليم: خريبكةم/م عين قيشرإقليم: خريبكةم/م دار الشهر 24 04/09/18جبور عبد الله 12075Zمزدوجعين قيشر
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107/09/04إقليم: خريبكةم/م المراهنةإقليم: خريبكةم/م بنشقرى 23 06/09/17إلتحاق بالزوجحنان الكايني 12143Yمزدوجأولد عبدون

304/09/12إقليم: خريبكةم/م البراشوةإقليم: خريبكةم/م الكرار 23 04/09/19عبد الرحيم بصيري 12072

W

مزدوجتشرافت

304/09/12إقليم: خريبكةمدرسة شوقيإقليم: خريبكةم/م أولد عيسى 23 04/09/19لحمر امال 12029Z)مزدوجوادي زم )البلدية

723/01/17إقليم: خريبكةم/م العين الكحلةإقليم: خريبكةم/م أولد اكحيل 23 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة سالك 12106Hمزدوجبني يخلف

223/01/17إقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالشهبإقليم: خريبكةم/م عين قيشر 23 04/09/19نادية خشيع 07629Sمزدوجبني وكيل

323/01/17إقليم: خريبكةم/م السبتإقليم: خريبكةم/م اولد فنان الشرقية 23 04/09/19عزيز راملي 12205Rمزدوجلمعادنة

105/09/11إقليم: خريبكةمدرسة 20 غشتإقليم: خريبكةم/م أقشوح 22 04/09/17إلتحاق بالزوجبوشرة حجاوي 12020P)مزدوجوادي زم )البلدية

102/09/14إقليم: خريبكةم/م السماعلةإقليم: خريبكةم/م أقشوح 22 04/09/18لعسلي ابراهيم 12197Gمزدوجقصبة  الطرش

602/09/10إقليم: خريبكةم/م أولد بوعزة بنقاسمإقليم: خريبكةم/م شرقاوة 21 04/09/19عبد الكبير تخو 12135Pمزدوجمفاسيس

418/09/17إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة اولد ازمامإقليم: خريبكةم/م أولد افتاتة 21 18/09/17أيوب مبروك 07367Gمزدوجأولد زمام

212/12/17إقليم: أزيللمركزية سمدنإقليم: خريبكةم/م الدشر 21 12/12/17لزرق التجاني 07182Fمزدوجتدلي فطواكة

207/09/05إقليم: خريبكةم/م المراهنةإقليم: خريبكةمدرسة سلمان الفارسي 20 17/09/18إلتحاق بالزوجبزة نوال 12143Yمزدوجأولد عبدون

102/09/15إقليم: خريبكةمدرسة يعقوب المنصورإقليم: خريبكةم/م الدشر 20 04/09/18إلتحاق بالزوجالرباطي فتيحة 12010D)مزدوجخريبكة )البلدية

1003/09/13إقليم: برشيد مركزية اولد اسعيد امإقليم: خريبكةمدرسة النجاح 19 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم انوار 23161Zمزدوججاقمة

404/09/12عمالة: الميةلسان الدين ابن الخطيبإقليم: خريبكةمدرسة المعتمد بن عباد 18 06/09/17كوثر يعقوبي 27199N)مزدوجعين حرودة )البلدية

201/01/17إقليم: خريبكةم/م بنشقرىإقليم: خريبكةم/م اولد رحو 18 04/09/18عبد الرحيم شبة 12125Dمزدوجلكفاف

802/09/16إقليم: خريبكةمدرسة يعقوب المنصورإقليم: خريبكةمدرسة موسى ابن نصير 17 04/09/18إلتحاق بالزوجمهدوبي أمينة 12010D)مزدوجخريبكة )البلدية
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204/09/19إقليم: خريبكةم/م السبتإقليم: خريبكةم/م المعادنة 17 04/09/19سلوى موافق 12205Rمزدوجلمعادنة

104/09/19إقليم: خريبكةم/م اولد فنان الشرقيةإقليم: خريبكةفرعية الدورة 17 04/09/19رشيد مدراني 12219Fمزدوجأولد فنان

106/09/01إقليم: خريبكةمدرسة وادي المخازنإقليم: خريبكةم/م أقشوح 16 04/09/18إلتحاق بالزوجةيوسف طالعي 12025V)مزدوجوادي زم )البلدية

304/09/18إقليم: خريبكةم/م الشيخ عليإقليم: خريبكةم/م المعادنة 16 04/09/18إلتحاق بالزوججميلة جارتي 12149Eمزدوجأولد عبدون

916/09/95إقليم: النواصرم. ابراهيم الرودانيإقليم: خريبكةم/م المعادنة 14 04/09/18ندير عادل 26464P)مزدوجبوسكورة )البلدية

307/09/05إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: خريبكةم/م أولد عيسى 14 05/09/18حياة اقلل 12032C)مزدوجوادي زم )البلدية

102/09/14إقليم: خريبكةمدرسة مولي الحسنإقليم: خريبكةم/م السبت 14 04/09/18عبد العليم خليحمو 12021R)مزدوجوادي زم )البلدية

502/09/15إقليم: خريبكةمدرسة الشهيد بنداودإقليم: خريبكةم/م الدشر 14 04/09/18بشرى خمريش 12031B)مزدوجوادي زم )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الملإقليم: خريبكةم/م أولد عيسى

البرنوصي
402/09/16 14 04/09/18أحلم بنهشام 01707E سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/18إقليم: خريبكةم/م أولد اكحيلإقليم: خريبكةم/م الكناديز 14 04/09/18سمية زروال 12182Rمزدوجأولد بوغادي

504/09/18إقليم: خريبكةم/م أولد اكحيلإقليم: خريبكةم/م الكناديز 14 04/09/18سمية كتاني 12182Rمزدوجأولد بوغادي

204/09/18إقليم: خريبكةم/م العين الكحلةإقليم: خريبكةم/م الطبا 14 04/09/18إلتحاق بالزوجالتخمات سلمى 12106Hمزدوجبني يخلف

204/09/18إقليم: خريبكةم/م البيراتإقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم 14 04/09/18إلتحاق بالزوجهاجر حليمي 12103Eمزدوجبني يخلف

804/09/18إقليم: خريبكةم/م الخياراتإقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم 14 04/09/18مريم جمجامة 12161Tمزدوجأولد عزوز

104/09/18إقليم: خريبكةم/م أولد امباركإقليم: خريبكةم/م أولد أحمد 14 04/09/18إلتحاق بالزوجامباركة روكني 12201Lمزدوجقصبة  الطرش

304/09/18إقليم: خريبكةمدرسة علل بن عبد اإقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم 14 04/09/18سعاد فضلي 18521F)مزدوجوادي زم )البلدية

504/09/18إقليم: خريبكةم/م عين قيشرإقليم: خريبكةم/م بوعلى 14 04/09/18كوثر المنصور 12075Zمزدوجعين قيشر

699



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 2020

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: خريبكةم/م عين قيشرإقليم: خريبكةم/م أولد أحمد 14 04/09/18مريم البيدك 12075Zمزدوجعين قيشر

م/م اولد فنان الغربية 

الجماعاتية

304/09/18إقليم: خريبكةمدرسة وادي المخازنإقليم: خريبكة 14 04/09/18نادية سعداوي 12025V)مزدوجوادي زم )البلدية

م/م اولد فنان الغربية 

الجماعاتية

504/09/18إقليم: خريبكةم/م شرقاوةإقليم: خريبكة 14 04/09/18رشيدة الناصري 12131Kمزدوجالفقراء

604/09/18إقليم: خريبكةم/م عين قيشرإقليم: خريبكةم/م أولد افتاتة 14 04/09/18باحتي فاطمة الزهراء 12075Zمزدوجعين قيشر

604/09/18إقليم: خريبكةم/م عين قيشرإقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم 14 04/09/18توفيق الهويري 12075Zمزدوجعين قيشر

104/09/18إقليم: خريبكةم/م ايت عمارإقليم: خريبكةم/م أولد أحمد 14 04/09/18مينة بسباسي 12165Xمزدوجأيت عمار

304/09/18إقليم: خريبكةم/م أولد اكحيلإقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم 14 04/09/18فؤاد بولعمان 12182Rمزدوجأولد بوغادي

104/09/18إقليم: خريبكةم/م أولد اكحيلإقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم 14 04/09/18محسين الهدادي 12182Rمزدوجأولد بوغادي

704/09/18إقليم: خريبكةم/م أولد اكحيلإقليم: خريبكةم/م بوعلى 14 04/09/18جميلة زوهري 12182Rمزدوجأولد بوغادي

104/09/18إقليم: خريبكةم/م دشر البراكسةإقليم: خريبكةم/م بيار الجداد 14 04/09/18الحبيب العزابي 12227Pمزدوجلبراكسة

604/09/18إقليم: خريبكةم/م الخياراتإقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم 14 04/09/18هشام براخي 12161Tمزدوجأولد عزوز

104/09/18إقليم: خريبكةم/م أولد امباركإقليم: خريبكةم/م أولد افتاتة 14 04/09/18إلتحاق بالزوجامناي سلوى 12201Lمزدوجقصبة  الطرش

404/09/18إقليم: خريبكةمدرسة الشهيد بنداودإقليم: خريبكةم/م أولد افتاتة 14 04/09/18لوديني نور الهدى 12031B)مزدوجوادي زم )البلدية

604/09/18إقليم: خريبكةم/م الفقراءإقليم: خريبكةم/م الطبا 14 04/09/18الخري ايمان 12129Hمزدوجالفقراء

804/09/18إقليم: خريبكةم/م سوق التنينإقليم: خريبكةم/م بيار الجداد 14 04/09/18طه يزيري 12179Mمزدوجأولد بوغادي

205/09/11إقليم: خريبكةم/م المراهنةإقليم: خريبكةمدرسة شوقي 13 04/09/18إلتحاق بالزوجحنان مطهر 12143Yمزدوجأولد عبدون

223/01/17إقليم: خريبكةم/م الفقراءإقليم: خريبكةم/م دار الشهر 13 04/09/19رشيد ناوي 12129Hمزدوجالفقراء
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1023/01/17إقليم: خريبكةم/م العين الكحلةإقليم: خريبكةم/م بير مزوي 13 04/09/19إلتحاق بالزوجحسناء الطاوس 12106Hمزدوجبني يخلف

723/01/17إقليم: خريبكةمدرسة الهمدانيإقليم: خريبكةم/م الدشر 13 04/09/19إلتحاق بالزوجلبنى التركاوي 12043P)مزدوجبوجنيبة )البلدية

108/09/17إقليم: خريبكةم/م بني بتاوإقليم: خريبكةم/م تاشرافت 11 04/09/19إلتحاق بالزوجسلوى الغياتي 12078Cمزدوجبني بتاو

م/م اولد فنان الغربية 

الجماعاتية

508/09/17إقليم: خريبكةمدرسة مولي الحسنإقليم: خريبكة 11 04/09/19كريم الدين حسناء 12021R)مزدوجوادي زم )البلدية

806/09/17إقليم: خريبكةم/م الشيخ عليإقليم: خريبكةم/م أولد عزوز 11 04/09/19إلتحاق بالزوجسارة نصير 12149Eمزدوجأولد عبدون

104/09/18إقليم: خريبكةم/م السبتإقليم: خريبكةم/م بيار الجداد 11 04/09/19حسناء لوح أمود 12205Rمزدوجلمعادنة

106/09/01إقليم: خريبكةمدرسة أسماء بنت أبي بكرإقليم: خريبكةم/م السماعلة 9 04/09/19إلتحاق بالزوجخديجة ابن بوزيد 12023T)مزدوجوادي زم )البلدية

104/09/18إقليم: خريبكةم/م الشهيد الطوسيإقليم: خريبكةم/م بوعلى 9 04/09/19عبد الحليم فرود 12086Lمزدوجبوخريص

604/09/18إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: خريبكةم/م المعادنة 9 04/09/19حسن مسافر 12032C)مزدوجوادي زم )البلدية

104/09/19إقليم: خريبكةمدرسة علل الفاسيإقليم: خريبكةم/م أولد عيسى 9 04/09/19إلتحاق بالزوجهناء بولخير 19746M)مزدوجابي الجعد )البلدية

204/09/19إقليم: خريبكةم/م البيراتإقليم: خريبكةم/م الكناديز 9 04/09/19إلتحاق بالزوجوفاء بيضي 12103Eمزدوجبني يخلف

705/09/19إقليم: خريبكةم/م البيراتإقليم: خريبكةم/م سوق التنين 9 05/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة ادريوش 12103Eمزدوجبني يخلف

505/09/07إقليم: خريبكةمدرسة الهمدانيإقليم: خريبكةم/م بلخير 8 04/09/19إلتحاق بالزوجعزيزة مومني 12043P)مزدوجبوجنيبة )البلدية

704/09/19إقليم: خريبكةم/م البيراتإقليم: خريبكةم/م أولد اكحيل 8 04/09/19إلتحاق بالزوجنورة الغزلي 12103Eمزدوجبني يخلف

102/09/16إقليم: خريبكةم/م أولد افتاتةإقليم: خريبكةم/م سوق التنين 7 04/09/19هند  الميري 12169Bمزدوجأولد فتاتة

202/09/16إقليم: خريبكةم/م سوق التنينإقليم: خريبكةم/م اولد رحو 7 04/09/19بوزيان السعداوي 12179Mمزدوجأولد بوغادي

904/09/18إقليم: خريبكةم/م أولد عزوزإقليم: خريبكةم/م الشهيد الطوسي 7 04/09/19خالد بن خنفر 12159Rمزدوجأولد عزوز
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304/09/19إقليم: خريبكةم/م الخياراتإقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم 7 04/09/19فطاح م 12161Tمزدوجأولد عزوز

104/09/19إقليم: خريبكةم/م الكرارإقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم 7 04/09/19معاد وكريش 12090Rمزدوجبني زرنتل

104/09/19إقليم: خريبكة الدورةإقليم: خريبكةم/م ايت عمار 7 04/09/19زهيرة العناب 12166Yمزدوجأيت عمار

204/09/19إقليم: خريبكةم/م سوق الخميسإقليم: خريبكةم/م بيار الجداد 7 04/09/19أنس قصماوي 12154Kمزدوجأولد عزوز

304/09/19إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: خريبكةم/م الدشر 7 04/09/19فاطمة الزهراء الشرقاوي 12032C)مزدوجوادي زم )البلدية

904/09/19إقليم: خريبكةمدرسة ابن زيدونإقليم: خريبكةم/م المعادنة 7 04/09/19وجدان هرامة 12032C)مزدوجوادي زم )البلدية

504/09/19إقليم: خريبكةم/م دار الشهرإقليم: خريبكةم/م الدشر 7 04/09/19الشميطي مريم 12084Jمزدوجبني بتاو

704/09/19إقليم: خريبكةم/م دشر البراكسةإقليم: خريبكةم/م بيار الجداد 7 04/09/19كريمة الساري 12227Pمزدوجلبراكسة

604/09/19إقليم: خريبكةم/م الشكرانإقليم: خريبكةم/م بيار الجداد 7 04/09/19عبد المحسن اسعادي 12061Jمزدوجشكران

804/09/19إقليم: خريبكةمدرسة 20 غشتإقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم 7 04/09/19سمية المسعودي 12020P)مزدوجوادي زم )البلدية

304/09/19إقليم: خريبكةم/م البيراتإقليم: خريبكةم/م اولد فنان الشرقية 7 04/09/19إلتحاق بالزوجةعبد الرحمان باهى 12103Eمزدوجبني يخلف

1004/09/19إقليم: خريبكةم/م الخياراتإقليم: خريبكةم/م الطبا 7 04/09/19بحري   سمية 12161Tمزدوجأولد عزوز

904/09/19إقليم: خريبكةم/م سوق الخميسإقليم: خريبكةم/م بيار الجداد 7 04/09/19نورة عباد 12154Kمزدوجأولد عزوز

104/09/19إقليم: خريبكةم/م دشر البراكسةإقليم: خريبكةم/م بيار الجداد 7 04/09/19يوسف الحاجي 12227Pمزدوجلبراكسة

204/09/19إقليم: خريبكةم/م سوق التنينإقليم: خريبكةم/م أيت عبد السلم 7 04/09/19كوثر العسلني 12179Mمزدوجأولد بوغادي

504/09/19إقليم: خريبكةم/م دشر البراكسةإقليم: خريبكةم/م بيار الجداد 7 04/09/19حمزة الشرقاوي 12227Pمزدوجلبراكسة

104/09/19إقليم: خريبكةم/م حمرينإقليم: خريبكةم/م المعادنة 7 04/09/19إيمان لمي 12062Kمزدوجشكران
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104/09/19إقليم: خريبكةم/م الشهيد الطوسيإقليم: خريبكةم/م أولد عيسى 7 04/09/19كوثر قاصد 12086Lمزدوجبوخريص
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06

116/09/82إقليم: بنسليمانم/م المنصورية المركزيةإقليم: بنسليمانم/م الجبوجة 229 16/09/90أقدمية 16 سنةالمصطفى موبلد 07823C)مزدوجالمنصورية )البلدية

116/09/94إقليم: بنسليمانمدرسة المستقبلإقليم: بنسليمانم/م ثلثاء الزيايدة المركزية 185 16/09/94أقدمية 16 سنةعائشة  تومي 07720R)مزدوجبنسليمان )البلدية

206/09/00إقليم: بنسليمانمدرسة المستقبلإقليم: بنسليمانم/م الفداء المركزية 153 06/09/02أقدمية 16 سنةانيس  اداد 07720R)مزدوجبنسليمان )البلدية

116/09/94إقليم: بنسليمانمدرسة الميرة لل حسناءإقليم: بنسليمانم/م الوحدة المركزية 147 05/10/04أقدمية 16 سنةم   بن طالبة 07718N)مزدوجبنسليمان )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الخنساءإقليم: بنسليمانم/م أنوال المركزية

البرنوصي
116/09/89 145 16/09/01أقدمية 16 سنةعزيزة رؤوف 24696T)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

516/09/92إقليم: بنسليمانمدرسة الملإقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزية 137 10/10/05أقدمية 12 سنةعبد الرحيم ريمة 19576C)مزدوجبوزنيقة )البلدية

316/09/91عمالة: الميةالقدسإقليم: بنسليمانمدرسة المستقبل 136 16/09/99أقدمية 16 سنةعائشة اكزار 01892F)مزدوجالمية )البلدية

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

عمالة: الصخيرات  - السلمإقليم: بنسليمان

تمارة
106/09/01 135 05/10/04إلتحاق بالزوجنجاة  العطار 23104Mمزدوجمرس الخير

216/09/98إقليم: بنسليمانم/م م الخامس المركزيةإقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزية 133 07/09/04أقدمية 16 سنةعبد الباسط الينوني 25090

W

مزدوجبوزنيقة )البلدية(

116/09/99إقليم: بنسليمانم/م صفرو المركزيةإقليم: بنسليمانم/م الخبيزيين المركزية 133 07/09/04أقدمية 16 سنةم الشمسي 07802Eمزدوجزيايدة

321/09/83عمالة: الميةعبد الواحد المراكشيإقليم: بنسليمانم/م م الخامس المركزية 121 02/09/15عبد العزيز خطاب 01883

W

مزدوجالمية )البلدية(

117/09/90عمالة: الميةالوحدةإقليم: بنسليمانم/م الجبوجة 121 05/09/08أقدمية 12 سنةخديجة كردودي 07727Yمزدوجبني يخلف

117/09/90عمالة: الميةللعائشةإقليم: بنسليمانم/م الجبوجة 113 18/09/12نعيمة  زينون 25731Tمزدوجبني يخلف

106/09/01عمالة: الميةمولي رشيدإقليم: بنسليمانم/م الجبوجة 106 06/09/08إلتحاق بالزوجكوثر المنصوري 07726Xمزدوجبني يخلف

102/05/95إقليم: بنسليمانمدرسة الفارابيإقليم: بنسليمانم/م صفرو المركزية 105 09/12/11إلتحاق بالزوجةم بلكورش 07719P)مزدوجبنسليمان )البلدية

416/09/94إقليم: بنسليمانم/م أولد يحيى المركزيةإقليم: بنسليمانمدرسة الجولن 94 06/09/18المصطفى  تاولو 07738Kمزدوجاولد يحيى لوطا

عمالة: الصخيرات  - ابن زيدونإقليم: بنسليمانمدرسة عبد ا كنون

تمارة
106/09/00 82 13/10/08أقدمية 12 سنةمونية      بالفاطمي 23495M)مزدوجالصخيرات )البلدية
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116/09/97إقليم: بنسليمانم/م أنوال المركزيةإقليم: بنسليمانم/م الجبوجة 77 04/09/18إلتحاق بالزوجةقدور البوعمري 07818Xمزدوجالشراط

307/09/04إقليم: بنسليمانم/م المام مالك المركزيةإقليم: بنسليمانم/م الخبيزيين المركزية 59 03/09/13لشكر كلتوم 07743Rمزدوجاولد يحيى لوطا

204/09/02إقليم: بنسليمانمدرسة مطار بنسليمانإقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزية 58 02/09/14إلتحاق بالزوجرشيدة مبروك 25359Nمزدوجعين تيزغة

116/09/97إقليم: بنسليمانمدرسة الملإقليم: بنسليمانم/م المنصورية المركزية 55 06/09/17إلتحاق بالزوجسمية التسولي 19576C)مزدوجبوزنيقة )البلدية

116/09/99عمالة: الميةمجموعة مدارس واركوإقليم: بنسليمانم/م بني ورة  المركزية 53 08/11/18إلتحاق بالزوجالزاهية  مبروك 01742Tمزدوجالشللت

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

216/09/96إقليم: بنسليمانم/م بني ورة  المركزيةإقليم: بنسليمان 45 02/09/15م سلل 07813Sمزدوجعين تيزغة

104/09/02إقليم: بنسليمانمدرسة الجولنإقليم: بنسليمانم/م ثلثاء الزيايدة المركزية 43 06/09/17إلتحاق بالزوجايت حدو سمية 07716L)مزدوجبنسليمان )البلدية

104/09/02إقليم: بنسليمانمدرسة بوزنيقةإقليم: بنسليمانم/م الجبوجة 43 06/09/17إلتحاق بالزوجةكريم    الصفاوي 26924P)مزدوجبوزنيقة )البلدية

102/09/09إقليم: مديونةالحي الجديدإقليم: بنسليمانم/م الوحدة المركزية 41 06/09/17مريم وحدي 19704S)مزدوجتيط مليل )البلدية

513/02/17إقليم: بنسليمانم/م ثلثاء الزيايدة المركزيةإقليم: بنسليمانم/م سيدي موسى المركزية 38 13/02/17نادية حسني 07791Tمزدوجزيايدة

م/ م  القائد حمودة مركزية 

اولد بورويس

816/09/85إقليم: قلعة  السراغنةبوحماد المركزيةإقليم: بنسليمان 35 02/09/15م فضلوي 08962Rمزدوجأولد زراد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية م القريإقليم: بنسليمانم/م اولد عيسى المركزية

مولي رشيد
124/02/17 35 06/09/17كوثر أفروخ 01800F)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

203/09/13إقليم: مديونةالقاضي عياضإقليم: بنسليمانم/م الوحدة المركزية 34 04/09/18عزيز الصابري 26498B)مزدوجتيط مليل )البلدية

118/09/03إقليم: بنسليمانمدرسة مطار بنسليمانإقليم: بنسليمانمدرسة الفضيلة 33 04/09/18إلتحاق بالزوجحضرباش سميحة 25359Nمزدوجعين تيزغة

316/09/96عمالة: الميةالبيرونيإقليم: بنسليمانم/م الجبوجة 31 06/09/17رضوان فنيدي 18532T)مزدوجالمية )البلدية

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

316/09/96إقليم: إفرانم م أضاروش المركزيةإقليم: بنسليمان 31 06/09/17ايت ابلقاسم رشيد 10718Zمزدوجتيكريكرة

101/10/02عمالة: الميةعين حرودة 2إقليم: بنسليمانم/م المنصورية المركزية 31 06/09/17البقالي وفاء 01716P)مزدوجعين حرودة )البلدية
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الجهة الصلية : 
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الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

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 ابن 

طفيل المركزية

عمالة: الصخيرات  - عيدالوهاب بنمنصورإقليم: بنسليمان

تمارة
404/09/02 31 06/09/17هشام فضلي 26748Yمزدوجسيدي يحيى زعير

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

عمالة: الصخيرات  - مدرسة الصنوبرإقليم: بنسليمان

تمارة
724/01/08 31 06/09/17الصادقي  عبد الحبيب 25421Fمزدوجسيدي يحيى زعير

م/م اولد بن اسماعيل 

المركزية

102/09/10إقليم: بنسليمانم/م القائد المكي المركزيةإقليم: بنسليمان 31 06/09/17سعد عزمى 07756Eمزدوجاحلف

104/09/12إقليم: بنسليمانمدرسة النجمةإقليم: بنسليمانم/م عين الشكيكة المركزية 31 06/09/17إلتحاق بالزوجنادية اسميميد 26923N)مزدوجبنسليمان )البلدية

103/09/13إقليم: بنسليمانمدرسة الجولنإقليم: بنسليمانم/م ثلثاء الزيايدة المركزية 31 06/09/17إلتحاق بالزوجالحفيان رجاء 07716L)مزدوجبنسليمان )البلدية

303/09/13إقليم: بنسليمانم/م الجبوجةإقليم: بنسليمانم/م الوحدة المركزية 31 06/09/17نعيمة اليوسفي 07825E)مزدوجالمنصورية )البلدية

216/09/99إقليم: بنسليمانمدرسة بوزنيقةإقليم: بنسليمانم/م لبسابس المركزية 30 16/09/16إلتحاق بالزوجفكري مينة 26924P)مزدوجبوزنيقة )البلدية

405/09/08إقليم: بنسليمانمدرسة ابن زيدونإقليم: بنسليمانم/م احد فريد المركزية 30 02/09/16إلتحاق بالزوجحيمي    حسناء 07714J)مزدوجبنسليمان )البلدية

102/09/15إقليم: بنسليمانم/م بنابت المركزيةإقليم: بنسليمانم/م أولد يحيى المركزية 29 06/09/17إلتحاق بالزوجدونيا لشهب 07805Hمزدوجعين تيزغة

107/09/04عمالة: الميةالنهضةإقليم: بنسليمانمدرسة المستقبل 28 نعمالمنصوري نورة 06/09/17 24687H)مزدوجالمية )البلدية

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية ابن العميدإقليم: بنسليمانم/م الفداء المركزية

مسيك
202/09/10 28 02/09/16إلتحاق بالزوجكوثر افردي 01781K)مزدوجسباتة )المقاطعة

104/09/12عمالة: الميةالزرقطونيإقليم: بنسليمانمدرسة الفارابي 28 06/09/17نجاة احمامي 26620Jمزدوجالشللت

عمالة مقاطعة الحي عثمان بن عفانإقليم: بنسليمانمدرسة الميرة لل حسناء

الحسني
203/09/13 28 06/09/17م بوزكري 26003N الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

713/02/17إقليم: بنسليمانم/م عين الشكيكة المركزيةإقليم: بنسليمانم/م  بئر المكي  المركزية 28 13/02/17إحسان بوضروة 07795Xمزدوجزيايدة

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

113/02/17إقليم: بنسليمانمدرسة المغرب العربيإقليم: بنسليمان 28 06/09/17إلتحاق بالزوجالكوال فاطمة 25003B)مزدوجبوزنيقة )البلدية

306/09/17إقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزيةإقليم: بنسليمانم/م عين الشكيكة المركزية 28 04/09/18أمال وريغي 07731Cمزدوجفضالت

102/09/15إقليم: بنسليمانم/م اولد عيسى المركزيةإقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزية 27 04/09/19عبد الحميد البعوي 07769Uمزدوجمليلة
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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 2020

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 ابن 

طفيل المركزية

213/02/17إقليم: بنسليمانم/م لبسابس المركزيةإقليم: بنسليمان 27 06/07/17إلتحاق بالزوجةالمشرع  نور الدين 07807Kمزدوجعين تيزغة

م/م أحد أولد زيان  

المركزية

م/ م  القائد حمودة مركزية إقليم: بنسليمان

اولد بورويس

220/02/17إقليم: بنسليمان 27 20/02/17عشاق فاطمة 07736Hمزدوجفضالت

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

113/02/17إقليم: بنسليمانمدرسة الجولنإقليم: بنسليمان 27 06/09/17إلتحاق بالزوجعلمي نورة 07716L)مزدوجبنسليمان )البلدية

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

113/02/17إقليم: بنسليمانمدرسة الفارابيإقليم: بنسليمان 27 06/09/17إلتحاق بالزوجمنال الشايب 07719P)مزدوجبنسليمان )البلدية

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

213/02/17إقليم: بنسليمانمدرسة الجولنإقليم: بنسليمان 25 06/09/17إلتحاق بالزوجشقروف سناء 07716L)مزدوجبنسليمان )البلدية

م/م سيدي احمد المجدوب 

المركزية

106/09/17إقليم: بنسليمانمدرسة الميةإقليم: بنسليمان 24 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم دورايد 07722T)مزدوجبوزنيقة )البلدية

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

604/09/18إقليم: بنسليمانم/م احد فريد المركزيةإقليم: بنسليمان 24 04/09/18سومية أغوتان 07797Zمزدوجزيايدة

م/ م  القائد حمودة مركزية إقليم: بنسليمانم/م اولد مومن المركزية

اولد بورويس

204/09/18إقليم: بنسليمان 24 04/09/18سمية دني 07736Hمزدوجفضالت

م/ م  القائد حمودة مركزية إقليم: بنسليمانم/م اولد مومن المركزية

اولد بورويس

104/09/18إقليم: بنسليمان 24 04/09/18حنان سناوي 07736Hمزدوجفضالت

120/02/17إقليم: النواصرم. طارق بن زيادإقليم: بنسليمانم/م القائد المكي المركزية 23 04/09/19أسماء  لبداوي 24170

W

مزدوجبوسكورة )البلدية(

106/09/17إقليم: بنسليمانم/م بني عامر المركزيةإقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزية 23 04/09/18إلتحاق بالزوجسكتاني نادية 07827G)مزدوجالمنصورية )البلدية

604/09/02عمالة: سل  مدرسة البحتريإقليم: بنسليمانمدرسة النجمة 22 25/09/18م نجيب مدني 01200D)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

104/09/12عمالة: الميةمولي رشيدإقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزية 22 06/09/17إلتحاق بالزوجسعيدة حريم 07726Xمزدوجبني يخلف

1004/09/12إقليم: بنسليمانم/م بئر النصر المركزيةإقليم: بنسليمانم/م بئر قطارة المركزية 21 06/09/17برة يونس 07843Zمزدوجبئر النصر

104/09/12إقليم: بنسليمانمدرسة المستقبلإقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزية 21 06/09/17إلتحاق بالزوجليلى بودالية 07720R)مزدوجبنسليمان )البلدية

م/م سيدي احمد المجدوب 

المركزية

106/09/17إقليم: بنسليمانمدرسة الميةإقليم: بنسليمان 21 06/09/17إلتحاق بالزوجحنان زويتن 07722T)مزدوجبوزنيقة )البلدية

106/09/17إقليم: بنسليمانم/م سيدي اخديم المركزيةإقليم: بنسليمانم/م الطوالع المركزية 20 04/09/18إلتحاق بالزوجكريمة بيشة 07816Vمزدوجالشراط
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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 2020

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: بنسليمانم/م صفرو المركزيةإقليم: بنسليمانم/م المام مالك المركزية 19 04/09/19إلتحاق بالزوجصمعي نسرين 07802Eمزدوجزيايدة

406/09/17إقليم: بنسليمانم/م بني عامر المركزيةإقليم: بنسليمانم/م النبعات المركزية 19 04/09/18إلتحاق بالزوجالخضرج فاطمة الزهراء 07827G)مزدوجالمنصورية )البلدية

106/09/17إقليم: بنسليمانمدرسة بوزنيقةإقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزية 19 04/09/18إلتحاق بالزوجخديجة القبوري 26924P)مزدوجبوزنيقة )البلدية

عمالة مقاطعات عين الجاحظإقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزية

السبع الحي الم
303/09/13 18 06/09/17عبد الرحيم كريم 01579R)مزدوجالحي المي )المقاطعة

م/م سيدي احمد المجدوب 

المركزية

م/ م  القائد حمودة مركزية إقليم: بنسليمان

اولد بورويس

701/01/17إقليم: بنسليمان 18 16/10/18فاطمة دورايد 07736Hمزدوجفضالت

م/ م  القائد حمودة مركزية 

اولد بورويس

824/02/17إقليم: بنسليمانم/م الوحدة المركزيةإقليم: بنسليمان 18 04/09/19رجاء المسكيني 07739Lمزدوجاولد يحيى لوطا

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

106/09/17إقليم: بنسليمانم/م سيدي اخديم المركزيةإقليم: بنسليمان 18 04/09/18إلتحاق بالزوجكوثر اجروساون 07816Vمزدوجالشراط

م/م أحد أولد زيان  

المركزية

104/09/18إقليم: بنسليمانم/م صفرو المركزيةإقليم: بنسليمان 17 04/09/18إلتحاق بالزوجةالمشرافي البناني 07802Eمزدوجزيايدة

م/ م  القائد حمودة مركزية إقليم: بنسليمانم/م أولد علي المركزية

اولد بورويس

604/09/19إقليم: بنسليمان 17 04/09/19المكي الوردي 07736Hمزدوجفضالت

م/م دار الشيخ حجاج 

المركزية

404/09/19إقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزيةإقليم: بنسليمان 17 04/09/19الميلودي الزعاتري 07731Cمزدوجفضالت

304/09/19إقليم: بنسليمانم/م الفداء المركزيةإقليم: بنسليمانم/م فوزار المركزية 17 04/09/19مينة خربوش 07800Cمزدوجزيايدة

504/09/19إقليم: بنسليمانم/م النبعات المركزيةإقليم: بنسليمانمجموعة مدارس تفرانت 17 04/09/19سيف الدين فرياط 07782Hمزدوجاولد علي الطوالع

م/م سيدي احمد المجدوب 

المركزية

104/09/18إقليم: بنسليمانم/م العيون المركزيةإقليم: بنسليمان 16 04/09/18إلتحاق بالزوجبوشرى زيدة 07810Nمزدوجعين تيزغة

504/09/18إقليم: بنسليمانمدرسة المسيرةإقليم: بنسليمانم/م الخبيزيين المركزية 16 04/09/18إلتحاق بالزوجنوال عليوي 26766T)مزدوجالمنصورية )البلدية

م/م أحد أولد زيان  

المركزية

104/09/18إقليم: بنسليمانم/م المنصورية المركزيةإقليم: بنسليمان 16 04/09/18إلتحاق بالزوجنجاة السيواد 07823C)مزدوجالمنصورية )البلدية

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

204/09/18إقليم: بنسليمانمدرسة الملإقليم: بنسليمان 15 04/09/18إلتحاق بالزوجةحميد الدغمي 19576C)مزدوجبوزنيقة )البلدية

م/م دار الشيخ حجاج 

المركزية

104/09/18عمالة: الميةيوسف بن تاشفينإقليم: بنسليمان 14 04/09/18إلتحاق بالزوجسناء فلحي 27099Eمزدوجبني يخلف
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الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

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: بنسليمانم/م الوحدة المركزيةإقليم: بنسليمانم/م القائد المكي المركزية 14 04/09/18فاطمة الزهراء بالفلج 07739Lمزدوجاولد يحيى لوطا

م/م سيدي احمد المجدوب إقليم: بنسليمانم/م اولد عيسى المركزية

المركزية

504/09/18إقليم: بنسليمان 14 04/09/18سلمى ناصح 07752Aمزدوجموالين الواد

204/09/18إقليم: بنسليمانم/م اولد الشاوي المركزيةإقليم: بنسليمانم/م عين بوشني المركزية 14 04/09/18اكرام بن ايعيش 07773Yمزدوجمليلة

504/09/18عمالة: الميةالبراهمة شرقاوةإقليم: بنسليمانم/م بئر النصر المركزية 14 04/09/18إلتحاق بالزوجأسماء بونوة 01745

W

مزدوجبني يخلف

304/09/18إقليم: بنسليمانم/م أولد يحيى المركزيةإقليم: بنسليمانم/م سيدي موسى المركزية 14 04/09/18إلتحاق بالزوجنوال شهيبي 07738Kمزدوجاولد يحيى لوطا

604/09/18إقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزيةإقليم: بنسليمانم/م عين بوشني المركزية 14 04/09/18بديعة حمي 07731Cمزدوجفضالت

م/م أحد أولد زيان  

المركزية

104/09/18إقليم: بنسليمانم/م العيون المركزيةإقليم: بنسليمان 14 04/09/18إلتحاق بالزوجالزاهد خديجة 07810Nمزدوجعين تيزغة

204/09/18إقليم: بنسليمانم/م الفداء المركزيةإقليم: بنسليمانم/م فوزار المركزية 14 04/09/18وحيه غبد الحكيم 07800Cمزدوجزيايدة

م/ م  القائد حمودة مركزية 

اولد بورويس

304/09/18إقليم: بنسليمانم/م عين الشكيكة المركزيةإقليم: بنسليمان 12 05/09/19إلتحاق بالزوجإلهام زيدان 07795Xمزدوجزيايدة

م/م دار الشيخ حجاج 

المركزية

1104/09/18عمالة: الميةاولد معزةإقليم: بنسليمان 12 04/09/18الفرشاخي فتيحة 01744Vمزدوجالشللت

106/09/17إقليم: بنسليمانمدرسة الميةإقليم: بنسليمانم/م القائد المكي المركزية 11 04/09/19إلتحاق بالزوجحيتو أسماء 07722T)مزدوجبوزنيقة )البلدية

204/09/18إقليم: سيدي بنوراولد احمدإقليم: بنسليمانم/م القائد المكي المركزية 11 04/09/19إلتحاق بالزوجصوفيا مساعد 08461

W

مزدوجبوحمام

104/09/18إقليم: بنسليمانم/م اولد مومن المركزيةإقليم: بنسليمانم/م الخبيزيين المركزية 11 04/09/19يوسف العسولي 07747Vمزدوجموالين الواد

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

504/09/18عمالة: الميةسيدي موسى المجدوبإقليم: بنسليمان 11 04/09/19برشيش نضال 07838Uمزدوجسيدي موسى المجدوب

المدرسة الجماعاتية ابن 

طفيل المركزية

304/09/18إقليم: بنسليمانم/م أولد يحيى المركزيةإقليم: بنسليمان 11 04/09/19إلتحاق بالزوجةحمزة طياب 07738Kمزدوجاولد يحيى لوطا

204/09/18إقليم: بنسليمانم/م الوحدة المركزيةإقليم: بنسليمانم/م الخبيزيين المركزية 11 04/09/19عثمان قاسمي 07739Lمزدوجاولد يحيى لوطا

204/09/18إقليم: بنسليمانم/م الوحدة المركزيةإقليم: بنسليمانم/م الفداء المركزية 11 04/09/19عزيز شاقور 07739Lمزدوجاولد يحيى لوطا
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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 2020

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 ابن 

طفيل المركزية

104/09/18إقليم: بنسليمانم/م اولد عيسى المركزيةإقليم: بنسليمان 11 04/09/19عمار يونس 07769Uمزدوجمليلة

م/م سيدي احمد المجدوب 

المركزية

504/09/19إقليم: بنسليمانم/م العيون المركزيةإقليم: بنسليمان 11 04/09/19إلتحاق بالزوجزكية عاقوب 07810Nمزدوجعين تيزغة

604/09/18إقليم: بنسليمانم/م ثلثاء الزيايدة المركزيةإقليم: بنسليمانم/م اولد عيسى المركزية 10 04/09/19عصام الصفر 07791Tمزدوجزيايدة

1004/09/18إقليم: بنسليمانم/م أولد علي المركزيةإقليم: بنسليمانم/م النبعات المركزية 9 04/09/19الهام الحفصي 07784Kمزدوجالردادنة أولد مالك

104/09/19إقليم: بنسليمانمدرسة الملإقليم: بنسليمانم/م بئر قطارة المركزية 9 04/09/19إلتحاق بالزوجعائشة الشيبي 19576C)مزدوجبوزنيقة )البلدية

104/09/19إقليم: بنسليمانم/م أولد يحيى المركزيةإقليم: بنسليمانم/م بئر قطارة المركزية 9 04/09/19إلتحاق بالزوجةغرباوي م 07738Kمزدوجاولد يحيى لوطا

304/09/19إقليم: بنسليمانم/م المجد المركزيةإقليم: بنسليمانم/م سيدي موسى المركزية 9 04/09/19إلتحاق بالزوجحليوي زينب 07811Pمزدوجعين تيزغة

104/09/19إقليم: بنسليمانمدرسة النهضةإقليم: بنسليمانم/م بئر النصر المركزية 8 04/09/19إلتحاق بالزوجصفاء زويشة 24370N)مزدوجبنسليمان )البلدية

104/09/19إقليم: بنسليمانمدرسة الميةإقليم: بنسليمانم/م بئر النصر المركزية 8 04/09/19إلتحاق بالزوجبوشرى الجبوجي 07722T)مزدوجبوزنيقة )البلدية

م/م دار الشيخ حجاج 

المركزية

عمالة مقاطعة الحي فاطمة الفهريةإقليم: بنسليمان

الحسني
104/09/19 8 04/09/19إلتحاق بالزوجنور الهدى الياجوري 26384C الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

م/ م  القائد حمودة مركزية 

اولد بورويس

المدرسة الجماعاتية ابن إقليم: بنسليمان

طفيل المركزية

1002/09/15إقليم: بنسليمان 7 04/09/19إلتحاق بالزوجلحميم خديجة 07820Zمزدوجسيدي بطاش

م/م أحد أولد زيان  إقليم: بنسليمانم/م أولد علي المركزية

المركزية

104/09/19إقليم: بنسليمان 7 04/09/19فدوى الدبي 07746Uمزدوجموالين الواد

م/م دار الشيخ حجاج 

المركزية

504/09/19إقليم: بنسليمانم/م الفداء المركزيةإقليم: بنسليمان 7 04/09/19فدوى المحض 07800Cمزدوجزيايدة

104/09/19عمالة: الميةزناتةإقليم: بنسليمانم/م بئر قطارة المركزية 7 04/09/19زرايدي فاطمة 07839Vمزدوجسيدي موسى المجدوب

604/09/19إقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزيةإقليم: بنسليمانم/م بئر النصر المركزية 7 04/09/19عائشة نحال 07767Sمزدوجمليلة

304/09/19إقليم: بنسليمانم/م الخبيزيين المركزيةإقليم: بنسليمانم/م عين بوشني المركزية 7 04/09/19معاد طياب 07774Zمزدوجمليلة

204/09/19إقليم: بنسليمانم/م ثلثاء الزيايدة المركزيةإقليم: بنسليمانم/م عين بوشني المركزية 7 04/09/19نعيمة عبد الرحماني 07791Tمزدوجزيايدة
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

104/09/19إقليم: بنسليمانم/م اولد مومن المركزيةإقليم: بنسليمانم/م سيدي موسى المركزية 7 04/09/19مبروك حسناء 07747Vمزدوجموالين الواد

1004/09/19إقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزيةإقليم: بنسليمانم/م بئر قطارة المركزية 7 04/09/19الولدي سارة 07767Sمزدوجمليلة

104/09/19إقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزيةإقليم: بنسليمانم/م عين بوشني المركزية 7 04/09/19زينب بنقريش 07767Sمزدوجمليلة

704/09/19إقليم: بنسليمانم/م اولد مومن المركزيةإقليم: بنسليمانم/م  بئر المكي  المركزية 7 04/09/19م قاني 07747Vمزدوجموالين الواد

304/09/19إقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزيةإقليم: بنسليمانم/م عين بوشني المركزية 7 04/09/19سلمى بنامغار 07767Sمزدوجمليلة

304/09/19إقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزيةإقليم: بنسليمانمجموعة مدارس تفرانت 7 04/09/19أيوب الحرفوي 07767Sمزدوجمليلة

504/09/19عمالة: الميةاولد معزةإقليم: بنسليمانم/م عين بوشني المركزية 7 04/09/19فاطمة الزهراء بوعبيدي 01744Vمزدوجالشللت

804/09/19إقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزيةإقليم: بنسليمانم/م  بئر المكي  المركزية 7 04/09/19سمير الزعاتري 07767Sمزدوجمليلة

316/09/92إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية ابن الهيثمإقليم: برشيدمركزية جمعة الرياح 201 26/09/94أقدمية 16 سنةعائشة لوزة 24791

W

مزدوجبرشيد )البلدية(

المدرسة البتدائية الحي إقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيش

الحسني

117/09/90إقليم: برشيد 189 17/09/97أقدمية 16 سنةرضوان صفروي 14033C)مزدوجبرشيد )البلدية

116/09/92إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية غزةإقليم: برشيدمركزية بوطرة 185 16/09/96أقدمية 16 سنةم طيب 26519Z)مزدوجبرشيد )البلدية

المدرسة البتدائية الحي إقليم: برشيدمركزية اولد بلحسن

الحسني

417/09/90إقليم: برشيد 181 16/09/96أقدمية 16 سنةفاطنة حريم 14033C)مزدوجبرشيد )البلدية

المدرسة البتدائية النجمة إقليم: برشيدمركزية اولد مسعود

البيضاء

117/09/90إقليم: برشيد 179 16/09/97أقدمية 16 سنةعزيز ابزيز 25684S)مزدوجالدروة )البلدية

116/09/93عمالة: فاسأحمد الطيب لعلجإقليم: برشيدمركزية مولي التهامي 179 16/09/97أقدمية 16 سنةم الحسني 02086S)مزدوجالمرينيين )المقاطعة

416/09/92إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية طه حسينإقليم: برشيدمركزية اولد سلطانة 173 09/09/99أقدمية 16 سنةم طبراني 18638H)مزدوجبرشيد )البلدية

216/09/95إقليم: سطاتمدرسة معاد بن جبلإقليم: برشيدمركزية مداحة 157 18/09/01أقدمية 16 سنةلشتيوي م 25822S)مزدوجسطات )البلدية

116/09/96إقليم: برشيدمركزية علي بن ابي طالبإقليم: برشيدمركزية سيدي بنحمدون 145 06/09/01أقدمية 16 سنةكناوي عبدالواحد 14068R)مزدوجاولد عبو )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 
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الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

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 المدرسة البتدائية ابن دريدإقليم: برشيدمركزية سيدي بنحمدون

مولي رشيد
117/09/90 141 16/09/09ناعري المصطفى 01763R سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

216/09/96إقليم: برشيد مركزية اولد اسعيد امإقليم: برشيدمركزية اولد الباشا 141 10/10/06أقدمية 12 سنةعبدالغني خيار 23161Zمزدوججاقمة

المدرسة البتدائية عبد 

الرحيم بوعبيد

216/09/94إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية الملإقليم: برشيد 140 نعمأقدمية 16 سنةمليكة ريبي 20/09/99 20872L)مزدوجبرشيد )البلدية

116/09/91إقليم: مديونةمولي ادريس الزهرإقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيش 135 16/09/08أقدمية 12 سنةسعيد  لبيب 01834T)مزدوجمديونة )البلدية

116/09/97إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية الكرارصةإقليم: برشيدمركزية علي بن ابي طالب 133 16/09/04أقدمية 16 سنةادريس أديب 14309C)مزدوجالدروة )البلدية

116/09/96إقليم: برشيدالمدرسة ال بتدائية القدسإقليم: برشيدمركزية اولد مسعود 131 04/09/03أقدمية 16 سنةعبد الحق الغزلوني 27005C)مزدوجحد السوالم )البلدية

117/09/90عمالة: سلمدرسة سيدي موسى الدكاليإقليم: برشيدالمدرسة البتدائية ابن الهيثم 124 14/10/09رحمة فراكلة 01158H باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/96إقليم: برشيدالمدرسة ال بتدائية القدسإقليم: برشيدمركزية اولد مسعود 123 07/09/04أقدمية 16 سنةمليكة اقروميل 27005C)مزدوجحد السوالم )البلدية

117/09/90إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية النورإقليم: برشيد مركزية جوالة 115 04/09/12بلكوش عمر 26477D)مزدوجحد السوالم )البلدية

المدرسة البتدائية الحي 

الحسني

616/09/91عمالة: الميةابن عطيةإقليم: برشيد 106 03/09/14حليمة مـفــتـقــيــر 01890D)مزدوجالمية )البلدية

المدرسة البتدائية طه 

حسين

217/09/90عمالة: طنجة - أصيلم حسن الوزانيإقليم: برشيد 95 04/09/18إلتحاق بالزوجةمتشرف عبدالسلم 15154

W

الشرف  السواني 

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/01إقليم: خريبكةم/م  بني يخلفإقليم: برشيدمركزية الحساسنة 93 06/09/17يوسف لفقيه 12100Bمزدوجبني يخلف

116/09/97إقليم: برشيدمركزية الخليفإقليم: برشيدمركزية مولي التهامي 91 06/09/17اسماعيل جومادي 14369Tمزدوجالسوالم-الطريفية

116/09/99إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية غزةإقليم: برشيدالمدرسة البتدائية السلم 2 84 نعمامينة القاسمي 06/09/17 26519Z)مزدوجبرشيد )البلدية

المدرسة البتدائية اولد 

احريز 1

مدرسة أبي ذر الغفاري إقليم: برشيد

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
211/09/00 74 04/09/18حنان عبد الشفيق 01538

W

مرس السلطان 

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/02إقليم: برشيدمركزية السوالمإقليم: برشيدمركزية الدوار الجديد 69 04/09/12فاطمة الزهراء وانعيم 14375Z سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

مزدوج

المدرسة البتدائية حد 

السوالم

116/09/94إقليم: برشيدمركزية الخليفإقليم: برشيد 58 06/09/17حياة فضلن 14369Tمزدوجالسوالم-الطريفية

712



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

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

المدرسة البتدائية الحي 

الحسني

316/09/92إقليم: سطاتملكو المركزيةإقليم: برشيد 58 06/09/17م طنجيري 14071Uمزدوجانخيلة

720/11/08إقليم: برشيدمركزية اولد بلحسنإقليم: برشيدمركزية اولد احريز 2 51 06/09/17المفتول سعيد 14243Fمزدوجلحساسنة

116/09/94إقليم: برشيدمركزية اولد مسعودإقليم: برشيدمركزية الدوار الجديد 49 02/09/15لحسن بوعبيد 14372

W

مزدوجالسوالم-الطريفية

104/09/02إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية دار الحدادإقليم: برشيدمركزية سيدي قاسم الساحل 49 02/09/15إلتحاق بالزوجخديجة بن الملوع 14061H)مزدوجحد السوالم )البلدية

117/09/84إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية السلم 2إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية غزة 48 نعمعبد الرحيم بنحدوش 06/09/17 23157V)مزدوجبرشيد )البلدية

عمالة مقاطعات عين عقبة بن نافعإقليم: برشيدالمدرسة البتدائية غزة

السبع الحي الم
216/09/97 48 06/09/17عفيف بوحافة 01590C الصخور السوداء

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة عين ياسمينةإقليم: برشيدمركزية اولد احريز 2

الشق
404/09/02 47 04/09/17المصطفى هلل 18119U)مزدوجعين الشق )المقاطعة

المدرسة البتدائية ديار إقليم: برشيدمركزية سيدي قاسم الساحل

المنصور

116/09/92إقليم: برشيد 45 02/09/15عبد الحق مدهق 26613B)مزدوجحد السوالم )البلدية

المدرسة البتدائية عبد إقليم: برشيدمركزية اولد الطبيب

الواحد المراكشي

116/09/95إقليم: برشيد 43 04/09/19خالد قني 14040K)مزدوجالكارة )البلدية

المدرسة البتدائية اولد 

احريز 1

المدرسة البتدائية ديار إقليم: برشيد

المنصور

107/09/04إقليم: برشيد 42 04/09/19الهدهودي عادل 26613B)مزدوجحد السوالم )البلدية

المدرسة البتدائية حد 

السوالم

102/09/10إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية دار الحدادإقليم: برشيد 42 05/09/19منى خريبش 14061H)مزدوجحد السوالم )البلدية

212/09/02إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية دار الحدادإقليم: برشيدمركزية الخليف 37 06/09/17اد همو حنان 14061H)مزدوجحد السوالم )البلدية

عمالة مقاطعة الحي عثمان بن عفانإقليم: برشيد مركزية الشرفاء

الحسني
113/02/17 37 13/02/17فاطمة المسكيني 26003N الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية دار 

الحداد

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الرحامنةإقليم: برشيد

البرنوصي
116/09/98 36 06/09/17أنس مولي 01621L)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية النجمة 

البيضاء

المدرسة البتدائية الحي إقليم: برشيد

الصناعي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
607/09/05 36 04/09/18خديجة لمنور 01709G سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

224/02/17إقليم: سطاتمدرسة أبي هريرةإقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيش 35 06/09/17فاطمة الزهراء الرداد 14056C)مزدوجالبروج )البلدية

المدرسة البتدائية ابن إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة1

زيدون

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
313/02/17 35 06/09/17إلهام الطالب 01824G)مزدوجابن امسيك )المقاطعة
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 
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الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

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 مركزية إقليم: برشيدمركزية الموشمة

اولد عبو

113/02/17إقليم: برشيد 35 06/09/17محفوظ فتيحة 14053Z)مزدوجاولد عبو )البلدية

313/02/17إقليم: بنسليمانم/م الجبوجةإقليم: برشيدمركزية اولد الباشا 35 06/09/17بشرى حسني 07825E)مزدوجالمنصورية )البلدية

415/09/05إقليم: برشيدمركزية جمعة الرياحإقليم: برشيدفرعية بام 33 06/09/17موناوير مرية 14332Cمزدوجرياح

المدرسة البتدائية ديار 

المنصور

عمالة مقاطعات الدار ساحة وادي المخازنإقليم: برشيد

البيضاء أنفا
116/09/93 32 02/09/15إلتحاق بالزوجةعرفات محسن 01406C)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي التعاونإقليم: برشيدمركزية السوالم

الحسني
506/09/17 31 06/09/17حنان اليوبي 18150C الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

306/09/17إقليم: النواصرم. ابراهيم الرودانيإقليم: برشيدمركزية الموشمة 31 06/09/17عتي عصام 26464P)مزدوجبوسكورة )البلدية

107/09/17إقليم: برشيد مركزية الشرفاءإقليم: برشيدمركزية الدوار الجديد 31 07/09/17أمينة بوهبرة 14376A سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

مزدوج

306/09/17إقليم: النواصرم. لحفايةإقليم: برشيدمركزية سيدي قاسم الساحل 31 06/09/17رباب فرقي 18181L)مزدوجبوسكورة )البلدية

407/09/17إقليم: برشيد مركزية جوالةإقليم: برشيدمركزية الدوار الجديد 31 07/09/17عثمان غناج 14364M)مزدوجحد السوالم )البلدية

406/09/17إقليم: برشيدمركزية اولد احريز 2إقليم: برشيد مركزية الربعاء الجديدة 31 06/09/17ليلى فؤاد 14345Sمزدوجالساحل اولد احريز

801/09/17إقليم: برشيدمركزية بوطرةإقليم: برشيدمركزية اولد سلطانة 31 06/09/17تيسير البوعزاوي 14339Kمزدوجالفقراء أولد عامر

101/09/17إقليم: برشيد مركزية الربعاء الجديدةإقليم: برشيدمركزية اولد سلطانة 31 05/09/17جمـــــــــــــال غزالــــــــــــي 14320Pمزدوججاقمة

106/09/17عمالة: الميةاولد حميمون 2إقليم: برشيدمركزية اولد سلطانة 31 08/09/17يامنة بوصبع 24456G)مزدوجالمية )البلدية

806/09/17إقليم: برشيدمركزية الفقرة اولد لحسنإقليم: برشيدمركزية بن معاشو 2 31 06/09/17 بوشعيب رفيق 14340Lمزدوجالفقراء أولد عامر

701/09/17إقليم: برشيدمركزية بوطرةإقليم: برشيدمركزية اولد سلطانة 31 01/09/17خديجة المير 14339Kمزدوجالفقراء أولد عامر

المدرسة البتدائية حد إقليم: برشيد مركزية جوالة

السوالم

406/09/17إقليم: برشيد 31 06/09/17كريم القطقوطي 20861Z)مزدوجحد السوالم )البلدية

عمالة مقاطعات عين المام مسلمإقليم: برشيدمركزية اولد زيدان

السبع الحي الم
219/09/17 31 26/09/17نجاة بن التاغي 01584

W

مزدوجالحي المي )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
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الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية ديار 

المنصور

206/09/00إقليم: الجديدةمدرسة السنابلإقليم: برشيد 28 04/09/19السعدي م 08093

W

مزدوجلبير الجديد )البلدية(

204/09/12إقليم: النواصرم. رمل لهللإقليم: برشيدمركزية الموشمة 28 02/09/16فاطمة تكنفى 18174D)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطونيإقليم: برشيدمركزية الخيايطة

الحسني
106/09/17 28 04/09/18فوزية ميميل 18165U الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/17إقليم: برشيدمركزية اولد بلحسنإقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيش 28 04/09/18أكثيري عادل 14243Fمزدوجلحساسنة

206/09/17عمالة: الميةالفاربيإقليم: برشيد مركزية الشرفاء 28 06/09/18زينب زاداني 27200P)مزدوجعين حرودة )البلدية

المدرسة البتدائية حد إقليم: برشيدفرعية بام

السوالم

106/09/17إقليم: برشيد 28 04/09/18رشيد فتح الخير 20861Z)مزدوجحد السوالم )البلدية

1013/02/17إقليم: برشيدمركزية القصبةإقليم: برشيدمركزية اولد بلحسن 26 06/09/17إلتحاق بالزوجنسرين القاسمي 14245Hمزدوجسيدي المكي

713/02/17إقليم: برشيدمركزية اولد بلحسنإقليم: برشيدمركزية بوطرة 25 05/09/17مريم دراك 14243Fمزدوجلحساسنة

214/02/17إقليم: بنسليمانم/م مليلة المركزيةإقليم: برشيدمركزية اولد زيدان 25 06/09/17باكر انس 07767Sمزدوجمليلة

عمالة مقاطعات الدار ابن النفيسإقليم: برشيدمركزية الدوار الجديد

البيضاء أنفا
513/02/17 25 07/09/17عبد السلم حومير 01420T)مزدوجأنفا )المقاطعة

613/02/17إقليم: سطاتمدرسة ثلث لولدإقليم: برشيدمركزية بوطرة 25 06/09/17إلتحاق بالزوجزينب رزق ا 14048U)مزدوجلولد )البلدية

113/02/17عمالة: الميةعين حرودة 1إقليم: برشيد مركزية الشرفاء 25 06/09/17عزيز جماع 01715N)مزدوجعين حرودة )البلدية

116/02/17إقليم: النواصرم. عقبة بن نافعإقليم: برشيد مركزية جوالة 25 06/09/17عادل الوليد 25341U)مزدوجدار بوعزة )البلدية

106/09/17إقليم: برشيدمركزية البراهمةإقليم: برشيدمركزية الغنيميين 25 04/09/19ليلة منقور 14278Uمزدوجلغنيميين

806/09/17إقليم: برشيدمركزية اولد بلحسنإقليم: برشيدمركزية موالين الدروة1 25 04/09/19لكبيرة الطاهري 14243Fمزدوجلحساسنة

320/02/17إقليم: مديونةالمكي الناصريإقليم: برشيدمركزية الخدارة 24 06/09/17ايوب شقير 27094Zمزدوجسيدي حجاج واد حصار

706/09/17إقليم: برشيدمركزية الحساسنةإقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيش 24 06/09/17إلتحاق بالزوجالمساوي ليلى 14239Bمزدوجلحساسنة
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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

504/09/18إقليم: مديونةالهللت 2إقليم: برشيدمركزية اولد زيدان 24 04/09/18رقية المدنب 01841Aمزدوجالمجاطية أولد الطالب

204/09/18إقليم: مديونةالشهيد عبد ا الحداويإقليم: برشيدمركزية اولد زيدان 24 04/09/18خديجة الفنطوز 01731Fمزدوجسيدي حجاج واد حصار

عمالة مقاطعات عين عمر بن الخطابإقليم: برشيدمركزية الخيايطة

السبع الحي الم
304/09/18 24 04/09/18سناء رشذ 01569E)مزدوجالحي المي )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين عقبة بن نافعإقليم: برشيدمركزية مداحة

السبع الحي الم
104/09/18 24 04/09/18فاتحة أبو درار 01590C الصخور السوداء

)المقاطعة(

مزدوج

604/09/18إقليم: برشيدمركزية اولد الباشاإقليم: برشيدمركزية مولي التهامي 24 04/09/18ليلة مشين 14310Dمزدوجقصبة بن مشيش

104/09/18إقليم: النواصرم. ابن طفيلإقليم: برشيدمركزية اولد مسعود 24 04/09/18زهيرة ببغائي 25229X)مزدوجبوسكورة )البلدية

113/02/17إقليم: برشيدمركزية اولد احريز 2إقليم: برشيدمركزية اولد بلحسن 23 04/09/19الهادي السليماني 14345Sمزدوجالساحل اولد احريز

المدرسة البتدائية اولد 

احريز 1

113/02/17إقليم: الجديدةمدرسة عبدا بن ياسينإقليم: برشيد 23 04/09/17إلتحاق بالزوجمريم بلكارح 08104Hمزدوجأولد فرج

606/09/17إقليم: برشيدمركزية كريكيحإقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيش 23 06/09/17إلتحاق بالزوجسارة ايت با 14247Kمزدوجسيدي المكي

901/09/17إقليم: برشيدمركزية بئر الثورإقليم: برشيدمركزية اولد سلطانة 23 05/09/17إلتحاق بالزوجايمان النقري 14316Kمزدوججاقمة

506/09/17إقليم: برشيدمركزية كريكيحإقليم: برشيدمركزية البراهمة 22 06/09/17إلتحاق بالزوجوفاء لبريمي 14247Kمزدوجسيدي المكي

306/09/17إقليم: برشيدمركزية بئر الثورإقليم: برشيدمركزية سيدي قاسم الساحل 22 06/09/17إلتحاق بالزوجنجاة حفاضي 14316Kمزدوججاقمة

عمالة مقاطعات عين ابن بسامإقليم: برشيدمركزية الموشمة

السبع الحي الم
306/09/17 21 06/09/17لعتيق هشام 01571G)مزدوجالحي المي )المقاطعة

506/09/17إقليم: برشيد مركزية الربعاء الجديدةإقليم: برشيدمركزية الشكة 21 06/09/17نعيمة الحبيب 14320Pمزدوججاقمة

107/09/17إقليم: برشيد مركزية الشرفاءإقليم: برشيدمركزية الدوار الجديد 21 07/09/17سلمى هياب 14376A سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

مزدوج

606/09/17إقليم: برشيدمركزية بوطرةإقليم: برشيدمركزية الشكة 21 06/09/17مريم بوعلمية 14339Kمزدوجالفقراء أولد عامر

107/09/17عمالة: الميةالزرقطونيإقليم: برشيدمركزية الدوار الجديد 21 07/09/17شيماء إدهان 26620Jمزدوجالشللت
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الجهة الصلية : 
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الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

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: برشيدمركزية قصبة بنمشيشإقليم: برشيدفرعية بام 21 06/09/17مليكة رغاي 14313Gمزدوجقصبة بن مشيش

المدرسة البتدائية حليمة إقليم: برشيدمركزية الشكة

السعدية

1006/09/17إقليم: برشيد 21 06/09/17زينب العناية 14038H)مزدوجالكارة )البلدية

406/09/17إقليم: النواصرم. عبد الكريم الخطابيإقليم: برشيدمركزية سيدي قاسم الساحل 21 06/09/17اكرام زروال 25970C)مزدوجبوسكورة )البلدية

206/09/17عمالة: الميةالقاضي عياضإقليم: برشيدمركزية سيدي بنحمدون 21 06/09/17سمير الصفيوي 24455Fمزدوجبني يخلف

106/09/17إقليم: سيدي بنورمدرسة 20 غشتإقليم: برشيدمركزية سيدي قاسم الساحل 21 06/09/17مريم البنهاوي 08475L)مزدوجسيدي بنور )البلدية

201/09/17إقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيشإقليم: برشيدمركزية اولد سلطانة 21 06/09/17امين بيسوني 14313Gمزدوجقصبة بن مشيش

806/09/17إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة1إقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1 21 06/09/17الدريسي عبدالرزاق 14307Aمزدوجاولد زيان

106/09/17إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة1إقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1 21 06/09/17جوهري عبدالرحيم 14307Aمزدوجاولد زيان

206/09/17إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2إقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1 21 06/09/17مؤمن أمين 14304Xمزدوجاولد زيان

406/09/17إقليم: برشيدمركزية بوطرةإقليم: برشيدمركزية اولد سليمان 21 06/09/17ضميري عبد الصمد 14339Kمزدوجالفقراء أولد عامر

306/09/17إقليم: برشيدمركزية الخيايطةإقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1 21 06/09/17قاديري يونس 14350Xمزدوجالساحل اولد احريز

106/09/17إقليم: برشيدمركزية اولد سلطانةإقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1 21 06/09/17بوعناني معاد 14354Bمزدوجالساحل اولد احريز

1006/09/17إقليم: برشيدمركزية البراهمةإقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1 21 06/09/17أمين اليعكوبي 14278Uمزدوجلغنيميين

المدرسة البتدائية حد 

السوالم

المدرسة البتدائية أهل الغلم إقليم: برشيد

الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
102/09/14 20 05/09/19فقيهي نعيمة 01722

W

مزدوجسيدي مومن )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الدار سكينة بنت الحسينإقليم: برشيد مركزية الشرفاء

البيضاء أنفا
106/09/17 19 04/09/18إلتحاق بالزوجأسماء قديري 01443T)مزدوجالمعاريف )المقاطعة

304/09/18عمالة: الميةالفاربيإقليم: برشيدمركزية اولد زيدان 19 04/09/19صونة اسماء 27200P)مزدوجعين حرودة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطونيإقليم: برشيدالمدرسة البتدائية النور

الحسني
306/09/17 18 04/09/18ضعوف الميلودية 18165U الحي الحسني

)المقاطعة(

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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

706/09/17عمالة: الميةالبراهمةإقليم: برشيدمركزية الخليف 18 04/09/18كوثر غزري 01719Tمزدوجالشللت

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: برشيد مركزية الربعاء الجديدة

الراشدي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
206/09/17 18 04/09/18سهام العماري 01833S)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

106/09/17إقليم: برشيد مركزية الشرفاءإقليم: برشيد مركزية جوالة 18 04/09/18يونس جميل 14376A سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

مزدوج

206/09/17إقليم: سطاتمركزية التوالتإقليم: برشيد مركزية الربعاء الجديدة 18 04/09/18إلتحاق بالزوجمحسيني الهام 14568Jمزدوجثوالت

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية ابن تيميةإقليم: برشيد مركزية جوالة

مولي رشيد
116/09/96 17 04/09/19زهير م 01770Y سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

804/09/18إقليم: برشيدمركزية كريكيحإقليم: برشيدمركزية الشكة 17 04/09/18إلتحاق بالزوجةإخلف اكيندي 14247Kمزدوجسيدي المكي

المدرسة البتدائية حد إقليم: برشيدمركزية السوالم

السوالم

104/09/19إقليم: برشيد 17 04/09/19مريم الفيللي 20861Z)مزدوجحد السوالم )البلدية

104/09/19إقليم: برشيدمركزية الخدارةإقليم: برشيد مركزية الشرفاء 17 04/09/19سميرة لحسيني 14351Yمزدوجالساحل اولد احريز

104/09/19إقليم: برشيد مركزية الشرفاءإقليم: برشيدمركزية الدوار الجديد 17 04/09/19زينب  زبار 14376A سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

مزدوج

106/09/17إقليم: برشيدمركزية كريكيحإقليم: برشيد مركزية الربعاء الجديدة 16 04/09/19إلتحاق بالزوجةبسل لحسن 14247Kمزدوجسيدي المكي

المدرسة البتدائية حد إقليم: برشيدمركزية الدوار الجديد

السوالم

104/09/12إقليم: برشيد 15 04/09/19مرية لحميدي 20861Z)مزدوجحد السوالم )البلدية

 المدرسة البتدائية جمال إقليم: برشيدمركزية اولد سلطانة

الدين الفغاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
104/09/17 15 04/09/19ياسين المعوش 01630

W

مزدوجسيدي مومن )المقاطعة(

106/09/17إقليم: برشيدمركزية سيدي قاسم الساحلإقليم: برشيدمركزية الشكة 15 04/09/19فدوى حفاضي 14359Gمزدوجالساحل اولد احريز

 المدرسة البتدائية جوهرة إقليم: برشيدمركزية الخيايطة

الدروة

304/09/18إقليم: برشيد 15 04/09/18إلتحاق بالزوجمروان    خديجة 26767U)مزدوجالدروة )البلدية

 المدرسة البتدائية جوهرة إقليم: برشيد مركزية جوالة

الدروة

304/09/18إقليم: برشيد 15 04/09/18إلتحاق بالزوجحياة ايت عمرو 26767U)مزدوجالدروة )البلدية

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

504/09/18إقليم: برشيدمركزية بئر الثورإقليم: برشيد 15 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم رزقي 14316Kمزدوججاقمة

102/09/14إقليم: الجديدةمدرسة الداخلةإقليم: برشيدمركزية السوالم 14 04/09/18عبد الجبار حمموشي 08092V)مزدوجلبير الجديد )البلدية

718



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 2020

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 

الجديدة

مدرسة مولي إسماعيل إقليم: برشيد

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
906/09/17 14 04/09/19منال الحضري 01528K مرس السلطان

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي ابن تومرتإقليم: برشيد مركزية جوالة

الحسني
204/09/18 14 04/09/18العسري عادل 18570J الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

304/09/18إقليم: برشيدمركزية بن معاشو 2إقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1 14 04/09/18ياسين بدري 14296Nمزدوجابن معاشو

604/09/18إقليم: برشيدمركزية الخدارةإقليم: برشيدمركزية الزبيرات 14 04/09/18فاطمة حسيب 14351Yمزدوجالساحل اولد احريز

904/09/18إقليم: النواصرم.م الزاويةإقليم: برشيدمركزية سيدي بنحمدون 14 04/09/18المكي سمعوني 18170Z)مزدوجالنواصر )البلدية

404/09/18إقليم: بنسليمانم/م عين الشكيكة المركزيةإقليم: برشيدمركزية اولد مسعود 14 04/09/18إلتحاق بالزوجهند الدباش 07795Xمزدوجزيايدة

المدرسة البتدائية إدريس إقليم: برشيدمركزية اولد زيدان

الحريزي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
404/09/18 14 04/09/18إلتحاق بالزوجزينب بهاوي 01810S)مزدوجسباتة )المقاطعة

904/09/18إقليم: برشيدمركزية اولد القرةإقليم: برشيدمركزية الزمامرة 14 04/09/18عائشة الصلبي 14263Cمزدوجأولد زيدان

204/09/18إقليم: النواصرم. اولد عبوإقليم: برشيدمركزية مولي التهامي 14 04/09/18فضمة حنان 18194Aمزدوجاولد عزوز

104/09/18إقليم: برشيد مركزية الشرفاءإقليم: برشيدمركزية مولي التهامي 14 04/09/18كلثوم حبيب 14376A سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

مزدوج

804/09/18إقليم: برشيدمركزية الزبيراتإقليم: برشيدمركزية سيدي بنحمدون 14 04/09/18خالد خطاب 14256Vمزدوجأولد صباح

104/09/18إقليم: برشيدمركزية السوالمإقليم: برشيدمركزية الدوار الجديد 14 04/09/18م الضريف 14375Z سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

مزدوج

804/09/18إقليم: برشيدمركزية سيدي قاسم الساحلإقليم: برشيدمركزية سيدي بنحمدون 14 04/09/18ادريس بالفاطمي 14359Gمزدوجالساحل اولد احريز

204/09/18إقليم: برشيد مركزية الشرفاءإقليم: برشيدمركزية الشكة 14 04/09/18بوشرة بومهدي 14376A سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

مزدوج

104/09/18إقليم: برشيدمركزية الخدارةإقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1 14 04/09/18عبد اللطيف وفقير 14351Yمزدوجالساحل اولد احريز

المدرسة البتدائية سكينة إقليم: برشيدمركزية الغنيميين

بنت الحسين

204/09/18إقليم: برشيد 14 04/09/18    كريمة زوين 14039J)مزدوجالكارة )البلدية

804/09/18إقليم: برشيدمركزية اولد سلطانةإقليم: برشيدمركزية الموشمة 14 04/09/18بدر جهيد 14354Bمزدوجالساحل 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 2020

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: مديونةمرشيشإقليم: برشيدمركزية بن معاشو 1 14 04/09/18يوسف فريد 01844Dمزدوجالمجاطية أولد الطالب

704/09/18إقليم: برشيدمركزية شرقاوةإقليم: برشيدمركزية بن معاشو 2 14 04/09/18ياسين منياني 14335Fمزدوجرياح

المدرسة البتدائية إقليم: برشيدمركزية الموشمة

المنفلوطي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
204/09/18 14 04/09/18حمزة شاكو 01703A سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/18إقليم: برشيدمركزية الخيايطةإقليم: برشيدمركزية بن معاشو 2 14 04/09/18حسن بواحي 14350Xمزدوجالساحل اولد احريز

104/09/18إقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيشإقليم: برشيدمركزية بن معاشو 2 14 04/09/18زكرياء مفتاح 14313Gمزدوجقصبة بن مشيش

عمالة مقاطعات عين زينب إسحاقإقليم: برشيدمركزية سيدي عبد الخالق

السبع الحي الم
104/09/18 14 04/09/18إلتحاق بالزوجخديجة طاهر 01616F)مزدوجعين السبع )المقاطعة

504/09/18إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة1إقليم: برشيدمركزية بئر خريص 14 04/09/18زماني امينة 14307Aمزدوجاولد زيان

904/09/18إقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيشإقليم: برشيدمركزية سيدي عبد الخالق 14 04/09/18سعيد واكريم 14313Gمزدوجقصبة بن مشيش

204/09/18إقليم: برشيدمركزية شرقاوةإقليم: برشيدمركزية سيدي عبد الخالق 14 04/09/18ايوب الحمامي 14335Fمزدوجرياح

204/09/18إقليم: برشيدمركزية بن معاشو 2إقليم: برشيد مركزية بولقنادل 14 04/09/18بالخاوة م 14296Nمزدوجابن معاشو

104/09/18إقليم: برشيدمركزية الفقرة اولد لحسنإقليم: برشيدمركزية بئر خريص 14 04/09/18إلتحاق بالزوجالقرع يامنة 14340Lمزدوجالفقراء أولد عامر

104/09/18إقليم: سطاتمركزية تماسينإقليم: برشيدمركزية اولد سليمان 14 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم عارف 14563Dمزدوجثوالت

104/09/18إقليم: برشيدمركزية تعاونية العيونإقليم: برشيد مركزية بولقنادل 14 عزيــــــــــــــــــــز 

الصديـــــــــــــــــــــق

04/09/18 14362Kمزدوجالساحل اولد احريز

104/09/18إقليم: برشيدمركزية الشكةإقليم: برشيد مركزية بولقنادل 14 04/09/18م المولوع 14347Uمزدوجالساحل اولد احريز

المدرسة البتدائية عبد إقليم: برشيدمركزية سيدي بنحمدون

الواحد المراكشي

204/09/18إقليم: برشيد 14 04/09/18بهيجة مناجي 14040K)مزدوجالكارة )البلدية

104/09/18إقليم: برشيدمركزية اولد مسعودإقليم: برشيدمركزية بئر خريص 14 04/09/18هودان امينة 14372

W

مزدوجالسوالم-الطريفية

604/09/18إقليم: برشيدمركزية اولد سلطانةإقليم: برشيدمركزية بئر خريص 14 04/09/18العناية سكينة 14354Bمزدوجالساحل 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 2020

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: برشيدمركزية قصبة بنمشيشإقليم: برشيدمركزية الموشمة 14 04/09/18المالكي خديجة 14313Gمزدوجقصبة بن مشيش

المدرسة البتدائية حد إقليم: برشيدمركزية سيدي عبد الخالق

السوالم

104/09/18إقليم: برشيد 14 04/09/18إلتحاق بالزوجنور المان نضيــــــــــــــــــــف 20861Z)مزدوجحد السوالم )البلدية

1004/09/18إقليم: برشيدمركزية بن معاشو 2إقليم: برشيد مركزية بولقنادل 14 زكريـــــــــــــــــاء  

ضميـــــــــــــــــــــــر

04/09/18 14296Nمزدوجابن معاشو

204/09/18إقليم: برشيدمركزية الزمامرةإقليم: برشيد مركزية بولقنادل 14 ياسيــــــــــــــــــــــــــن 

سوســــــــدي

04/09/18 14282Yمزدوجلغنيميين

المدرسة البتدائية النجمة 

البيضاء

916/09/99عمالة: الميةلسان الدين ابن الخطيبإقليم: برشيد 12 04/09/18نوسي نورالدين 27199N)مزدوجعين حرودة )البلدية

المدرسة البتدائية عبد إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية المل

الرحيم بوعبيد

201/01/10إقليم: برشيد 12 نعمجليلة اقنيدر 04/09/18 14036F)مزدوجبرشيد )البلدية

المدرسة البتدائية سكينة 

بنت الحسين

107/09/16إقليم: مديونةم عبدهإقليم: برشيد 12 04/09/18إلتحاق بالزوجسارة فليون 26496Z)مزدوجتيط مليل )البلدية

المدرسة البتدائية الدروة 

الجديدة

113/02/17إقليم: سطاتمدرسة التوحيدإقليم: برشيد 12 نعمهاجرمزهاري 04/09/19 14022R)مزدوجسطات )البلدية

عمالة مقاطعة الحي فاطمة الفهريةإقليم: برشيدالمدرسة البتدائية النور

الحسني
116/06/17 12 04/09/19م الجوهاري 26384C الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/18إقليم: برشيدمركزية اولد الطبيبإقليم: برشيدمركزية اولد القرة 11 04/09/19غزلن أزهري 14259Yمزدوجأولد صباح

204/09/18إقليم: برشيد مركزية الشرفاءإقليم: برشيدمركزية الدوار الجديد 11 04/09/19نوح جدور 14376A سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

مزدوج

104/09/18إقليم: برشيدمركزية سيدي قاسم الساحلإقليم: برشيدمركزية الشكة 11 04/09/19اسعد احميمصة 14359Gمزدوجالساحل اولد احريز

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية العيونإقليم: برشيدمركزية موالين الدروة2

البرنوصي
204/09/18 11 04/09/19إلتحاق بالزوجهاجر الناجي 22959E)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية ابن إقليم: برشيدمركزية اولد زيدان

خلدون

304/09/18إقليم: برشيد 11 04/09/19حليمة وحيدي 14041L)مزدوجالكارة )البلدية

104/09/18إقليم: برشيدمركزية بئر خريصإقليم: برشيدمركزية الزمامرة 11 04/09/19المهدي الرحالي 14286Cمزدوجلغنيميين

904/09/18إقليم: برشيدمركزية اولد الطبيبإقليم: برشيدمركزية الزمامرة 11 04/09/19شرف الدين صبران 14259Yمزدوجأولد صباح

104/09/18إقليم: برشيد مركزية جوالةإقليم: برشيدمركزية الدوار الجديد 11 حميـــــــــــــــــــــــد 

نعينيــــــــــــعة

04/09/19 14364M)مزدوجحد السوالم )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
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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 حد 

السوالم

404/09/18إقليم: برشيدمركزية اولد القرةإقليم: برشيد 10 04/09/19ابن ادريس مريم 14263Cمزدوجأولد زيدان

204/09/18إقليم: سطاتالعوامرةإقليم: برشيدمركزية مداحة 9 04/09/19إلتحاق بالزوجسكينة وصفي 14604Yمزدوجاولد سعيد

المدرسة البتدائية الدروة 

الجديدة

مدرسة الفقيه الكانوني إقليم: برشيد

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
207/09/04 8 04/09/19جمال يوسف 01498C)مزدوجالفداء )المقاطعة

804/09/19إقليم: برشيدمركزية اولد زيدانإقليم: برشيدمركزية السوالم 7 04/09/19حنان نحال 14262Bمزدوجأولد زيدان

104/09/19إقليم: برشيدمركزية سيدي قاسم الساحلإقليم: برشيدمركزية تعاونية العيون 7 04/09/19عائشة الحاتمي 14359Gمزدوجالساحل اولد احريز

104/09/19إقليم: مديونةرحمة أم الشهداءإقليم: برشيدمركزية الدوار الجديد 7 04/09/19كوثر مكريم 26024L)مزدوجمديونة )البلدية

704/09/19إقليم: برشيدمركزية اولد زيدانإقليم: برشيدمركزية الموشمة 7 04/09/19حميدي إلياس 14262Bمزدوجأولد زيدان

204/09/19إقليم: برشيدمركزية اولد زيدانإقليم: برشيدمركزية تعاونية العيون 7 04/09/19حسناء هناني 14262Bمزدوجأولد زيدان

604/09/19إقليم: برشيدمركزية اولد مسعودإقليم: برشيدمركزية بن معاشو 2 7 04/09/19حسناء بوفتو 14372

W

مزدوجالسوالم-الطريفية

104/09/19إقليم: برشيدمركزية اولد سلطانةإقليم: برشيدمركزية الموشمة 7 04/09/19عواد سعد 14354Bمزدوجالساحل اولد احريز

204/09/19إقليم: برشيدمركزية مولي التهاميإقليم: برشيدمركزية بن معاشو 2 7 04/09/19حسناء بوقدير 14367Rمزدوجالسوالم-الطريفية

104/09/19إقليم: برشيدمركزية بئر خريصإقليم: برشيدمركزية الموشمة 7 04/09/19المسكي م 14286Cمزدوجلغنيميين

204/09/19إقليم: برشيد مركزية الشرفاءإقليم: برشيدمركزية الموشمة 7 04/09/19أقشاش م 14376A سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

مزدوج

804/09/19إقليم: برشيد بامإقليم: برشيد مركزية بولقنادل 7 04/09/19أمين قريديد 24139M)مزدوجاولد عبو )البلدية

عمالة مقاطعات الدار خالد بن الوليد

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة عين ابن كثير

الشق
116/09/98 130 16/09/99أقدمية 16 سنةمنية مالوك 18160N)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار ابن النفيس

البيضاء أنفا

116/09/97إقليم: النواصرم. ابن تومرت 124 16/09/98أقدمية 16 سنةولد الضاوية وفاء 26707Dمزدوجأولد صالح

عمالة مقاطعات الدار أبو عنان المختلطة

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة عين النهضة

الشق
112/09/00 116 02/09/14أقدمية 16 سنةهشام شباك 18163S)مزدوجعين الشق )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
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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 الدار الدريسي بنات

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات الدار عبد المومن

البيضاء أنفا
216/09/92 102 02/09/15حكيمة افضيلت 01405B)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار أبو شعيب الدكالي بنات

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات الدار سكينة بنت الحسين

البيضاء أنفا
216/09/91 86 08/09/10الشاط  فطيمة 01443T)مزدوجالمعاريف )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار أبو عنان المختلطة

البيضاء أنفا

عمالة: الصخيرات  - واد الشراط

تمارة
606/09/00 58 06/09/17نادية طهيرات 01353V)مزدوجالصخيرات )البلدية

عمالة مقاطعات الدار أبو شعيب الدكالي بنات

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة عين يعقوب المنصور

الشق
216/09/99 52 05/09/17اسماء ناصف 18133J)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار سكينة بنت الحسين

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة الحي اسامة بن زيد

الحسني
113/09/01 48 06/09/17الحساني سميرة 18139R الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الدار الرحالي الفاروقي

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات الدار أبو حنيفة

البيضاء أنفا
116/09/94 44 04/09/18علي الفروخي 01433G)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار البشيري بنين

البيضاء أنفا

704/09/02عمالة: سلمدرسة م حصار 44 04/09/18العبدلوي لبنى 01175B)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار البشيري بنين

البيضاء أنفا

416/09/96إقليم: النواصرم. ابن طفيل 40 04/09/18محجوبة حوتا 25229X)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعات الدار الدريسي بنات

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة عين البحتري

الشق
306/09/01 40 06/09/17اشنيتفة حسناء 18127C)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار أبو شعيب الدكالي بنات

البيضاء أنفا

506/09/00عمالة: سلمدرسة زردال 37 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم زكراوي 01247E)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

عمالة مقاطعات الدار الفقيه الزويتن

البيضاء أنفا

المدرسة البتدائية أبو 

القاسم الشابي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
321/02/17 34 21/02/17م الجلد 01828L)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار ابن الرومي

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة بوجدور البتدائية

مرس السلطان
714/02/17 32 06/09/17لحجيري مونية 01519A)مزدوجالفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار ابن الرومي

البيضاء أنفا

المدرسة البتدائية جمال 

الدين الفغاني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
322/02/17 32 06/09/17ليلى أخياط 01829M)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار عمر بن عبد العزيز

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات عين الحسن اليوسي

السبع الحي الم
216/02/17 32 06/09/17مستقيم حليمة 01583V)مزدوجالحي المي )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار الدريسي بنات

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة الحي عبد ا ابن ياسين

الحسني
316/09/94 28 06/09/17عبدالعزيز بولك 18144

W

الحي الحسني 

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الدار ساحة وادي المخازن

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الطلس

البرنوصي
105/09/11 28 06/09/17نصوح فاطمة الزهراء 27364T)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار آمنة بنت وهب

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطوني

الحسني
302/09/16 28 20/10/17خديجة ند يوسف 18165U الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج
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الجهة الصلية : 
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الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

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 ابن الرومي

البيضاء أنفا

المدرسة البتدائية ابن 

النفيس

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
307/09/05 24 16/09/16لمياء هاني 01626S)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار ابن حزم بنات

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية المرابطين

البرنوصي
102/09/12 24 04/09/18فاطمة الزهراء سيكي 01690L سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الدار أبو حنيفة

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة الحي عبد ا إبراهيم

الحسني
709/02/17 24 09/02/17أمل بنقدور 25767G الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الدار المتنبي

البيضاء أنفا

104/10/00عمالة: الميةالشريف الدريسي 21 06/09/17إلتحاق بالزوجالصولي سناء 27100Fمزدوجبني يخلف

عمالة مقاطعات الدار ابن الرومي

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات الدار خالد بن الوليد

البيضاء أنفا
124/02/17 21 06/09/17إلتحاق بالزوجسارة رضمي 01454E)مزدوجالمعاريف )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار فاطمة الفهرية

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات الدار الفقيه الزويتن

البيضاء أنفا
104/09/18 20 04/09/19خديجة الزروالي 01438M)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار ابن النفيس

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة الحي أبو بكر الصديق

الحسني
402/10/02 18 06/09/17مارية الشكيك 26001L الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الدار عبد الواحد المراكشي بنات

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة الحي الياسمين

الحسني
202/09/10 16 04/09/18جميلة باحسين 25555B الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الدار ابن النفيس

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية المرابطين

البرنوصي
202/09/14 16 04/09/18ليلى الصافي 01690L سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الدار المتنبي

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات عين زينب إسحاق

السبع الحي الم
102/09/09 14 04/09/18إلتحاق بالزوجبشرى منير 01616F)مزدوجعين السبع )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار الرحالي الفاروقي

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعات الدار أبو عنان المختلطة

البيضاء أنفا
102/09/14 12 04/09/18أتميري نوال 01410G)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار م إقبال

البيضاء أنفا

عمالة مقاطعة الحي الفلح

الحسني
106/09/17 12 04/09/19إلتحاق بالزوجإيمان بحار 18168X الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الدار ساحة وادي المخازن

البيضاء أنفا

م.م المسيرة الخضراء 

مركزية اداي

1304/09/14إقليم: تيزنيت 36 10/09/14م اسكنان 16901Vالمازيغيةاثنين أداي

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة يثرب البتدائية

مرس السلطان

عمالة مقاطعات عين الموحدين

السبع الحي الم
117/09/84 140 16/09/94أقدمية 16 سنةفاطمة عيساوي 01592E الصخور السوداء

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة أنقرة البتدائية

مرس السلطان

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة النابغة البتدائية

مرس السلطان
116/09/91 116 14/09/15أقدمية 16 سنةجميلة بصير 01540Y مرس السلطان

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة عين الشفاء 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعات عين الواقدي

السبع الحي الم
116/09/97 112 06/09/01أقدمية 16 سنةالرحيمني فاطمة الزهراء 01596J الصخور السوداء

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة يثرب البتدائية

مرس السلطان

عمالة مقاطعة عين سلمان الفارسي

الشق
116/09/91 92 11/09/15نادية الشيباني 18569H)مزدوجعين الشق )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 مقاطعات الفداء مدرسة ابن سينا البتدائية

مرس السلطان

116/09/95عمالة: الميةاولد حميمون 2 54 07/11/18شهيل عبد الرحيم 24456G)مزدوجالمية )البلدية

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة سبـــأ البتدائية

مرس السلطان

عمالة مقاطعة عين المنظر العام

الشق
216/09/97 50 06/09/17نادية غيدة 18130F)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة سبـــأ البتدائية

مرس السلطان

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة النابغة البتدائية

مرس السلطان
216/09/98 50 04/09/19أسية اجضايري 01540Y مرس السلطان

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة النابغة البتدائية

مرس السلطان

عمالة مقاطعات الدار أبو عنان المختلطة

البيضاء أنفا
306/09/00 44 24/09/18متطهر الهام 01410G)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

مدرسة أبي ذر الغفاري 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعات الدار البكري

البيضاء أنفا
106/09/00 44 21/09/18فاضل الهام 01430D)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

مدرسة عبد الرحمان بن 

هشام البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة ابن سينا البتدائية

مرس السلطان
105/09/03 42 04/09/18سهام ثائق 01499D)مزدوجالفداء )المقاطعة

مدرسة المنصور الذهبي 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعة عين بين المدن الجديدة

الشق
404/09/02 40 06/09/17حسن  الحلوي 18134K)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة أم البنين البتدائية

مرس السلطان

عمالة مقاطعة عين التحاد الفريقي

الشق
113/09/01 36 04/09/18حكيمة عوفير 26929V)مزدوجعين الشق )المقاطعة

مدرسة موسى بن نصير 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

مدرسة مولي إسماعيل 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
106/09/01 34 04/09/19طيبي ليلى 01528K مرس السلطان

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة ابن زيدون البتدائية

مرس السلطان

عمالة مقاطعة الحي زليخة نصري

الحسني
116/09/98 28 06/09/17مباركة الزاكي 26819A الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة الفقيه الكانوني 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

مدرسة علل بن عبد ا 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
104/09/12 28 06/09/17جفوط ليلى 01501F)مزدوجالفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة سبـــأ البتدائية

مرس السلطان

عمالة مقاطعة الحي رياض اللفة

الحسني
102/09/15 28 06/09/17عبد ا الصنهاجي 23804Y الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة عين الشفاء 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

المدرسة البتدائية ابي العلء 

المعري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
205/09/11 26 04/09/18إيمان إيجموعن 22004S سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة ساحة دمشق 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعة الحي ثريا الشاوي

الحسني
102/09/14 24 06/09/17مريم عفيف 25766F الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة أم البنين البتدائية

مرس السلطان

عمالة مقاطعة عين المعرفة

الشق
1102/09/14 24 04/09/18لطيفة بكي 27362R)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة عمر مكري البتدائية

مرس السلطان

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطوني

الحسني
303/09/13 22 04/09/18سلوى  عامري 18165U الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة أنقرة البتدائية

مرس السلطان

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة ابن سينا البتدائية

مرس السلطان
108/02/17 22 06/09/17بشرى الرفيقي 01499D)مزدوجالفداء )المقاطعة
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عمالة مقاطعات الفداء مدرسة الوحدة البتدائية

مرس السلطان

113/02/17إقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء 22 06/09/17عزيز بنزدي 18191X)مزدوجدار بوعزة )البلدية

مدرسة عبد الرحمان بن 

هشام البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة الدريسية البتدائية

مرس السلطان
122/03/17 22 06/09/17جزيل الطيب 01506L)مزدوجالفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة لل حسناء البتدائية

مرس السلطان

عمالة مقاطعات عين ابن قتيبة

السبع الحي الم
106/09/17 20 04/09/19ياسمين مولي 01585X)مزدوجالحي المي )المقاطعة

مدرسة المزرعة بنين 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعات عين المام البخاري

السبع الحي الم
604/09/12 18 06/09/17م لكعيري 01607

W

مزدوجعين السبع )المقاطعة(

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة لل حسناء البتدائية

مرس السلطان

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة الحجاج البتدائية

مرس السلطان
103/09/13 18 06/09/17ايدير حياة 01513U)مزدوجالفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة عمر مكري البتدائية

مرس السلطان

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية القدس

مولي رشيد
102/09/15 18 06/09/17المجاطي مرية 01788T)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

مدرسة المزرعة بنين 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعة الحي فاطمة الفهرية

الحسني
107/09/04 16 04/09/19اجردي جواد 26384C الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة الفقيه الكانوني 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعة الحي الفرح 1

الحسني
205/09/07 16 04/10/19إلتحاق بالزوجةالمهدي هلل 25554A الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة بوجدور البتدائية

مرس السلطان

105/09/11إقليم: سيدي سليمانمدرسة م الزرقطوني 14 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء دنير 10845M)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة الحجاج البتدائية

مرس السلطان

المدرسة البتدائية  الشيخ 

م عبده

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
404/09/12 14 04/09/18مريم صونة 01699

W

سيدي البرنوصي 

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة ابن عربي البتدائية

مرس السلطان

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة ابن المعتز البتدائية

مرس السلطان
304/09/12 12 04/09/18امينة غانمي 01524F مرس السلطان

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة المنصور الذهبي 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

301/01/17إقليم: بنسليمانم/م صفرو المركزية 12 04/09/18إلتحاق بالزوجهند قلم الدريسي 07802Eمزدوجزيايدة

مدرسة المنصور الذهبي 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة ابن سينا البتدائية

مرس السلطان
106/09/17 10 04/09/19سناء مبسط 01499D)مزدوجالفداء )المقاطعة

مدرسة معاوية بن أبي 

سفيان البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
206/09/17 10 04/09/19عبلة صبور 20469Y)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

مدرسة المزرعة بنين 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الوحدة

البرنوصي
102/09/15 6 04/09/19عبد الواحد بوسبيبط 22958D)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

مدرسة المنصور الذهبي 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة ابن خلدون البتدائية

مرس السلطان
102/09/15 6 04/09/19لعناوي بشرى 01515

W

مزدوجالفداء )المقاطعة(

مدرسة رحال المسكيني 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان

604/09/19إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية طه حسين 6 04/09/19هاجر الدوزي 18638H)المازيغيةبرشيد )البلدية
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ترتيب
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عمالة مقاطعات عين السبع الواقدي

الحي الم

516/09/92إقليم: تطوانمدرسة ابن خلدون 144 14/09/16أقدمية 16 سنةخديجة بن تريفت 05398S)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة مقاطعات عين السبع عمر بن الخطاب

الحي الم

عمالة مقاطعات الدار ابن حزم بنات

البيضاء أنفا
117/09/90 132 13/09/01أقدمية 16 سنةربيعة حداني 01414L)مزدوجأنفا )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين السبع الشعري

الحي الم

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الجولن

البرنوصي
116/09/89 122 06/09/00أقدمية 16 سنةمليكة طاوي 01629V)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين السبع الموحدين

الحي الم

عمالة مقاطعات عين إدريس الثاني

السبع الحي الم
216/09/98 120 06/09/00أقدمية 16 سنةنوال حجازي الصنهاجي 01602R)مزدوجعين السبع )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين السبع عقبة بن نافع

الحي الم

317/09/90إقليم: النواصرم. بوسكورة 84 14/09/16عائشة المسك 18172B)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعات عين السبع الكواكبي

الحي الم

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الكويرة

مولي رشيد
416/09/96 58 06/09/17فاتن المعشاوي 01769X سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات عين السبع بسمة

الحي الم

المدرسة البتدائية طارق بن 

زياد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
106/09/00 48 06/09/17فخر الدين عزيزة 01695S سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات عين السبع ابن سعيد المغربي

الحي الم

عمالة مقاطعات عين عقبة بن نافع

السبع الحي الم
416/09/92 42 04/09/19زبيدة جبري 01590C الصخور السوداء

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات عين السبع لل الياقوت

الحي الم

عمالة مقاطعات عين الشعري

السبع الحي الم
116/09/92 40 01/09/19حداد فاطمة 01612B)مزدوجعين السبع )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين السبع طارق بن زياد

الحي الم

106/09/06إقليم: مديونةابن رشيق 36 01/09/18زينب سحتوتي 01710H)مزدوجتيط مليل )البلدية

عمالة مقاطعات عين السبع عقبة بن نافع

الحي الم

105/09/11عمالة: الميةعين حرودة 2 28 06/09/17مهيمر جميلة 01716P)مزدوجعين حرودة )البلدية

عمالة مقاطعات عين السبع ابن قتيبة

الحي الم

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة الدريسية البتدائية

مرس السلطان
102/09/15 28 07/09/17فاطمة مرداس 01506L)مزدوجالفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين السبع الحسن اليوسي

الحي الم

عمالة مقاطعات عين عمر بن الخطاب

السبع الحي الم
316/09/98 24 04/09/18أمين إيمان 01569E)مزدوجالحي المي )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين السبع الحسن اليوسي

الحي الم

عمالة مقاطعات عين المعري

السبع الحي الم
304/09/02 24 04/09/18مونى المرزاق 06528V)مزدوجعين السبع )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين السبع المام الجزولي

الحي الم

المدرسة البتدائية  الشيخ 

م عبده

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
318/09/04 24 04/09/19جيللي أسماء 01699

W

سيدي البرنوصي 

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات عين السبع ابن سعيد المغربي

الحي الم

113/02/17إقليم: النواصرم. ابن طفيل 24 13/02/17فرحات خولة 25229X)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعات عين السبع شوقي الجيللي

الحي الم

المدرسة البتدائية ابن 

خلدون

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
420/02/17 23 06/09/17إلتحاق بالزوجزينب موافق الدريسي 01702Z سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

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 2020

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 شوقي الجيللي

الحي الم

120/02/17إقليم: مديونةعلل بن عبد ا 22 06/09/17فاطمة  خرطوف 26871G)مزدوجتيط مليل )البلدية

عمالة مقاطعات عين السبع المام مسلم

الحي الم

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية القدس

البرنوصي
105/09/03 20 04/09/19نعيمة جيدور 23765F)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين السبع ابن ثابت

الحي الم

 المدرسة البتدائية م 

أمزيان

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
106/09/17 20 04/09/19هند السايسي حسني 24697U)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين السبع عقبة بن نافع

الحي الم

116/09/96إقليم: مديونةعين الحلوف 18 04/09/19عبدا فريك 01842Bمزدوجالمجاطية أولد الطالب

عمالة مقاطعات عين السبع الحسن اليوسي

الحي الم

عمالة مقاطعة الحي اولد اسماعيل

الحسني
1104/09/12 12 04/09/18مريم الرياحي الدريسي 22670R الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الدار المام مالكعمالة مقاطعة عين الشقسلمان الفارسي

البيضاء أنفا
217/09/90 118 14/10/15أقدمية 12 سنةخديجة مزراريس 01442S)مزدوجالمعاريف )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين التحاد الفريقيعمالة مقاطعة عين الشقسيدي مسعود

الشق
321/09/83 116 06/09/00أقدمية 16 سنةبنجا ابراهيم 26929V)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار الطبريعمالة مقاطعة عين الشقسلمان الفارسي

البيضاء أنفا
116/09/98 93 07/09/11إلتحاق بالزوجحسناء فضيل 01439N)مزدوجالمعاريف )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين التحاد الفريقيعمالة مقاطعة عين الشقالوحدة

الشق
317/09/90 56 04/09/18خليد الجعداني 26929V)مزدوجعين الشق )المقاطعة

530/01/17إقليم: الجديدةمدرسة النخيلعمالة مقاطعة عين الشقسلمان الفارسي 25 13/02/17إلتحاق بالزوجباهي سارة 18559X)مزدوجأزمور )البلدية

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية تنملعمالة مقاطعة عين الشقابن خلدون

مسيك
327/01/17 24 27/01/17فتحة مرضي 01806M)مزدوجسباتة )المقاطعة

113/02/17إقليم: مديونةابن باجةعمالة مقاطعة عين الشقالحديويين 22 27/09/17لمع     فتيحة 26687Gمزدوجالمجاطية أولد الطالب

116/02/17إقليم: النواصرم. ابن طفيلعمالة مقاطعة عين الشقعلي ابن ابي طالب 22 06/09/17بن منانة إيمان 25229X)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي التقدم

الحسني

416/09/95إقليم: الجديدةمدرسة ابن رشيق القيرواني 142 16/09/96أقدمية 16 سنةالزهرة منكاد 08076C)مزدوجالجديدة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي أم الربيع

الحسني

عمالة مقاطعة الحي الشهيد العربي البناي

الحسني
117/09/84 130 30/10/98أقدمية 16 سنةحافظ الوركي 18151D الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الياسمين

الحسني

116/09/82إقليم: النواصرم. اولد عبو 114 03/09/13عبد الله نجداوي 18194Aمزدوجاولد عزوز

عمالة مقاطعة الحي التعاون

الحسني

216/09/85إقليم: النواصرم. ابن تومرت 112 06/09/17البدري سعاد 26707Dمزدوجأولد صالح
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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 2020

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 الزوهرة الحداوي

الحسني

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الفجر

البرنوصي
106/09/01 86 02/09/14عتيقة فجري 25377H)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي اسامة بن زيد

الحسني

116/09/95إقليم: القنيطرةمالكة الفاسية 82 06/10/09إلتحاق بالزوجمجدلين المصباحي 10840G)مزدوجالقنيطرة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي الحدائق

الحسني

عمالة مقاطعة الحي الزوهرة الحداوي

الحسني
116/09/99 82 04/09/18أقدمية 16 سنةفرح الباقوري 25765E الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي عثمان بن عفان

الحسني

عمالة مقاطعة عين التحاد الفريقي

الشق
117/09/90 64 03/04/14حسناوي خديجة 26929V)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي الخطل بنات

الحسني

عمالة مقاطعات الدار م إقبال

البيضاء أنفا
104/09/02 58 06/09/17حسنية دهبان 01415M)مزدوجأنفا )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبي

الحسني

130/09/02إقليم: النواصرم. بوسكورة 58 06/09/17رشيد نعيم 18172B)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي فاطمة الفهرية

الحسني

عمالة مقاطعة الحي زليخة نصري

الحسني
116/09/92 50 04/09/19 م الدخام 26819A الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي أحد

الحسني

216/09/96إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية دار الحداد 50 04/09/19عادل بوزيان وارتيني 14061H)مزدوجحد السوالم )البلدية

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطوني

الحسني

عمالة مقاطعة الحي عثمان بن عفان

الحسني
116/09/94 48 06/09/17رضوان بلمجدوب 26003N الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي ثريا الشاوي

الحسني

عمالة مقاطعة الحي علل بن عبد ا

الحسني
116/09/98 48 06/09/17معتصم ربيعة 26385D الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الحدائق

الحسني

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطوني

الحسني
116/09/93 44 04/09/18أصواف فاطمة 18165U الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي النبعاث

الحسني

مدرسة عيون الساقية 

الحمراء

عمالة: المضيق - 

الفنيدق
616/09/97 44 07/09/17أمال كمال الدريسي 18722Z)مزدوجالفنيدق )البلدية

عمالة مقاطعة الحي الحدائق

الحسني

عمالة مقاطعة الحي قصبة المين

الحسني
113/09/00 44 04/09/18فـــــدوى  الفـضـيـلـي 24178E الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي أبو بكر الصديق

الحسني

عمالة مقاطعة الحي أحد

الحسني
105/09/08 42 10/09/15فتيحة كاري 18146Y الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الشهيد ادريس الحريزي

الحسني

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية 3 مارس

البرنوصي
107/09/05 40 04/09/18عوكلي مصطفى 01628U)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي فاطمة الفهرية

الحسني

المدرسة البتدائية فاطمة 

البورقادي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
116/02/17 34 16/02/17نويبي هدى 01803J)مزدوجسباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي فاطمة الفهرية

الحسني

322/02/17إقليم: مديونةالقاضي عياض 34 22/02/17مليكة العباس 26498B)مزدوجتيط مليل )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 2020

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 واد المخازن

الحسني

عمالة مقاطعة الحي الوئام

الحسني
105/09/03 32 04/09/19حنان منصور 18567F الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الوئام

الحسني

316/02/17إقليم: مديونةعبد الكريم الخطابي 32 07/09/17زهير أسماء 26684D)مزدوجتيط مليل )البلدية

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطوني

الحسني

مدرسة موسى بن نصير 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
130/01/17 32 07/09/17مريم الصائغ 01536U مرس السلطان

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الوئام

الحسني

عمالة مقاطعة الحي واد المخازن

الحسني
916/09/87 28 04/09/18المصطفى امعيري 18155H الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الياسمين

الحسني

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطوني

الحسني
307/09/04 28 06/09/17البصري هشام 18165U الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي بدر

الحسني

عمالة مقاطعة الحي مليكة الفاسي

الحسني
120/01/17 25 الحي الحسني 26820Bفضيل امال

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي التعاون

الحسني

120/01/17إقليم: برشيدمركزية السوالم 24 04/09/17إلتحاق بالزوجمونة الغطاس 14375Z سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي عثمان بن عفان

الحسني

عمالة مقاطعات الدار للة أمينة

البيضاء أنفا
230/01/17 24 30/01/17الناقري وفاء 01446

W

مزدوجالمعاريف )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي فاطمة الفهرية

الحسني

120/01/17إقليم: النواصرم. 11 يناير 24 20/01/17الهام لقرافي 26108C)مزدوجدار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطوني

الحسني

116/09/99إقليم: النواصرم. الرحمة 22 03/09/18سفيان العسري 20901T)مزدوجدار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطوني

الحسني

107/09/05إقليم: النواصرم. الرحمة 22 03/09/18سميرة أبلوش 20901T)مزدوجدار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي رياض اللفة

الحسني

المدرسة البتدائية يوسف 

بن تاشفين

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
220/02/17 22 04/09/19ابتسام بودار 01817Z)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبي

الحسني

عمالة مقاطعات الدار فاطمة الفهرية

البيضاء أنفا
130/01/17 22 06/09/17فاطمة الزهراء إد بوبكر 01398U)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبي

الحسني

المدرسة البتدائية المسيرة 

الخضراء

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
721/02/17 22 06/09/17أبو الليث فاطمة 19706U)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي الوئام

الحسني

عمالة مقاطعة الحي الحدائق

الحسني
104/09/18 22 04/09/18مليادي ليلى 23326D الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي أبو العباس السبتي

الحسني

404/09/18إقليم: مديونةقاسم أمين 22 04/09/18الوكيلي خديجة 25999Jمزدوجسيدي حجاج واد حصار

عمالة مقاطعة الحي فاطمة الفهرية

الحسني

المدرسة البتدائية المام 

علي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
104/09/18 22 04/09/18زينب البوكا 01689K سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

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 2020

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 الشهيد ادريس الحريزي

الحسني

104/09/18إقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء 22 04/09/18قبلي سكينة 18191X)مزدوجدار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطوني

الحسني

عمالة مقاطعات الدار ابن النفيس

البيضاء أنفا
202/09/15 18 06/09/17رضوان كمال 01420T)مزدوجأنفا )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطوني

الحسني

عمالة مقاطعة الحي ثريا الشاوي

الحسني
304/09/12 16 04/09/19مريم زيان 25766F الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبي

الحسني

201/09/16عمالة: الرباطم بن  يوسف 16 04/09/18إلتحاق بالزوجسعيدة الوطاسي 01067J يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي مليكة الفاسي

الحسني

عمالة مقاطعات الدار ابن الرومي

البيضاء أنفا
313/02/17 12 04/09/19سعيد شخمون 01399V)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي الشهيد ادريس الحريزي

الحسني

104/09/18إقليم: النواصرم. م البارودي 12 04/09/18هاجر النماحي 25544P)مزدوجدار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي أحد

الحسني

عمالة مقاطعة الحي الياسمين

الحسني
106/09/01 8 03/09/19الخليفة رشيد 25555B الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية م 

الحداوي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الخوةعمالة مقاطعات ابن مسيك

مولي رشيد
117/09/90 146 23/09/94أقدمية 16 سنةسعاد اشتيوي 26677

W

مزدوجمولي رشيد )المقاطعة(

المدرسة البتدائية جمال 

الدين الفغاني

المدرسة البتدائية يوسف عمالة مقاطعات ابن مسيك

بن تاشفين

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
116/09/86 140 30/09/94أقدمية 16 سنةالسعيدي خديجة 01817Z)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

المدرسة البتدائية أحمد عمالة مقاطعات ابن مسيكالمدرسة البتدائية 11 يناير

الراشدي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
217/09/84 126 16/09/00أقدمية 16 سنةنفيس عبد الله 01833S)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

المدرسة البتدائية إدريس 

الحريزي

المدرسة البتدائية جمال عمالة مقاطعات ابن مسيك

الدين الفغاني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
116/09/93 112 09/09/08أقدمية 12 سنةعائشة  قبلوي 01829M)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

المدرسة البتدائية إخوان 

الصفا

عمالة مقاطعات عين المام الجزوليعمالة مقاطعات ابن مسيك

السبع الحي الم
106/09/01 108 07/10/02أقدمية 16 سنةفتيحة وفيق 06536D)مزدوجعين السبع )المقاطعة

المدرسة البتدائية ابن 

العميد

112/09/02إقليم: مديونةمحمود درويشعمالة مقاطعات ابن مسيك 90 13/09/11أمينة بوراية 27260Eمزدوجسيدي حجاج واد حصار

المدرسة البتدائية فاطمة 

البورقادي

عمالة مقاطعة عين النارةعمالة مقاطعات ابن مسيك

الشق
116/09/98 76 04/10/10زهوري ليلى 18121

W

مزدوجعين الشق )المقاطعة(

المدرسة البتدائية فاطمة 

البورقادي

المدرسة البتدائية ابن عمالة مقاطعات ابن مسيك

زيدون

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
116/09/96 52 30/09/16خلخال حنان 01824G)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين ياسمينةعمالة مقاطعات ابن مسيكالمدرسة البتدائية المتنبي

الشق
412/09/02 52 18/01/17الداودي مريم 18119U)مزدوجعين الشق )المقاطعة

المدرسة البتدائية أبو 

القاسم الشابي

المدرسة البتدائية مولي عمالة مقاطعات ابن مسيك

الحسن

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
112/10/02 46 04/09/19لبنى المولوي 01827K)مزدوجابن امسيك )المقاطعة
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للتعيين

المديرية القليمية 
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية علي بن 

أبي طالب

المدرسة البتدائية اولد عمالة مقاطعات ابن مسيك

احريز 1

316/09/96إقليم: برشيد 44 04/09/18مصطفى  برنية 14363L)مزدوجحد السوالم )البلدية

المدرسة البتدائية أبو 

القاسم الشابي

المدرسة البتدائية ابن عمالة مقاطعات ابن مسيك

زيدون

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
116/09/97 44 04/09/18خديجة مؤدن 01824G)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

المدرسة البتدائية إخوان 

الصفا

عمالة مقاطعات الدار عبد المومنعمالة مقاطعات ابن مسيك

البيضاء أنفا
105/09/03 42 08/11/18حنان أهزم 01405B)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

المدرسة البتدائية يوسف 

بن تاشفين

116/09/98إقليم: مديونةعبد ا العرويعمالة مقاطعات ابن مسيك 36 04/09/18نزهة بل الخالة 25579Cمزدوجالمجاطية أولد الطالب

المدرسة البتدائية أحمد عمالة مقاطعات ابن مسيكالمدرسة البتدائية البحتري

الهيبة

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
216/09/99 36 04/09/18نور الدين الصبر 01807N)مزدوجسباتة )المقاطعة

المدرسة البتدائية يوسف 

بن تاشفين

المدرسة البتدائية خالد بن عمالة مقاطعات ابن مسيك

الوليد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
114/02/17 34 14/02/17عبد الرزاق براغ 25772M)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية أحمد 

الهيبة

214/02/17إقليم: النواصرم. ابراهيم الرودانيعمالة مقاطعات ابن مسيك 34 14/02/17مريم دارويش 26464P)مزدوجبوسكورة )البلدية

المدرسة البتدائية علي بن 

أبي طالب

المدرسة البتدائية أهل الغلم عمالة مقاطعات ابن مسيك

الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
104/09/12 28 06/09/17مونة عابر 01722

W

مزدوجسيدي مومن )المقاطعة(

المدرسة البتدائية عمر بن 

عبد العزيز

202/09/14إقليم: النواصرم. المام البخاريعمالة مقاطعات ابن مسيك 28 02/11/17هاجر أخرفي 24636C)مزدوجبوسكورة )البلدية

المدرسة البتدائية الميرة 

لل أمينة

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية أنوالعمالة مقاطعات ابن مسيك

مسيك
116/09/99 26 04/09/18مفتاح رشيدة 01805L)مزدوجسباتة )المقاطعة

المدرسة البتدائية إخوان 

الصفا

113/02/17إقليم: مديونةعمر ابن عبد العزيزعمالة مقاطعات ابن مسيك 24 14/02/17لبنى وجري 25211C)مزدوجالهراويين )البلدية

المدرسة البتدائية ابن 

العميد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية القدسعمالة مقاطعات ابن مسيك

مولي رشيد
113/02/17 24 13/02/17ليلى المالكي 01788T)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية عمالة مقاطعات ابن مسيكالمدرسة البتدائية البحتري

المنفلوطي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
202/09/15 22 04/09/18حسنى العلوي 01703A سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

زيدون

202/09/15إقليم: النواصرم. طارق بن زيادعمالة مقاطعات ابن مسيك 22 04/09/18م لعريوي 24170

W

مزدوجبوسكورة )البلدية(

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

809/02/17إقليم: النواصرم. اولد مالكعمالة مقاطعات ابن مسيك 22 04/09/19سمية نفعي 18177G)مزدوجبوسكورة )البلدية

المدرسة البتدائية أبو 

القاسم الشابي

106/09/17إقليم: مديونةسيدي ابراهيمعمالة مقاطعات ابن مسيك 20 06/09/19امزيل مرية 01836Vمزدوجالمجاطية أولد الطالب

المدرسة البتدائية ابن 

خفاجة

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية المسجدعمالة مقاطعات ابن مسيك

مولي رشيد
116/09/99 18 06/09/17رشيدة ناشط 01765T سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج
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المنصور الذهبي

204/09/02إقليم: النواصرم. عبد الكريم الخطابيعمالة مقاطعات ابن مسيك 18 10/07/17ديناري امينة 25970C)مزدوجبوسكورة )البلدية

المدرسة البتدائية إخوان 

الصفا

المدرسة البتدائية علي بن عمالة مقاطعات ابن مسيك

أبي طالب

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
116/09/99 16 04/09/18إلتحاق بالزوجالمليلس فاطمة 01811T)مزدوجسباتة )المقاطعة

المدرسة البتدائية فاطمة 

البورقادي

102/09/14إقليم: الجديدةمدرسة عبدا بن ياسينعمالة مقاطعات ابن مسيك 14 05/09/18معطاوي نجاة 08104Hمزدوجأولد فرج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الهراويين

رشيد

المدرسة البتدائية الميرة 

لل عائشة

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
116/09/86 147 16/09/98أقدمية 16 سنةصبر زهور 01820C)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

المدرسة البتدائية أبو 

القاسم  الزياني

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات عين بسمة

السبع الحي الم
117/09/90 140 17/09/98أقدمية 16 سنةكرواطة عبد الحق 24953X)مزدوجعين السبع )المقاطعة

المدرسة البتدائية المسيرة 

الخضراء

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

116/09/88عمالة: الميةالنسيم 136 16/09/95إلتحاق بالزوجآسيا  الشرادي 26900N)مزدوجالمية )البلدية

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان بن زيدان

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية العقاد

مولي رشيد
117/09/90 136 16/09/95أقدمية 16 سنةفتيحة ياتيم 01773B سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية رابعة 

العدوية

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة: أكادير  إدا مدرسة الموحدين البتدائية

وتنان
116/09/99 126 26/09/00أقدمية 16 سنةإبراهيم  إقــس 27274Vمزدوجالدراركة

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان بن زيدان

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية بلل

مولي رشيد
116/09/95 124 05/10/98أقدمية 16 سنةفتيحة حمدون 01784N)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية إسلي

رشيد

المدرسة البتدائية ابن 

الونان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
116/09/92 124 10/10/98أقدمية 16 سنةال براهيمي الدريسي فتيحة 19715D)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان بن زيدان

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

116/09/96إقليم: مديونةابن رشد 120 16/09/01أقدمية 16 سنةبشرى مومن 27214Eمزدوجسيدي حجاج واد حصار

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان بن زيدان

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية ابن 

الونان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
116/09/98 116 03/10/01أقدمية 16 سنةمليكة لمباركي 19715D)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية مبادرات

رشيد

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية أم أيمن

البرنوصي
116/09/99 116 09/09/15أقدمية 16 سنةبختي مراد 21156V)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية أهل الغلم 

الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
113/09/00 116 13/09/05أقدمية 16 سنةخديجة       اجدي 01722

W

مزدوجسيدي مومن )المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية ابن تيمية

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية م القري

مولي رشيد
116/09/96 108 04/09/02أقدمية 16 سنةلعريفي رشيدة 01800F)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية مبادرات

رشيد

104/09/02إقليم: مديونةأبي بكر الصديق 106 09/09/15أقدمية 16 سنةابراغ خديجة 01727B)مزدوجالهراويين )البلدية

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية  بدر

رشيد

عمالة مقاطعة عين سيدي مسعود

الشق
106/09/01 93 04/09/12أقدمية 12 سنةسعيدي نادية 18162R)مزدوجعين الشق )المقاطعة
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عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية  بدر

رشيد

عمالة مقاطعة عين سيدي مسعود

الشق
104/09/02 93 04/09/12أقدمية 12 سنةفدوى الشيكر 18162R)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الترمذي

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الناصر

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
116/09/85 82 02/09/15أبوالعموم سعيد 01786R)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الناصر

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات عين ابن قتيبة

السبع الحي الم
106/09/00 82 02/09/16سميرة لهلل 01585X)مزدوجالحي المي )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الترمذي

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الناصر

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
116/09/91 78 11/09/15أقدمية 12 سنةمريم        خصوم 01786R)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية مبادرات

رشيد

عمالة مقاطعات عين ابن سعيد المغربي

السبع الحي الم
106/09/00 74 09/09/15ايمان التشيش 01595H الصخور السوداء

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية ابن دريد

رشيد

116/09/88إقليم: برشيدمركزية اولد زيدان 68 06/09/17مغفور م 14262Bمزدوجأولد زيدان

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الفضل

رشيد

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة الوحدة البتدائية

مرس السلطان
216/09/92 60 25/06/15سميرة غريب 01525G مرس السلطان

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية مولي 

هشام

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية العقاد

مولي رشيد
116/09/96 58 04/09/18ارويشد سعاد 01773B سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية 

الزرقطوني

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية علي بن 

أبي طالب

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
116/09/96 58 30/08/17عبد الكريم بوحامي 01811T)مزدوجسباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية إسلي

رشيد

المدرسة البتدائية مولي 

الحسن

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
204/09/02 58 06/09/17زينة اندجار 01827K)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية بلل

رشيد

عمالة مقاطعات عين الموحدين

السبع الحي الم
116/09/94 54 04/09/18قطبي عبدالحق 01592E الصخور السوداء

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية العقاد

رشيد

116/09/95إقليم: مديونةعبد الله المصدق 54 04/09/19م صابر 24694R)مزدوجالهراويين )البلدية

المدرسة البتدائية طارق بن 

زياد

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية العقاد

مولي رشيد
216/09/93 52 24/01/17كونت عائشة 01773B سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان بن زيدان

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية م القري

مولي رشيد
116/09/93 50 04/09/19السماوي م 01800F)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الناصر

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية المسيرة 

الخضراء

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
113/09/01 50 04/09/18صفية ابو الليل 19706U)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية عثمان 

ابن عفان

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الخنساء

البرنوصي
316/09/02 48 06/09/17فتيحة اتريعي 24696T)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية طارق بن 

زياد

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الداخل

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
205/09/03 44 06/09/17نوال بركات 01792X)مزدوجمولي رشيد )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

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية علي بن 

أبي طالب

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
118/10/02 40 06/09/17هناد حياة 01811T)مزدوجسباتة )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان بن زيدان

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

116/09/94إقليم: مديونةأبي بكر الصديق 36 06/09/17مصطفى مشرف 01727B)مزدوجالهراويين )البلدية

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الهراويين

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية لل حسناء

مولي رشيد
104/09/02 36 06/09/17الراشدي عز الدين 01778G سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية علي بن 

أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

107/09/05إقليم: النواصرم.م دار الضمانة 36 02/09/16إلتحاق بالزوجحياة قصبان 18200Gمزدوجأولد صالح

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية ابن تيمية

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الواحد العلوي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
127/01/17 34 27/01/17سميرة رياض 26465R)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية طارق بن 

زياد

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات عين عبد ا الحداوي

السبع الحي الم
216/02/17 34 06/09/17حليمة قضيب 01570F)مزدوجالحي المي )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الهراويين

رشيد

عمالة مقاطعات الدار للة أمينة

البيضاء أنفا
117/02/17 34 20/02/17مريم عكلي 01446

W

مزدوجالمعاريف )المقاطعة(

المدرسة البتدائية سكينة 

بنت الحسين

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات عين عمر بن الخطاب

السبع الحي الم
214/02/17 34 14/02/17عائشة علوان 01569E)مزدوجالحي المي )المقاطعة

المدرسة البتدائية مولي 

هشام

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة الحي الوئام

الحسني
124/02/17 34 08/03/17وســـــــــام فــــــوكـــــاس 18567F الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية ابن تيمية

رشيد

المدرسة البتدائية الميرة 

لل عائشة

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
127/01/17 34 27/01/17فاطمة الهنتالي 01820C)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الفضل

رشيد

المدرسة البتدائية عثمان 

ابن عفان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
120/02/17 34 20/02/17م ايت لحساين 24454E)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية لل 

حسناء

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة المقديسي البتدائية

مرس السلطان
125/04/17 34 25/04/17سومية العاجي 01504J)مزدوجالفداء )المقاطعة

المدرسة البتدائية عقبة بن 

نافع

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات عين ابن سعيد المغربي

السبع الحي الم
217/09/90 32 16/04/19م بوضاض 01595H الصخور السوداء

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية إسلي

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية لل أسماء

مولي رشيد
107/09/04 32 06/09/17الغواري اسماء 01779H سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية علي بن 

أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
107/09/05 32 04/09/19مصطفى الكحيل 20469Y)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الخنساء

رشيد

عمالة مقاطعة الحي الشهيد ادريس الحريزي

الحسني
116/02/17 32 06/09/17إيمان كليل 18149B الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة إبن بطوطة البتدائية

مرس السلطان
214/02/17 32 06/09/17نورة اوباهيم 01517Y)مزدوجالفداء )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 مقاطعات مولي المدرسة البتدائية ابن طفيل

رشيد

المدرسة البتدائية أحمد 

المنصور الذهبي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
505/09/07 30 04/09/18فاتحة احبايز 01814

W

مزدوجسباتة )المقاطعة(

المدرسة البتدائية ابن 

الونان

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيم

البرنوصي
103/09/13 30 06/09/17الهام بنفائدة 26098S)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية ابن تيمية

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية العقاد

مولي رشيد
116/09/92 28 06/09/17فاطمة  العيادي 01773B سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية عقبة بن 

نافع

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة: الصخيرات  - احمدعبدالسلم البقالي

تمارة
323/01/08 28 06/09/17المحسن فاطمة 26329Tمزدوجسيدي يحيى زعير

المدرسة البتدائية سكينة 

بنت الحسين

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النسيم

البرنوصي
603/09/13 28 06/09/17حليمة بطا 26896J)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية مولي 

هشام

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية لل أسماء

مولي رشيد
606/09/17 28 06/09/17زكية اكسيسو 01779H سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية مصعب  

بن عمير

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية مولي 

هشام

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
106/09/17 28 06/09/17فاطمة الزهراء جبيل 01776E سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية عبدالجليل 

بنحيدة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

206/09/17إقليم: مديونةعين الحلوف 28 06/09/17منال الدرواسي 01842Bمزدوجالمجاطية أولد الطالب

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية  بدر

رشيد

المدرسة البتدائية ابن 

زيدون

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
106/09/17 28 06/09/17عائشة المنوك 01824G)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الفضل

رشيد

عمالة مقاطعة عين المعرفة

الشق
106/09/17 28 06/09/17حفيظة بوتزرت 27362R)مزدوجعين الشق )المقاطعة

المدرسة البتدائية علي بن 

أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية يوسف 

بن تاشفين

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
106/09/17 28 06/09/17إلهام لوحيشي 01817Z)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

المدرسة البتدائية علي بن 

أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

306/09/17إقليم: النواصرم. م القري 28 06/09/17عماد المبروكي 26110E)مزدوجبوسكورة )البلدية

المدرسة البتدائية 

الزرقطوني

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية 11 يناير

مسيك
105/09/07 27 04/09/18إلتحاق بالزوجةعبدا شقيق 01809R)مزدوجسباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الخوة

رشيد

المدرسة البتدائية م 

الحداوي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
116/09/96 24 03/09/19م فهيم 01832R)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية النصر

رشيد

المدرسة البتدائية فاطمة 

البورقادي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
103/09/13 24 04/09/18واحـــــــمان محمـــــــــد 01803J)مزدوجسباتة )المقاطعة

المدرسة البتدائية طارق بن 

زياد

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية إخوان 

الصفا

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
213/02/17 24 06/09/17فوزية براضي 01818A)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

المدرسة البتدائية الجنرال 

الكتاني

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية القاضي 

عياض

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
116/02/17 24 23/02/17زينب نزيه 01624P)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

المدرسة البتدائية المام 

مالك

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الناصر

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
114/02/17 24 27/02/17شيماء محفيضي 01786R)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية عثمان 

ابن عفان

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية المل

البرنوصي
113/09/02 23 04/09/18إلتحاق بالزوجعفاف موثيق الدين 01707E سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية طارق بن 

زياد

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات عين ابن ثابت

السبع الحي الم
106/09/17 23 06/09/17إلتحاق بالزوجأميمة بوطاس 01594G الصخور السوداء

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية سكينة 

بنت الحسين

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية العقاد

مولي رشيد
417/09/90 22 04/09/18قاسم الرضواني 01773B سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية مصعب  

بن عمير

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية لل أسماء

مولي رشيد
104/09/12 22 04/09/18برباش مريم 01779H سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الداخل

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

مدرسة عين الشفاء 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
101/01/17 22 04/09/18خديجة اوسموكن 01503H)مزدوجالفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية مبادرات

رشيد

513/02/17إقليم: برشيد مركزية الربعاء الجديدة 22 04/09/19حسناء بكاش 14320Pمزدوججاقمة

المدرسة البتدائية ابن 

الونان

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

120/02/17إقليم: النواصرم. ابن سينا 22 04/09/19امال شوقي 26532N)مزدوجدار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية ابن طفيل

رشيد

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة ابن خلدون البتدائية

مرس السلطان
513/02/17 22 04/09/19سكينة غلب 01515

W

مزدوجالفداء )المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الخنساء

رشيد

عمالة مقاطعة الحي الشهيد ادريس الحريزي

الحسني
126/04/17 22 04/09/19احمد لمخيضة 18149B الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

   المدرسة البتدائية لل 

مريم

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

204/09/18إقليم: مديونةعلل بن عبد ا 22 04/09/18مريم قصاب 26871G)مزدوجتيط مليل )البلدية

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

304/09/18إقليم: مديونةمدرسة تيط مليل 22 04/09/18هاجر بومعيز 01711J)مزدوجتيط مليل )البلدية

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الخنساء

رشيد

مدرسة عين الشفاء 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
104/09/18 22 04/09/18فاطمة الزهراء اوسموكن 01503H)مزدوجالفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية لل أسماء

رشيد

المدرسة البتدائية جمال 

الدين الفغاني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
104/09/18 22 04/09/18مصطفى الحاجي 01829M)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

المدرسة البتدائية عقبة بن 

نافع

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

504/09/18إقليم: النواصرم. البرار 22 04/09/18خديجة الناصري 22911C)مزدوجبوسكورة )البلدية

المدرسة البتدائية علي بن 

أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات عين الجاحظ

السبع الحي الم
404/09/18 22 04/09/18فدوى رفيق 01579R)مزدوجالحي المي )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية إسلي

رشيد

المدرسة البتدائية جمال 

الدين الفغاني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
504/09/18 22 04/09/18مصطفى جمال 01829M)مزدوجابن امسيك )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

المدرسة البتدائية عبدالجليل 

بنحيدة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية المسيرة 

الخضراء

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
104/09/18 22 04/09/18بن المقدم فاطمة 19706U)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية للالياقوت

رشيد

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة سبـــأ البتدائية

مرس السلطان
304/09/18 22 04/09/18مريم الحريري 01527J مرس السلطان

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية المسيرة 

الخضراء

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الترمذي

مولي رشيد
101/01/12 20 04/09/19شجري م 24900P)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الفضل

رشيد

101/01/17إقليم: مديونةالشياظمة 20 04/09/19مونى أبو الليث 23743G)مزدوجالهراويين )البلدية

المدرسة البتدائية عبدالجليل 

بنحيدة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

206/09/17إقليم: مديونةعين الحلوف 20 04/09/19مريم كرمال 01842Bمزدوجالمجاطية أولد الطالب

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الخنساء

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية العقاد

مولي رشيد
416/09/91 18 04/09/18خليد التاودي 01773B سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية ابن تيمية

رشيد

مجموعة مدارس 44 

المركزية

1105/09/07عمالة: مراكش 18 06/09/17إلتحاق بالزوجحسناء مشاوي 02784Aمزدوجأولد دليم

المدرسة البتدائية 

الزرقطوني

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية البحتري

مسيك
102/09/09 18 06/09/17عائشة لخيار 01813V)مزدوجسباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية المسجد

رشيد

عمالة: الصخيرات  - انس بن مالك

تمارة
504/09/12 18 06/09/17إلتحاق بالزوججيداوي حكيمة 19630L)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الخليل

رشيد

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيم

البرنوصي
106/09/17 18 06/09/17مريم هشوم 26098S)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية مبادرات

رشيد

106/09/17إقليم: مديونةعبد ا العروي 18 06/09/17مريم ايت بن حسو 25579Cمزدوجالمجاطية أولد الطالب

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية مبادرات

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الداخل

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
106/09/17 18 06/09/17ايمان نفسي 01792X)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبدالجليل 

بنحيدة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية ابن 

خفاجة

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
906/09/17 18 06/09/17اسية توكناتي 01804K)مزدوجسباتة )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبدالجليل 

بنحيدة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية لل حسناء

مولي رشيد
106/09/17 18 06/09/17يسرى شجري 01778G سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الفضل

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الخوة

مولي رشيد
107/09/17 18 07/09/17مليكة فراص 26677

W

مزدوجمولي رشيد )المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية مبادرات

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية م القري

مولي رشيد
106/09/17 18 06/09/17مريم جويبر 01800F)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية علي بن 

أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الخوة

مولي رشيد
106/09/17 18 06/09/17منى فاخر 26677

W

مزدوجمولي رشيد )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

المدرسة البتدائية لل 

حسناء

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

106/09/17إقليم: برشيدمركزية الخليف 18 06/09/17إلتحاق بالزوجفنين فاطمة الزهراء 14369Tمزدوجالسوالم-الطريفية

المدرسة البتدائية علي بن 

أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية م القري

مولي رشيد
106/09/17 18 06/09/17أميمة ناجي 01800F)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية علي بن 

أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية 3 مارس

البرنوصي
106/09/17 18 06/09/17ياسين فهمي 01628U)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية علي بن 

أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة أم هانئ البتدائية

مرس السلطان
623/10/17 18 23/10/17معاذ الفائق 01505K)مزدوجالفداء )المقاطعة

المدرسة البتدائية مصعب  

بن عمير

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

505/09/03إقليم: مديونةابن حزم 16 04/09/19حسن سوكان 26685Eمزدوجسيدي حجاج واد حصار

المدرسة البتدائية عبدالجليل 

بنحيدة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية رابعة 

العدوية

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
402/09/09 16 04/09/18أنظام نزهة 01801G)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية 

الزرقطوني

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الخنساء

مولي رشيد
108/11/17 16 04/09/18يوسف أعبيد 01764S سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الخليل

رشيد

المدرسة البتدائية إخوان 

الصفا

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
104/09/19 16 04/09/19سارة سعود 01818A)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الفضل

رشيد

المدرسة البتدائية أبو 

القاسم  الزياني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
204/09/19 16 04/09/19رضى بشرى 19714C)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبدالجليل 

بنحيدة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
804/09/19 16 04/09/19العاجي خولة 01826J)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

المدرسة البتدائية علي بن 

أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية إخوان 

الصفا

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
704/09/19 16 04/09/19أميمة السمللي بلفقيه 01818A)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

المدرسة البتدائية علي بن 

أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات عين طارق بن زياد

السبع الحي الم
704/09/19 16 04/09/19سعيدة أكدي 01572H)مزدوجالحي المي )المقاطعة

المدرسة البتدائية علي بن 

أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية القاضي 

عياض

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
104/09/19 16 04/09/19سلمى اشعايبي 01624P)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الفضل

رشيد

المدرسة البتدائية ابن 

خفاجة

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
504/09/19 16 04/09/19بطال عائشة 01804K)مزدوجسباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الفضل

رشيد

المدرسة البتدائية ابن 

خفاجة

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
704/09/19 16 04/09/19اصفي الشيماء 01804K)مزدوجسباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية إسلي

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية أمغالة

مولي رشيد
116/09/95 14 04/09/18عبد الجليل بعداوي 01780J سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية معاذ بن 

جبل

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
405/09/07 14 04/09/18هند تالوي 01694R سيدي البرنوصي

)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 طارق بن 

زياد

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان لمخنث

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
306/09/06 12 04/09/18الرجراج ايوب 01789U)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية ابن تيمية

رشيد

504/09/18إقليم: مديونةابن حزم 12 04/09/18م الكويط 26685Eمزدوجسيدي حجاج واد حصار

المدرسة البتدائية أبو 

القاسم  الزياني

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

502/09/14إقليم: خنيفرةبن خليل 12 04/09/18البركة مولي رشيد 11642Dمزدوجأيت اسحاق

المدرسة البتدائية عبدالجليل 

بنحيدة

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية مولي 

هشام

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
502/09/15 12 04/09/18أيت الكبير زكية 01776E سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان بن زيدان

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان لمخنث

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
201/01/17 12 04/09/18ليلى سماع 01789U)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية القدس

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان لمخنث

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
509/02/17 12 04/09/19أيوب جاع 01789U)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية المسجد

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الخنساء

مولي رشيد
109/02/17 12 04/09/19م الغمري 01764S سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية العقاد

رشيد

701/01/17إقليم: النواصرم. ابن العميد 12 04/09/19عدنان رضوان 18202Jمزدوجأولد صالح

   المدرسة البتدائية لل 

مريم

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات الدار فاطمة الفهرية

البيضاء أنفا
118/02/17 12 04/09/19شكير اجبيلو 01398U)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان بن زيدان

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النصر

البرنوصي
104/09/18 12 04/09/18طه نورة 01631X)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان بن زيدان

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان لمخنث

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
204/09/18 12 04/09/18مذكور عبد الرحيم 01789U)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الخنساء

رشيد

عمالة مقاطعات الدار ابن الرومي

البيضاء أنفا
204/09/18 12 04/09/18حسن اوفقير 01399V)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية مبادرات

رشيد

   المدرسة البتدائية لل 

مريم

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
404/09/18 12 04/09/18يوسف  مجهود 01777F سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الهراويين

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية المسجد

مولي رشيد
304/09/18 12 04/09/18ايوب نيدعابو 01765T سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية مبادرات

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان بن زيدان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
704/09/18 12 04/09/18ياسين الصافي 01799E)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية مبادرات

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الخليل

مولي رشيد
104/09/18 12 04/09/18وليد آيت عدي 26380Y)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الترمذي

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الخوة

مولي رشيد
104/09/18 12 04/09/18تريد حسناء 26677

W

مزدوجمولي رشيد )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

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان بن زيدان

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

104/09/18إقليم: مديونة م الوديع 12 04/09/18انحيل البشير 25347A)مزدوجالهراويين )البلدية

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الهراويين

رشيد

عمالة مقاطعات عين الحسن اليوسي

السبع الحي الم
304/09/18 12 04/09/18مروان دلبي 01583V)مزدوجالحي المي )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الخليل

رشيد

المدرسة البتدائية عقبة بن 

نافع

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
104/09/18 12 04/09/18ليلى  لكسوار 01791

W

مزدوجمولي رشيد )المقاطعة(

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الفضل

رشيد

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية البحتري

مسيك
204/09/18 12 04/09/18أسماء الخيمي 01813V)مزدوجسباتة )المقاطعة

المدرسة البتدائية مولي 

هشام

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الكويرة

مولي رشيد
702/09/16 10 04/09/19ابتسام بناجي 01769X سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الخليل

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان بن زيدان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
106/09/17 10 04/09/19بشرى الملياني 01799E)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية علي بن 

أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات عين ابن بسام

السبع الحي الم
306/09/17 10 04/09/19نورالدين الريفي 01571G)مزدوجالحي المي )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية العقاد

رشيد

206/09/17إقليم: سيدي بنورالشريف الدريسي 10 04/09/19إلتحاق بالزوجعائشة الوافي 08110Pمزدوجالوليدية

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الخليل

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
119/10/17 10 04/09/19ضحى فولل 01793Y)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية  بدر

رشيد

212/12/17إقليم: النواصرم. ابن العميد 10 04/09/19سعيد حبادي 18202Jمزدوجأولد صالح

المدرسة البتدائية طارق بن 

زياد

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية المسجد

مولي رشيد
304/09/18 10 04/09/19أسماء عقبة 01765T سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية مصعب  

بن عمير

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

104/09/18عمالة: الميةاولد سيدي عبد النبي 8 04/09/19أحمد بليط 01738Nمزدوجالشللت

المدرسة البتدائية مولي 

هشام

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية طارق بن 

زياد

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
104/09/18 8 04/09/19سومية رشدي 01790V)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية رابعة 

العدوية

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

216/09/91إقليم: بنسليمانمدرسة المل 7 04/09/19إلتحاق بالزوجخدوج وزران 19576C)مزدوجبوزنيقة )البلدية

المدرسة البتدائية مصعب  

بن عمير

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطوني

الحسني
204/09/19 6 04/09/19مليكة نيت اسلي 18165U الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية مصعب  

بن عمير

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
204/09/19 6 04/09/19زينب العماري 01793Y)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الخليل

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان بن زيدان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
504/09/19 6 04/09/19غزلن تيزي 01799E)مزدوجمولي رشيد )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

المدرسة البتدائية علي بن 

أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية القدس

مولي رشيد
304/09/19 6 04/09/19جليلة فتاش 01788T)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية علي بن 

أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الداخل

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
204/09/19 6 04/09/19إحسان سلطانة 01792X)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية مبادرات

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الرحمان الداخل

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
104/09/19 6 04/09/19سارة درقاوي 01792X)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الفضل

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية ابن تيمية

مولي رشيد
1004/09/19 6 04/09/19بوطالب فاطمة 01770Y سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية علي بن 

أبي طالب

عمالة مقاطعات مولي 

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية إسلي

مولي رشيد
104/09/19 6 04/09/19حفصة كرام 01794Z)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية مبادرات

رشيد

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
104/09/19 6 04/09/19يامنة حنون 01793Y)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الفضل

رشيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية المسجد

مولي رشيد
604/09/19 6 04/09/19العواج يسرا 01765T سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات مولي المدرسة البتدائية الفضل

رشيد

المدرسة البتدائية الحسن 

الول

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
204/09/19 6 04/09/19محفوظ ايمان 01815X)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن هانئ

البرنوصي

216/09/92عمالة: الميةلل أسماء 158 16/09/92أقدمية 16 سنةوافى الحمراوي 01898M)مزدوجالمية )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الكسائي

البرنوصي

المدرسة البتدائية معاذ بن 

جبل

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
116/09/82 140 16/09/94أقدمية 16 سنةم  نعمان 01694R سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهار

البرنوصي

المدرسة البتدائية معاذ بن 

جبل

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
316/09/89 132 16/09/96أقدمية 16 سنةفتيحة الوردي 01694R سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن هانئ

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية 11 يناير

البرنوصي
116/09/91 130 14/09/15أقدمية 16 سنةحبيبة بوزاوي 19705T)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهراوي

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية أبي عنان

البرنوصي
116/09/92 126 06/09/00أقدمية 16 سنةخديجة البروتي 01700X سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية المام 

علي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
116/09/93 124 16/09/99أقدمية 16 سنةليلى مكرم 01689K سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهراوي

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهار

البرنوصي
116/09/94 116 18/10/01أقدمية 16 سنةفتيحة حنين 01714M)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية القدس

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية أبي عنان

البرنوصي
116/09/91 114 29/09/05أقدمية 12 سنةرشيدة أروش 01700X سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية أهل الغلم 

الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

116/09/89إقليم: أزيللمدرسة أزوركي 110 17/09/04أقدمية 16 سنةخديجة سابي 06851

W

مزدوجأزيلل )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 أهل الغلم 

الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية الدروة 

الجديدة

617/09/79إقليم: برشيد 106 03/09/13فاطمة صبطي 25685T)مزدوجالدروة )البلدية

المدرسة البتدائية موسى بن 

نصير

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية عبدا 

كنون

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
217/09/84 94 04/09/19تزلفت عبد العزيز 01701Y سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الخنساء

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية 11 يناير

البرنوصي
116/09/92 86 23/09/08أقدمية 12 سنةالزوهرة محمودي 19705T)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية القدس

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية أبي عنان

البرنوصي
106/09/01 62 21/09/16نزهة بن الطيب 01700X سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الرحامنة

البرنوصي

116/09/95إقليم: الجديدةمدرسة التهديب 58 06/09/17سمير الضيف 08095Y)مزدوجلبير الجديد )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهار

البرنوصي

عمالة مقاطعات الدار عبد الواحد المراكشي بنات

البيضاء أنفا
217/09/84 58 06/09/17عبدالحق برامي الدريسي 01412J)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية البصيري

البرنوصي

116/09/97عمالة: الميةالزرقطوني 58 18/07/17موبال عبد الحق 26620Jمزدوجالشللت

المدرسة البتدائية م 

الزرقطوني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهار

البرنوصي
216/09/99 58 04/09/12نعيمة  حمانو 01714M)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية 11 يناير

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهار

البرنوصي
217/09/90 56 04/09/19خد يجة  حاسبي 01714M)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية البصيري

البرنوصي

المدرسة البتدائية  الشيخ 

م عبده

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
116/09/03 56 18/07/17سرحاني    حنان 01699

W

سيدي البرنوصي 

)المقاطعة(

مزدوج

 المدرسة البتدائية م 

أمزيان

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية ابي العلء 

المعري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
118/09/02 54 23/11/11حسناء بازيري 22004S سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات الدار الدريسي بنات

البيضاء أنفا
416/09/82 52 02/09/13خالد الهـللي 01417P)مزدوجأنفا )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية المرابطين

البرنوصي

416/09/95عمالة: سلمدرسة احصين 48 06/09/17شفيق بحراوي 01206K)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهراوي

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهار

البرنوصي
106/09/00 48 07/09/17فضول           أسماء 01714M)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الرحامنة

البرنوصي

107/09/04إقليم: الجديدةمدرسة التهديب 46 06/09/17نوال المقسود 08095Y)مزدوجلبير الجديد )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية المرابطين

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النسيم

البرنوصي
116/09/85 44 04/09/18سعيد سهباني 26896J)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن هشام

البرنوصي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية ابن طفيل

مولي رشيد
106/09/01 42 06/09/17المهدي زهر 18579U سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

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 هشام

البرنوصي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية ابن طفيل

مولي رشيد
104/09/02 42 06/09/17تجانية مرحو 18579U سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النجمة

البرنوصي

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
110/10/02 40 06/09/17م سكري 01826J)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

المدرسة البتدائية  الشيخ 

م عبده

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية للالياقوت

مولي رشيد
107/09/05 40 13/01/17إلتحاق بالزوجحسناء مصلي 01768

W

سيدي عثمان 

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية العيون

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الخنساء

البرنوصي
206/09/00 38 06/09/17قدمار نجاة 24696T)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهراوي

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية العيون

البرنوصي
407/09/04 38 04/09/18سناء خلد 22959E)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية م 

بلحسن الوزاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية 11 يناير

البرنوصي
116/09/91 36 02/09/16م الوقدي 19705T)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية الحي 

الصناعي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

المنفلوطي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
116/09/91 36 04/09/18مليكة  بوزرار 01703A سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية العيون

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية 11 يناير

البرنوصي
406/09/00 36 06/09/17كمال مونى 19705T)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية الحي 

الصناعي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
506/09/00 36 13/09/14زكرياء جازولي 01709G سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية  الشيخ 

م عبده

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية 11 يناير

البرنوصي
205/09/07 36 13/01/17بنخراز مليكة 19705T)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية أبي عنان

البرنوصي

203/09/13إقليم: النواصرم. ابن تومرت 36 06/09/17لبنى واكريم 26707Dمزدوجأولد صالح

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية 11 يناير

البرنوصي

107/09/04إقليم: مديونةم عبده 34 06/09/17ليلى الطوسي 26496Z)مزدوجتيط مليل )البلدية

المدرسة البتدائية ابن 

النفيس

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية فاطمة 

البورقادي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
116/02/17 34 06/09/17هناء الدهاري 01803J)مزدوجسباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن طفيل

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النصر

البرنوصي
113/02/17 34 13/02/17مريم بور 01631X)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

 المدرسة البتدائية م 

أمزيان

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
113/02/17 34 13/02/17نزهة سرحان 20469Y)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية الحي 

الصناعي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية ابن 

خلدون

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
104/09/02 32 09/10/17زينب حينوي 01702Z سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الجولن

البرنوصي

101/01/10إقليم: مديونةالقاضي عياض 32 04/09/18مكتشف منال 26498B)مزدوجتيط مليل )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 سيدي المدرسة البتدائية ابن هانئ

البرنوصي

105/09/11عمالة: الميةالزرقطوني 32 07/09/17إلتحاق بالزوجالساحلي  مريم 26620Jمزدوجالشللت

المدرسة البتدائية القاضي 

عياض

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين عبد ا الحداوي

السبع الحي الم
117/09/90 30 06/09/17م مرزيق 01570F)مزدوجالحي المي )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الجولن

البرنوصي

المدرسة البتدائية  الشيخ 

م عبده

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
404/09/02 30 04/09/18نعيمة العدناني 01699

W

سيدي البرنوصي 

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية عبدا 

كنون

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

المنفلوطي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
107/09/05 30 04/09/19زكية الغزايل 01703A سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية معاذ بن 

جبل

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

105/09/11إقليم: بنسليمانمدرسة م الزرقطوني 30 07/07/17إلتحاق بالزوجسارة منصوف 27193G)مزدوجبنسليمان )البلدية

المدرسة البتدائية وادي 

المخازن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية 3 مارس

البرنوصي
104/09/12 30 06/09/17فاطمة الصوفي 01628U)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن هشام

البرنوصي

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة الفداء البتدائية

مرس السلطان
109/02/17 30 04/09/18مينة شوقي 01516X)مزدوجالفداء )المقاطعة

المدرسة البتدائية يعقوب 

المنصور

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية حد 

السوالم

504/09/12إقليم: برشيد 28 18/07/17معيد اسماء 20861Z)مزدوجحد السوالم )البلدية

المدرسة البتدائية أبي 

ذرالغفاري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية ابي العلء 

المعري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
202/09/14 28 04/09/18فاطمة بوسدرة 22004S سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهراوي

البرنوصي

المدرسة البتدائية م عابد 

الجابري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
113/02/17 28 04/09/19مصطفى شفيق 26798C)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية أبي 

ذرالغفاري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية زيري بن 

عطية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
107/02/17 28 04/09/19كوثر بولخضرت 01696T سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

زيدون

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين شوقي الجيللي

السبع الحي الم
106/09/17 28 06/09/17كريمة نضيم 01582U)مزدوجالحي المي )المقاطعة

المدرسة البتدائية ابن 

زيدون

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية عبد 

الواحد العلوي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
106/09/17 28 06/09/17مونية المشكور 26465R)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الرحامنة

البرنوصي

109/02/17إقليم: النواصرم. ادريس لحريزي 26 09/02/17إلتحاق بالزوجإلهام عشوبي 26834Sمزدوجأولد صالح

المدرسة البتدائية وادي 

المخازن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

202/09/14إقليم: مديونةابن حزم 24 04/09/18 نعيمة فتوح 26685Eمزدوجسيدي حجاج واد حصار

 المدرسة البتدائية م 

أمزيان

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية عبدا 

كنون

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
313/02/17 24 13/02/17سميرة نيت سيدي حمو 01701Y سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

النفيس

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

130/01/17إقليم: الجديدةم/م العطاعطة 24 09/02/17إلتحاق بالزوجسارة عونات 08601Yمزدوجسيدي اسماعيل
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الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

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 عزيز 

أمين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

113/02/17عمالة: الميةعين حرودة 2 24 04/09/18هند بودوفي 01716P)مزدوجعين حرودة )البلدية

المدرسة البتدائية م 

بلحسن الوزاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية ابي العلء 

المعري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
317/09/90 22 04/09/18مينة ابيدار 22004S سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

 المدرسة البتدائية جمال 

الدين الفغاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الجولن

البرنوصي
103/09/13 22 04/09/19شيماء بوكنصة 01629V)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية معاذ بن 

جبل

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين شوقي الجيللي

السبع الحي الم
102/09/14 22 04/09/18كمال فاندي 01582U)مزدوجالحي المي )المقاطعة

المدرسة البتدائية يعقوب 

المنصور

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين لل الياقوت

السبع الحي الم
302/09/15 22 04/09/18إلهام أزوكار 01580S)مزدوجالحي المي )المقاطعة

المدرسة البتدائية وادي 

المخازن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

202/09/15إقليم: مديونةم عبده 22 04/09/18نجاة شكر ا 26496Z)مزدوجتيط مليل )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الرحامنة

البرنوصي

المدرسة البتدائية المام 

علي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
130/01/17 22 06/09/17بوزيد عزيزة 01689K سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية م ماء 

العينين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية لل حسناء

مولي رشيد
104/09/18 22 04/09/18آمال حوضي 01778G سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية وادي 

المخازن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية علي بن 

أبي طالب

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
106/09/06 20 06/09/17إلتحاق بالزوجحكيمة بقعي 01811T)مزدوجسباتة )المقاطعة

المدرسة البتدائية م ماء 

العينين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيم

البرنوصي
113/02/17 20 04/09/19زكرياء صدري 26098S)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية وادي 

الذهب

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النسيم

البرنوصي
104/09/18 20 04/09/19نعيمة قربال 26896J)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن رشد

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الطلس

البرنوصي
104/09/18 20 04/09/19مريم واباب 27364T)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية م عابد 

الجابري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية وادي 

الذهب

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
104/09/18 20 04/09/19نجوى فكاك 19865S)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية المام 

علي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

المنفلوطي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
316/09/95 18 06/09/17خرفي خالد 01703A سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

النفيس

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية 

الزرقطوني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
216/09/99 18 06/09/17نادية خخوشي 19713B سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهراوي

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الوحدة

البرنوصي
107/09/04 18 07/09/17نزهة أيوب 22958D)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية البصيري

البرنوصي

المدرسة البتدائية زيري بن 

عطية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
207/09/05 18 18/07/17بشرة حميدي 01696T سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج
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الجهة الصلية : 
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الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

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 المل

البرنوصي

المدرسة البتدائية ابن 

خلدون

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
402/09/14 18 06/09/17عادل بوالرخا 01702Z سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية وادي 

الذهب

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
120/01/17 18 04/09/19سناء  حنين 20469Y)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيم

البرنوصي

المدرسة البتدائية معاذ بن 

جبل

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
106/09/17 18 06/09/17اسمة يسرى 01694R سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيم

البرنوصي

المدرسة البتدائية معاذ بن 

جبل

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
106/09/17 18 06/09/17عطية كريمة 01694R سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيم

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين الجاحظ

السبع الحي الم
106/09/17 18 06/09/17حمزة بوقراب 01579R)مزدوجالحي المي )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيم

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية المل

البرنوصي
106/09/17 18 06/09/17مريم غاريب 01707E سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيم

البرنوصي

المدرسة البتدائية عزيز 

أمين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
206/09/17 18 06/09/17زينب حف 24175B)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيم

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الجاحظ

البرنوصي
106/09/17 18 06/09/17عمر السوق 06523P)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيم

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية المل

البرنوصي
406/09/17 18 06/09/17حسناء الحضري 01707E سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية القدس

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النسيم

البرنوصي
104/09/18 18 04/09/19عادل الساكني 26896J)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية موسى بن 

نصير

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية عبد 

الواحد العلوي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
116/09/95 16 04/09/19عبد المجيد بيروش 26465R)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية ابن 

خلدون

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية وادي 

الذهب

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
107/09/16 16 04/09/19امهاه حمزة 19865S)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية السمارة

البرنوصي

مدرسة أبي ذر الغفاري 

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
204/09/19 16 04/09/19حياة دليلة 01538

W

مرس السلطان 

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن هانئ

البرنوصي

عمالة مقاطعات الدار الرحالي الفاروقي

البيضاء أنفا
204/09/19 16 04/09/19أسية قابي 01408E)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

المدرسة البتدائية المام 

البخاري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية 3 مارس

البرنوصي
104/09/19 16 04/09/19فاطمة الديب 01628U)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيم

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية أبي عنان

البرنوصي
203/09/13 15 04/09/19إلتحاق بالزوجرضواني عتيقة 01700X سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية م عابد 

الجابري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية معاذ بن 

جبل

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
602/09/10 14 04/09/18المصطفى رفتاني 01694R سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

747



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 2020

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 أهل الغلم 

الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية  الشيخ 

م عبده

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
403/09/13 14 04/09/18فارس نوال 01699

W

سيدي البرنوصي 

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الكسائي

البرنوصي

عمالة مقاطعة الحي الحدائق

الحسني
505/09/07 12 04/09/18نبيل لحميدي 23326D الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية عزيز 

أمين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية م عابد 

الجابري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
105/09/08 12 04/09/18فخري أسماء 26798C)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن رشد

البرنوصي

المدرسة البتدائية المام 

البخاري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
102/09/15 12 04/09/18عبد ا بصراوي 25771L)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النصر

البرنوصي

المدرسة البتدائية عبد 

الواحد العلوي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
102/09/15 12 04/09/18خديجة الهجهوج 26465R)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النصر

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الكسائي

البرنوصي
102/09/15 12 04/09/18سعــيدة   الـــورضـــاني 01704B سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

 المدرسة البتدائية م 

أمزيان

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الرحامنة

البرنوصي
128/01/17 12 04/09/19ايوب الدرفات 01621L)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية م ماء 

العينين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن طفيل

البرنوصي
123/02/17 12 04/09/19رشيد جبار 01625R)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية م 

الزرقطوني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الوحدة

البرنوصي
113/02/17 12 04/09/19سارة خمليشي 22958D)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية المام 

البخاري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن هانئ

البرنوصي
104/09/18 12 04/09/18سمية بوشمة 01720U)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيم

البرنوصي

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
104/09/18 12 04/09/18عبد الغفوربن م 01627T)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الجاحظ

البرنوصي

المدرسة البتدائية أحمد 

شوقي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
104/09/18 12 04/09/18نادية خطابي 26504H)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهراوي

البرنوصي

المدرسة البتدائية  الشيخ 

م عبده

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
304/09/18 12 04/09/18امينة الوداع 01699

W

سيدي البرنوصي 

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية ابن 

زيدون

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية عبد 

الواحد العلوي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
103/09/18 12 04/09/18فدوى فيتاس 26465R)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية م 

الزرقطوني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية أسامة بن 

زيد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
504/09/18 12 04/09/18ابن الفقيه صفية 01705C سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية م 

بلحسن الوزاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

104/09/18إقليم: مديونةعبد ا العروي 12 04/09/18شيماء فكار 25579Cمزدوجالمجاطية أولد الطالب

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن هانئ

البرنوصي

المدرسة البتدائية أهل الغلم 

الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
104/09/18 12 04/09/18عائشة بنطاهر 01722

W

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

المدرسة البتدائية م ماء 

العينين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النصر

البرنوصي
104/09/18 12 04/09/18التيزكي نادية 01631X)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية أهل الغلم 

الشرقية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية المسيرة 

الخضراء

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
302/09/15 10 04/09/19عزيزالدين بن ياسين 19706U)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الكسائي

البرنوصي
106/09/17 10 04/09/19حسناء العكري 01704B سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية م ماء 

العينين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيم

البرنوصي
106/09/17 10 04/09/19مراد بلكوش 26098S)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية م ماء 

العينين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين ابن قتيبة

السبع الحي الم
706/09/17 10 04/09/19أشرف نابغ 01585X)مزدوجالحي المي )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهراوي

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الطلس

البرنوصي
104/09/18 10 04/09/19توان صفية 27364T)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية م 

الزرقطوني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية أسامة بن 

زيد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
804/09/18 10 04/09/19بازيري فاطمة الزهراء 01705C سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية عبد 

الكريم الخطابي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين لل الياقوت

السبع الحي الم
304/09/18 10 04/09/19ايمان بخوت 01580S)مزدوجالحي المي )المقاطعة

المدرسة البتدائية م 

الزرقطوني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية عزيز 

أمين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
104/09/18 10 04/09/19بناي خديجة 24175B)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية 3 مارس

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النصر

البرنوصي
104/09/18 8 04/09/19ادوش ياسين 01631X)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية م 

الوديع السفي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

 المدرسة البتدائية م 

أمزيان

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
304/09/19 6 04/09/19وعزي خديجة 24697U)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن هانئ

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الجولن

البرنوصي
104/09/19 6 04/09/19أنس الراجي 01629V)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن هانئ

البرنوصي

عمالة مقاطعات عين الحسن اليوسي

السبع الحي الم
404/09/19 6 04/09/19يوسف عازب 01583V)مزدوجالحي المي )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيم

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الوحدة

البرنوصي
104/09/19 6 04/09/19الكردي عزيزة 22958D)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية م ماء 

العينين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن طفيل

البرنوصي
104/09/19 6 وفـــــــــــــــــــــــاء 

الذغنـــــــــــــــــــاني

04/09/19 01625R)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية م ماء 

العينين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية وادي 

المخازن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
104/09/19 6 04/09/19مريم بايدة 01623N)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية م ماء 

العينين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

المدرسة البتدائية الحي 

الصناعي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
304/09/19 6 اسمــــــــــــاء 

انبــــــــــــــــــــــــاب

04/09/19 01709G سيدي البرنوصي

)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 م ماء 

العينين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية السمارة

البرنوصي
304/09/19 6 نـــــــجيـــــــــة 

فضـــــيـــــــــــــــــل

04/09/19 20399X)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن هانئ

البرنوصي

المدرسة البتدائية عبد 

الواحد العلوي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
104/09/19 6 04/09/19ياسين بلحسن 26465R)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

117/09/84إقليم: الجديدةمدرسة الفقيه الحطابإقليم: الجديدةم/م الخراشفة 215 16/09/91أقدمية 16 سنةبيزيد عثمان 08064P)مزدوجالجديدة )البلدية

116/09/94إقليم: الجديدةمدرسة المام مالكإقليم: الجديدةم/م الطالع موسى 197 16/09/94أقدمية 16 سنةحفيظة هاشم 08060K)مزدوجأزمور )البلدية

116/09/85إقليم: الجديدةمدرسة المنصور الذهبيإقليم: الجديدةم/م أولد المقدم 187 06/09/01أقدمية 16 سنةحفيظة  نادي 08063N)مزدوجالجديدة )البلدية

مدرسة عبد المومن إقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسى

الموحدي

116/09/92إقليم: الجديدة 181 16/09/95إلتحاق بالزوجالزوهرة  وهابي 08077D)مزدوجالجديدة )البلدية

116/09/85إقليم: الجديدةمدرسة المقاومةإقليم: الجديدةم/م أحمد السرغيني 181 16/09/99أقدمية 16 سنةسمية المعتني 08070

W

مزدوجالجديدة )البلدية(

516/09/88عمالة: مراكشمدرسة ابن حبوسإقليم: الجديدةم/م السواهلة 179 05/09/09أقدمية 16 سنةالحسن الركيبي 02496M)مزدوججليز )المقاطعة

116/09/92إقليم: الجديدةم/م لهرابزةإقليم: الجديدةم/م العطاعطة 175 16/09/99أقدمية 16 سنةم بنمسعود 08185

W

مزدوجحوزية

101/05/97إقليم: الجديدةابن زيدونإقليم: الجديدةم/م أحمد السرغيني 173 01/05/97أقدمية 16 سنةسمية العمراني 27235Cمزدوجمولي عبد ا

117/09/84إقليم: الجديدةمدرسة سيدي بوزيدإقليم: الجديدةم/م القرية 173 14/09/02أقدمية 16 سنةدزاز م 08079F)مزدوجالجديدة )البلدية

116/09/92إقليم: الجديدةمدرسة إبراهيم الرودانيإقليم: الجديدةم/م أولد زيد 173 16/09/97أقدمية 16 سنةحسن خديري 23361S)مزدوجالجديدة )البلدية

316/09/93إقليم: الجديدةمدرسة المنصور الذهبيإقليم: الجديدةم/م الطالع موسى 169 16/09/00أقدمية 16 سنةعزيزنيازي 08063N)مزدوجالجديدة )البلدية

116/09/94إقليم: الجديدةمدرسة سيدي بوزيدإقليم: الجديدةم/م المعاشات 167 16/09/99أقدمية 16 سنةتوفيق الستيتي 08079F)مزدوجالجديدة )البلدية

116/09/86إقليم: الجديدةمدرسة إبراهيم الرودانيإقليم: الجديدةم/م عبد الرحمان الداخل 167 02/09/09أقدمية 16 سنةم كويس 23361S)مزدوجالجديدة )البلدية

116/09/97إقليم: الجديدةابن زيدونإقليم: الجديدةم/م أحمد السرغيني 167 16/09/99أقدمية 16 سنةسميرة فاضي 27235Cمزدوجمولي عبد ا

116/09/97إقليم: الجديدةابن زيدونإقليم: الجديدةم/م أولد غانم 167 16/09/99أقدمية 16 سنةسعاد بارز 27235Cمزدوجمولي عبد ا
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101/05/97إقليم: الجديدةمدرسة إبراهيم الرودانيإقليم: الجديدةم/م سيدي بونعايم 163 06/02/08أقدمية 16 سنةفتيحة أبو فضل 23361S)مزدوجالجديدة )البلدية

116/09/98إقليم: الجديدةابن زيدونإقليم: الجديدةم/م أحمد السرغيني 163 16/09/00أقدمية 16 سنةبشرى بلمقدم 27235Cمزدوجمولي عبد ا

116/09/95إقليم: الجديدةابن زيدونإقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسى 161 06/09/00أقدمية 16 سنةعائشة هنوي 27235Cمزدوجمولي عبد ا

116/09/95إقليم: الجديدةمدرسة الغربةإقليم: الجديدةم/م المعاشات 161 13/09/00أقدمية 16 سنةالغلسي حكيمة 08188Z)مزدوجالجديدة )البلدية

116/09/95إقليم: الجديدةمدرسة إبن طفيلإقليم: الجديدةم/م الخراشفة 161 16/09/99أقدمية 16 سنةدنامي ليلى 27147Gمزدوجمولي عبد ا

117/09/90إقليم: الجديدةمدرسة لل سلمىإقليم: الجديدةم/م المجاهدين 161 14/09/00إلتحاق بالزوجرشيدة صدوق 26670N)مزدوجالجديدة )البلدية

301/05/97إقليم: الجديدةمدرسة سيدي بوزيدإقليم: الجديدةم/م خمليش 161 04/09/02أقدمية 16 سنةالمصطفى لويزة 08079F)مزدوجالجديدة )البلدية

116/09/93إقليم: الجديدةابن زيدونإقليم: الجديدةم/م خمليش 161 04/09/02أقدمية 16 سنةمديان امينة 27235Cمزدوجمولي عبد ا

116/09/96إقليم: الجديدةابن زيدونإقليم: الجديدةم/م المريشات 161 13/09/00أقدمية 16 سنةازباخ جميلة 27235Cمزدوجمولي عبد ا

116/09/97إقليم: الجديدةابن زيدونإقليم: الجديدةم/م غيلس 161 16/09/00أقدمية 16 سنةالمصطفى بورزيق 27235Cمزدوجمولي عبد ا

216/09/97إقليم: الجديدةمدرسة المنارإقليم: الجديدةم/م غيلس 161 16/09/00أقدمية 16 سنةخديجة بلعباس 08075B)مزدوجالجديدة )البلدية

116/09/97إقليم: الجديدةابن زيدونإقليم: الجديدةم/م غيلس 161 03/09/00أقدمية 16 سنةحكيم الكيرد 27235Cمزدوجمولي عبد ا

116/09/98إقليم: الجديدةابن زيدونإقليم: الجديدةم/م لخماملة 161 13/09/00أقدمية 16 سنةبياري حسناء 27235Cمزدوجمولي عبد ا

116/09/98إقليم: الجديدةمدرسة الوفاقإقليم: الجديدةم/م القيايلة 161 16/09/00أقدمية 16 سنةعادل الحركاتي 08210Yمزدوجمولي عبد ا

114/09/00إقليم: الجديدةمدرسة سيدي عليإقليم: الجديدةم/م الخرارزة 161 14/09/00أقدمية 16 سنةمراد حنفي 08138Vمزدوجسيدي علي بن حمدوش

101/05/97إقليم: الجديدةمدرسة المحيطإقليم: الجديدةم/م الخراشفة 159 06/09/00أقدمية 16 سنةشكيب خليل 26681Aمزدوجمولي عبد ا

116/09/91إقليم: الجديدةمدرسة ابن حمديسإقليم: الجديدةم/م الولجة 159 04/09/02أقدمية 16 سنةابراهيم الشكلطي 08056F)مزدوجأزمور )البلدية
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116/09/97إقليم: الجديدةابن زيدونإقليم: الجديدةم/م العزيزات 157 16/09/99أقدمية 16 سنةغمار نادية 27235Cمزدوجمولي عبد ا

114/09/00إقليم: الجديدةمدرسة لل سلمىإقليم: الجديدةم/م المحارزة 157 16/09/01أقدمية 16 سنةنورة نصرالدين 26670N)مزدوجالجديدة )البلدية

116/09/97إقليم: الجديدةابن زيدونإقليم: الجديدةم/م الشروقة 155 30/09/02أقدمية 16 سنةكباب سميرة 27235Cمزدوجمولي عبد ا

116/09/98إقليم: الجديدةمدرسة سيدي بوزيدإقليم: الجديدةم/م الخرارزة 155 06/09/01أقدمية 16 سنةمحسن رودي 08079F)مزدوجالجديدة )البلدية

116/09/98إقليم: الجديدةالخضرإقليم: الجديدةسيدي غانم 155 06/09/01أقدمية 16 سنةرضوان قراوي 27236Dمزدوجمولي عبد ا

216/09/98إقليم: الجديدةمدرسة إبن طفيلإقليم: الجديدةم/م الطواجنة 155 06/09/00إلتحاق بالزوجشركي وفاء 27147Gمزدوجمولي عبد ا

116/09/99إقليم: الجديدةمدرسة م الهنيويإقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن داود 155 16/09/02أقدمية 16 سنةعامر حسنى 27004B)مزدوجالجديدة )البلدية

116/09/99إقليم: الجديدةمدرسة المام مالكإقليم: الجديدةم/م الطالع موسى 155 04/09/02أقدمية 16 سنةفاطمة الزهرة العيدي 08060K)مزدوجأزمور )البلدية

219/09/01إقليم: الجديدةمدرسة تكنيإقليم: الجديدةم/م العوجات 155 19/09/01أقدمية 16 سنةم عواد 08099Cمزدوجحوزية

119/09/01إقليم: الجديدةمدرسة إبن طفيلإقليم: الجديدةم/م الكنادلة 155 02/09/10أقدمية 16 سنةحنان اخبي 27147Gمزدوجمولي عبد ا

117/09/90إقليم: الجديدةمدرسة المحيطإقليم: الجديدةم/م علي السبيطي 153 07/10/05إلتحاق بالزوجةمنور أحمد 26681Aمزدوجمولي عبد ا

116/09/97إقليم: الجديدةمدرسة إبراهيم الرودانيإقليم: الجديدةم/م عبد الرحمان الداخل 153 02/09/09أقدمية 16 سنةامال خروبة 23361S)مزدوجالجديدة )البلدية

116/09/97إقليم: الجديدةمدرسة التريعي بناتإقليم: الجديدةم/م القياش 153 13/09/00إلتحاق بالزوجلطيفة ضميري 08062M)مزدوجالجديدة )البلدية

316/09/98إقليم: الجديدةمدرسة إبن طفيلإقليم: الجديدةم/م سيدي بوعلم 153 14/09/02أقدمية 16 سنةعز الدين مرتجي 27147Gمزدوجمولي عبد ا

216/09/98إقليم: الجديدةمدرسة المحيطإقليم: الجديدةم/م سيدي بوعلم 153 04/09/02أقدمية 16 سنةزهرة بوكرين 26681Aمزدوجمولي عبد ا

116/09/98إقليم: الجديدةمدرسة التريعي بناتإقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسى 153 04/09/02أقدمية 16 سنةفراجي عبد المولى 08062M)مزدوجالجديدة )البلدية

116/09/98إقليم: الجديدة مدرسة الفقيه الراضيإقليم: الجديدةم/م سيدي فارس 153 16/09/00إلتحاق بالزوجسعيدة اسطيفي 08059J)مزدوجأزمور )البلدية
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116/09/96إقليم: الجديدةمدرسة أولد سعدإقليم: الجديدةم/م الكدارة 151 13/09/00أقدمية 16 سنةليلى حركوس 27281Cمزدوجمولي عبد ا

316/09/96إقليم: الجديدةمدرسة إبن طفيلإقليم: الجديدةم/م غيلس 151 06/09/03أقدمية 16 سنةعبد الهادي كورجا 27147Gمزدوجمولي عبد ا

216/09/97إقليم: الجديدةمدرسة إبن طفيلإقليم: الجديدةم/م المساعدة 151 14/09/02أقدمية 16 سنةهشام جلم 27147Gمزدوجمولي عبد ا

216/09/99إقليم: الجديدةمدرسة المحيطإقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن مبارك 151 16/09/00أقدمية 16 سنةبوبكر عفاف 26681Aمزدوجمولي عبد ا

216/09/97إقليم: الجديدةمدرسة إبن طفيلإقليم: الجديدةم/م سيدي اسماعيل 150 06/09/01إلتحاق بالزوجخديجة رحمي 27147Gمزدوجمولي عبد ا

مدرسة عبد الكبير الخطيبي 

الجماعاتية

916/09/96إقليم: الجديدةمدرسة الغربةإقليم: الجديدة 149 24/12/11أقدمية 16 سنةالطيب ابو الوراقي 08188Z)مزدوجالجديدة )البلدية

416/09/97إقليم: الجديدةمدرسة المنصور الذهبيإقليم: الجديدةم/م أولد سي حمدون 149 17/09/01إلتحاق بالزوجزينب داحو 08063N)مزدوجالجديدة )البلدية

216/09/97إقليم: الجديدةمدرسة إبن طفيلإقليم: الجديدةسيدي غانم 149 04/09/02أقدمية 16 سنةحميد سرحان 27147Gمزدوجمولي عبد ا

116/09/97إقليم: الجديدةمدرسة المتنبيإقليم: الجديدةسيدي غانم 149 26/09/02أقدمية 16 سنةطامو كعيش 08078E)مزدوجالجديدة )البلدية

116/09/97إقليم: خريبكةم/م أولد امباركإقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكامل 149 04/09/02أقدمية 16 سنةالعربي الهاشيمي 12201Lمزدوجقصبة  الطرش

مدرسة عبد المومن إقليم: الجديدةم/م المساعدة

الموحدي

116/09/98إقليم: الجديدة 149 04/09/02أقدمية 16 سنةعبد السميع منور 08077D)مزدوجالجديدة )البلدية

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

116/09/98إقليم: الجديدةم/م القريةإقليم: الجديدة 149 04/09/02أقدمية 16 سنةأحمد بومغيت 08207Vمزدوجمولي عبد ا

416/09/98إقليم: الجديدةمدرسة إبن طفيلإقليم: الجديدةم/م أولد غانم 149 04/09/02أقدمية 16 سنةعبد ا بلحراكة 27147Gمزدوجمولي عبد ا

216/09/98إقليم: الجديدةمدرسة المحيطإقليم: الجديدةم/م سيدي بوعلم 149 14/09/02أقدمية 16 سنةهشام السد 26681Aمزدوجمولي عبد ا

716/09/99إقليم: الجديدةمدرسة إبن طفيلإقليم: الجديدةم/م القيايلة 149 30/09/02أقدمية 16 سنةميارة عبدالكريم 27147Gمزدوجمولي عبد ا

مدرسة عبد المومن إقليم: الجديدةم/م أولد احسين

الموحدي

216/09/99إقليم: الجديدة 149 16/09/01أقدمية 16 سنةالسفري نعيمة 08077D)مزدوجالجديدة )البلدية

518/09/01إقليم: الجديدةمدرسة ابن رشيق القيروانيإقليم: الجديدةم/م غيلس 148 18/09/01إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء البدري 08076C)مزدوجالجديدة )البلدية
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516/09/95إقليم: الجديدةم/م القريةإقليم: الجديدةم/م بوملحة 147 19/09/02أقدمية 16 سنةادريس حموشي 08207Vمزدوجمولي عبد ا

616/09/98إقليم: الجديدةم/م القريةإقليم: الجديدةم/م المحارزة 147 05/09/03أقدمية 16 سنةعبد العاطي بوعافيا 08207Vمزدوجمولي عبد ا

116/09/96إقليم: الجديدةمدرسة النخيلإقليم: الجديدةم/م امهيولة 145 16/09/02أقدمية 16 سنةم حروش 18559X)مزدوجأزمور )البلدية

216/09/98إقليم: الجديدةمدرسة المتنبيإقليم: الجديدةم/م بوملحة 145 06/09/04أقدمية 16 سنةم السلهامي 08078E)مزدوجالجديدة )البلدية

519/09/01إقليم: الجديدةالخضرإقليم: الجديدةم/م سيدي بوعلم 143 07/09/04أقدمية 16 سنةخالد هرباز 27236Dمزدوجمولي عبد ا

316/09/97إقليم: الجديدةالمدرسة التطبيقيةإقليم: الجديدةم/م سيدي فارس 142 03/09/03إلتحاق بالزوجخدوج بنرضوان 26350R)مزدوجالجديدة )البلدية

316/09/82إقليم: الجديدةالخضرإقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسى 141 05/09/03أقدمية 16 سنةبشتاوي رشيد 27236Dمزدوجمولي عبد ا

816/09/99إقليم: الجديدةم/م لهرابزةإقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسى 141 05/09/03أقدمية 16 سنةمحسن خزايمي 08185

W

مزدوجحوزية

316/09/99إقليم: الجديدةالخضرإقليم: الجديدةم/م القيايلة 141 06/09/03أقدمية 16 سنةحميد ميارة 27236Dمزدوجمولي عبد ا

416/09/99إقليم: الجديدةم/م أولد المقدمإقليم: الجديدةم/م غيلس 141 03/09/03أقدمية 16 سنةعبد ا الراغب 08217Fمزدوجمولي عبد ا

104/09/02عمالة: مكناسابو العلء المعريإقليم: الجديدةم/م العتايت 141 06/01/04أقدمية 16 سنةاسماعيل المدغري 03988J)مزدوجمكناس )البلدية

516/09/94إقليم: الجديدةمدرسة طه حسينإقليم: الجديدةمدرسة عبدا بن ياسين 140 16/09/99أقدمية 16 سنةصباح الشاني 08220Jمزدوجمولي عبد ا

916/09/98إقليم: الجديدةمدرسة لل سلمىإقليم: الجديدةم/م المحارزة 139 16/09/03إلتحاق بالزوجةجلل البركة 26670N)مزدوجالجديدة )البلدية

216/09/02إقليم: الجديدةالخضرإقليم: الجديدةم/م الشروقة 139 16/12/11أقدمية 16 سنةبشرى دمان 27236Dمزدوجمولي عبد ا

418/09/02إقليم: الجديدةالخضرإقليم: الجديدةم/م لخماملة 139 18/09/02أقدمية 16 سنةجمال الدين هند 27236Dمزدوجمولي عبد ا

106/09/01إقليم: الجديدةالمدرسة التطبيقيةإقليم: الجديدةم/م الدحامنة 137 11/10/03إلتحاق بالزوجبشرى قصي 26350R)مزدوجالجديدة )البلدية

416/09/98إقليم: الجديدةالخضرإقليم: الجديدةم/م غيلس 135 16/09/04إلتحاق بالزوجامينة بو مديان 27236Dمزدوجمولي عبد ا
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416/09/96إقليم: الجديدةالخضرإقليم: الجديدةم/م العتايت 133 11/10/05إلتحاق بالزوجةحسن محرابي 27236Dمزدوجمولي عبد ا

1006/09/00إقليم: الجديدةمدرسة البحابحةإقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسى 133 07/09/04أقدمية 16 سنةاسوالمة نوال 08184Vمزدوجحوزية

106/09/01إقليم: مديونةقاسم أمينإقليم: الجديدةالخيايطة 133 04/09/04أقدمية 16 سنةشفيق ايوب 25999Jمزدوجسيدي حجاج واد حصار

416/09/88إقليم: الجديدةمدرسة طه حسينإقليم: الجديدةمدرسة عبدا بن ياسين 132 24/09/04أقدمية 16 سنةامنة مرجاني 08220Jمزدوجمولي عبد ا

716/09/97إقليم: الجديدةم/م خمليشإقليم: الجديدةم/م الغنيدرات 131 04/09/07أقدمية 12 سنةعبد المجيد  بياضة 08201Nمزدوجأولد رحمون

216/09/99إقليم: الجديدةالخضرإقليم: الجديدةم/م السلم 127 05/09/07إلتحاق بالزوجعزيزة الصبان 27236Dمزدوجمولي عبد ا

116/09/98إقليم: الجديدةمدرسة البحابحةإقليم: الجديدةمدرسة عبدا بن ياسين 126 04/09/02أقدمية 16 سنةجميلة فارس 08184Vمزدوجحوزية

504/09/02إقليم: الجديدةالخضرإقليم: الجديدةم/م خمليش 126 06/09/04إلتحاق بالزوجبشرى الزايدي 27236Dمزدوجمولي عبد ا

116/09/95إقليم: الجديدةمدرسة المام مالكإقليم: الجديدةمدرسة ابن حمديس 124 16/09/99أقدمية 16 سنةرشيدة العلمي 08060K)مزدوجأزمور )البلدية

316/09/96إقليم: الجديدةم/م القراقشةإقليم: الجديدةمدرسة الوحدة 124 14/09/02أقدمية 16 سنةودين نادية 08221Kمزدوجمولي عبد ا

116/09/97إقليم: الجديدةمدرسة المام مالكإقليم: الجديدةم/م اثنين هشتوكة 124 05/09/08إلتحاق بالزوجخديجة  عبيد 08060K)مزدوجأزمور )البلدية

516/09/96إقليم: الجديدةمدرسة طه حسينإقليم: الجديدةم/م السلمنة 123 02/09/15إلتحاق بالزوجرقية جلبي 08220Jمزدوجمولي عبد ا

1016/09/96إقليم: الجديدةم/م الكريطات: المعادكةإقليم: الجديدةم/م العرابطة 123 06/09/04أقدمية 16 سنةنورة الشناعي 08203Rمزدوجأولد رحمون

716/09/97إقليم: الجديدةم/م سيدي حموإقليم: الجديدةم/م الحويرة 123 05/09/07أقدمية 12 سنةالسعدية مودة 08145Cمزدوجسيدي علي بن حمدوش

204/09/02إقليم: الجديدةمدرسة البحابحةإقليم: الجديدةم/م صقر 123 06/09/04أقدمية 16 سنةسناء ودالي 08184Vمزدوجحوزية

316/09/95إقليم: الجديدةمدرسة طه حسينإقليم: الجديدةمدرسة النخيل 122 16/09/00إلتحاق بالزوجفاطمة فوزي 08220Jمزدوجمولي عبد ا

116/09/98إقليم: الجديدةمدرسة وادي المخازنإقليم: الجديدةمدرسة الفتح 122 06/09/01أقدمية 16 سنةأمينة غفار 08091U)مزدوجلبير الجديد )البلدية

755



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

730/09/02إقليم: الجديدةم/م خمليشإقليم: الجديدةم/م المساعدة 119 05/09/07أقدمية 12 سنةهنان  وحيد 08201Nمزدوجأولد رحمون

916/09/99إقليم: الجديدةمدرسة طه حسينإقليم: الجديدةمدرسة السنابل 118 02/10/01إلتحاق بالزوجالسعدية اعميمة 08220Jمزدوجمولي عبد ا

816/09/97إقليم: الجديدةم/م خمليشإقليم: الجديدةم/م لحميدات 117 06/09/06أقدمية 12 سنةلل لمياء المصباحي 08201Nمزدوجأولد رحمون

406/09/01إقليم: الجديدةم/م المريشاتإقليم: الجديدةم/م سيدي اسماعيل 117 07/09/05إلتحاق بالزوجنورى اجعيدي 08214Cمزدوجمولي عبد ا

116/09/98إقليم: الجديدةمدرسة سيدي عليإقليم: الجديدةم/م سيدي ام موسى 116 02/09/09إلتحاق بالزوجفاطمة الدموسي 08138Vمزدوجسيدي علي بن حمدوش

216/09/02إقليم: الجديدةمدرسة سيدي عليإقليم: الجديدةم/م بوخنين 115 16/09/08إلتحاق بالزوجةحميد حشادي 08138Vمزدوجسيدي علي بن حمدوش

816/09/93إقليم: الجديدةمدرسة م السادسإقليم: الجديدةمدرسة سيدي علي 112 نعمأقدمية 16 سنةامنة مقبول 06/09/01 08066S)مزدوجالجديدة )البلدية

1006/09/00إقليم: الجديدةم/م الكريطات: المعادكةإقليم: الجديدةم/م أولد زيد 109 06/09/06إلتحاق بالزوجةيوسف بريح 08203Rمزدوجأولد رحمون

104/09/02إقليم: النواصرم.م دار بوعزةإقليم: الجديدةم/م العرابطة 109 05/09/07أقدمية 12 سنةرضوان الزاهي 18173C)مزدوجدار بوعزة )البلدية

906/09/01إقليم: الجديدةم/م المريشاتإقليم: الجديدةم/م الرواحلة 105 02/09/11إلتحاق بالزوجبوشنة فاطمة الزهراء 08214Cمزدوجمولي عبد ا

117/09/84إقليم: الجديدةمدرسة المام مالكإقليم: الجديدةمدرسة سيدي علي 104 نعممبارك بوهل 02/09/16 08060K)مزدوجأزمور )البلدية

116/09/93إقليم: الجديدةمدرسة سيدي عليإقليم: الجديدةمدرسة المام مالك 100 نعمعبد الله لحنش 06/09/17 08138Vمزدوجسيدي علي بن حمدوش

101/01/06إقليم: الجديدةم/م القريةإقليم: الجديدةمدرسة أولد سي بوشعيب 97 01/01/06إلتحاق بالزوججبران مرية 08207Vمزدوجمولي عبد ا

307/09/04إقليم: الجديدةم/م القريةإقليم: الجديدةم/م اثنين هشتوكة 93 06/09/08إلتحاق بالزوجابتسام الرضواني 08207Vمزدوجمولي عبد ا

1006/09/00إقليم: الجديدةم/م دار بلكندوليةإقليم: الجديدةم/م بوملحة 92 27/10/11إلتحاق بالزوجامنية كانوني 08233Yمزدوجأولد احسين

306/09/01إقليم: الجديدةم/م الدحامنةإقليم: الجديدةم/م الكنادلة 92 02/09/10إلتحاق بالزوجةسعيد فيدار 08180Rمزدوجحوزية

316/09/99إقليم: الجديدةم/م دار بلكندوليةإقليم: الجديدةم/م لحميدات 91 05/09/08إلتحاق بالزوجمرية الغربي 08233Yمزدوجأولد احسين
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عمالة: الصخيرات  - الفتحإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم

تمارة
104/09/02 91 03/09/08إلتحاق بالزوجامال  المرواني 01355X)مزدوجالصخيرات )البلدية

304/09/02عمالة: الميةالحسنيةإقليم: الجديدةم/م لكراربة 91 05/09/08أقدمية 12 سنةرشيدة هزي 01882V)مزدوجالمية )البلدية

106/09/01إقليم: الجديدة مدرسة الفقيه الراضيإقليم: الجديدةمدرسة سيدي علي 87 02/09/14إلتحاق بالزوجنعيمة العلوي 08059J)مزدوجأزمور )البلدية

606/09/01إقليم: الجديدةمدرسة ابن حمديسإقليم: الجديدةم/م الكدارة 85 02/12/10إلتحاق بالزوجةحسن العيفر 08056F)مزدوجأزمور )البلدية

707/09/04إقليم: الجديدةم/م العطاعطةإقليم: الجديدةم/م الكنادلة 85 04/09/10حنان عاقيل 08601Yمزدوجسيدي اسماعيل

607/09/05إقليم: الجديدةم/م القريةإقليم: الجديدةم/م الرواحلة 85 02/09/09إلتحاق بالزوجنوال عياب 08207Vمزدوجمولي عبد ا

707/09/05إقليم: الجديدةم/م القريةإقليم: الجديدةم/م الرواحلة 85 02/09/09إلتحاق بالزوجبوطاهر سمية 08207Vمزدوجمولي عبد ا

607/09/05إقليم: الجديدةم/م الدحامنةإقليم: الجديدةم/م القيايلة 85 02/09/09إلتحاق بالزوجسعاد شطييبي 08180Rمزدوجحوزية

816/09/92إقليم: سيدي بنورماء العينينإقليم: الجديدةم/م سيدي اسماعيل 82 04/09/18زهراء ادنيدن 08109Nمزدوجالوليدية

116/09/97إقليم: الجديدةم/م القريةإقليم: الجديدةم/م الخراشفة 82 04/09/12إلتحاق بالزوجسميرة بابراهيم 08207Vمزدوجمولي عبد ا

1006/09/00إقليم: الجديدةم/م القريةإقليم: الجديدةم/م الخراشفة 80 03/09/13إلتحاق بالزوجحنان الحو 08207Vمزدوجمولي عبد ا

216/09/99إقليم: الجديدةم/م القراقشةإقليم: الجديدةم/م الشروقة 79 06/09/17إلتحاق بالزوجةزاهيدي ابراهيم 08221Kمزدوجمولي عبد ا

906/09/01إقليم: الجديدةم/م القراقشةإقليم: الجديدةم/م غيلس 78 02/09/10إلتحاق بالزوجةعبد الله  بجة 08221Kمزدوجمولي عبد ا

916/09/99إقليم: الجديدةم/م الشروقةإقليم: الجديدةم/م أولد غانم 77 05/09/11حسناء سحمييوب 08264Gمزدوجأولد عيسى

المدرسة البتدائية عبدا إقليم: الجديدةم/م أولد عبد ا بن مسعود

كنون

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
107/09/05 77 05/09/11حفصة أيت اخياط 01701Y سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

107/09/05إقليم: الجديدةم/م علي السبيطيإقليم: الجديدةم/م العوجات 77 06/09/11سعيد دريهمي 08235Aمزدوجأولد احسين

615/09/05عمالة: الميةمولي عبد ا بناتإقليم: الجديدةم/م أولد زيد 77 05/09/11مسعودي عزيز 01899N)مزدوجالمية )البلدية
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1007/09/04إقليم: الجديدةم/م المجاهدينإقليم: الجديدةم/م المحارزة 74 01/10/11إلتحاق بالزوجزينة حلوق 08176Lمزدوجحوزية

416/09/95إقليم: الجديدةم/م سيدي فارسإقليم: الجديدةم/م المخاطرة 69 04/09/12أعمارة  مديش 08151Jمزدوجسيدي علي بن حمدوش

1007/09/04إقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن داودإقليم: الجديدةم/م العقاد 67 04/09/12إلتحاق بالزوجحنان أيت وليل 08243Jمزدوجسيدي عابد

905/09/07عمالة: الميةالحنصاليإقليم: الجديدةم/م أولد عبد ا بن مسعود 67 05/09/11عبد الغفور نعينيعة 21235F)مزدوجالمية )البلدية

405/09/03إقليم: الجديدةم/م عبد الرحمان الداخلإقليم: الجديدةم/م بوسدرة 61 04/09/12إلتحاق بالزوجةحداش علي 08193Eمزدوجأولد رحمون

305/09/07إقليم: الجديدةم/م سيدي فارسإقليم: الجديدةم/م المخاطرة 61 03/09/13نجية التواتي 08151Jمزدوجسيدي علي بن حمدوش

1005/09/07إقليم: الجديدةم/م دار بلكندوليةإقليم: الجديدةم/م بوملحة 61 02/09/12إلتحاق بالزوجخديجة الماجدي 08233Yمزدوجأولد احسين

205/09/07إقليم: الجديدةم/م عبد الرحمان الداخلإقليم: الجديدةم/م الخريطات 60 04/09/12إلتحاق بالزوجةبزيد المهدي 08193Eمزدوجأولد رحمون

205/09/07إقليم: الجديدةم/م أحمد السرغينيإقليم: الجديدةم/م العوجات 60 04/09/12إلتحاق بالزوجالطائفي حنان 08223Mمزدوجمولي عبد ا

116/09/94إقليم: الجديدةمدرسة السنابلإقليم: الجديدةم/م السعادة 59 04/09/12م الزيداني 08093

W

مزدوجلبير الجديد )البلدية(

105/09/03إقليم: الجديدةمدرسة عبدا بن ياسينإقليم: الجديدةم/م سيدي ابهيليل 59 06/09/17زايدي بدر 08104Hمزدوجأولد فرج

107/09/05إقليم: الجديدةم/م سيدي ام موسىإقليم: الجديدةم/م صقر 57 03/09/13رجاء ضلوعو 08165Zمزدوجشتوكة

305/09/11إقليم: الجديدةم/م الطواجنةإقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسى 56 02/09/13إلتحاق بالزوجسلواني الهام 08230Vمزدوجأولد احسين

112/09/02إقليم: الجديدةمدرسة سيدي عليإقليم: الجديدةمدرسة م السادس 54 نعمحياة رفيق 06/09/17 08138Vمزدوجسيدي علي بن حمدوش

801/01/10إقليم: الجديدةم/م دار بلكندوليةإقليم: الجديدةم/م بوملحة 54 03/09/13إلتحاق بالزوجالزغودي الزهرة 08233Yمزدوجأولد احسين

216/09/82إقليم: الجديدةم/م امهيولةإقليم: الجديدةم/م زاوية سايس 53 02/09/14عبد الوهاب زاهير 08540Gمزدوجأولد رحمون

706/09/00إقليم: سطاتمركزية السلماتإقليم: الجديدةم/م بولعوان 53 03/09/13إلتحاق بالزوجخربوش فدوى 14605Zمزدوجاولد سعيد
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1007/09/04إقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن داودإقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسى 53 02/09/16إلتحاق بالزوجسهام منايري 08243Jمزدوجسيدي عابد

215/09/04إقليم: الجديدةم/م أحمد السرغينيإقليم: الجديدةم/م المنفلوطي 53 02/09/14إلتحاق بالزوجالهام إخياضن 08223Mمزدوجمولي عبد ا

1005/09/08إقليم: الجديدةم/م الطواجنةإقليم: الجديدةم/م صقر 53 03/09/13إلتحاق بالزوجسهام بوصبعات 08230Vمزدوجأولد احسين

1006/09/01إقليم: الجديدةم/م الولجةإقليم: الجديدةم/م الكدارة 51 04/09/13جليلة هيام زادني 08160Uمزدوجشتوكة

707/09/05إقليم: الجديدةم/م أولد احسينإقليم: الجديدةم/م لخماملة 50 01/10/16إلتحاق بالزوجخديجة مجدوب 08225Pمزدوجأولد احسين

107/09/05إقليم: الجديدةم/م بوملحةإقليم: الجديدةم/م سيدي بوعلم 47 06/09/17فاطمة كرامو 08524Pمزدوجشعيبات

402/10/02إقليم: الجديدةمدرسة المام مالكإقليم: الجديدةم/م الخراشفة 46 06/09/17إلتحاق بالزوجشادية فاضل 08060K)مزدوجأزمور )البلدية

202/09/10إقليم: الجديدةم/م دار بلكندوليةإقليم: الجديدةم/م السواهلة 45 02/09/14إلتحاق بالزوجغزلن المجدوب 08233Yمزدوجأولد احسين

104/09/12إقليم: الجديدةمدرسة عبد ا الشفشاونيإقليم: الجديدةم/م العرابطة 45 02/09/15وفاء باحوم 08103Gمزدوجأولد فرج

116/09/95إقليم: النواصرم. ابراهيم الرودانيإقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكة 43 02/09/15الحسين بازي 26464P)مزدوجبوسكورة )البلدية

مدرسة علل بن عبد ا إقليم: الجديدةم/م أولد احسين

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
106/09/00 43 06/09/17سومية جد و 01501F)مزدوجالفداء )المقاطعة

404/09/02إقليم: النواصرم. ابن العريفإقليم: الجديدةمدرسة ابن رشيق القيرواني 43 06/09/17إلتحاق بالزوجنسرين     زروال 18572L)مزدوجبوسكورة )البلدية

105/09/03إقليم: الجديدةم/م الطواجنةإقليم: الجديدةمدرسة مولي احفيظ 43 02/09/15إلتحاق بالزوجحنان الراعي 08230Vمزدوجأولد احسين

307/09/05إقليم: الجديدةم/م أحمد السرغينيإقليم: الجديدةم/م أولد سي حمدون 43 04/09/18إلتحاق بالزوجةم رياض 08223Mمزدوجمولي عبد ا

1004/09/12إقليم: الجديدةم/م الطواجنةإقليم: الجديدةم/م البللت 43 02/09/15إلتحاق بالزوجثورية الوبري 08230Vمزدوجأولد احسين

204/09/12إقليم: الجديدةم/م أولد احسينإقليم: الجديدةم/م القيايلة 43 02/09/15إلتحاق بالزوجإيمان زفان 08225Pمزدوجأولد احسين

عمالة مقاطعة الحي أم الربيعإقليم: الجديدةم/م الولجة

الحسني
407/09/05 41 06/09/17احمد اهراوة 18154G الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج
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217/09/04إقليم: النواصرم. البرارإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي 39 04/09/19السائح م 22911C)مزدوجبوسكورة )البلدية

120/09/05إقليم: النواصرم. 6 نونبرإقليم: الجديدةم/م الشروقة 39 04/09/19إلتحاق بالزوجأحلم كبوس 18188U)مزدوجدار بوعزة )البلدية

204/09/12إقليم: الجديدةم/م عبد الرحمان الداخلإقليم: الجديدة م/م أولد بن حمو 39 06/09/17إلتحاق بالزوجغزلن العصام 08193Eمزدوجأولد رحمون

606/09/00إقليم: الجديدةم/م الرواحلةإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 38 02/09/16المرجي سعيد 08255Xمزدوجسيدي عابد

307/09/05إقليم: الجديدةم/م صبير الفاطميإقليم: الجديدةم/م الطالع موسى 38 04/09/18عزالدين برباش 08157Rمزدوجشتوكة

305/09/11إقليم: سيدي بنورابن بطوطةإقليم: الجديدةم/م بوملحة 38 02/09/16خديجة ساهل 08086N)مزدوجسيدي بنور )البلدية

101/01/12إقليم: الجديدةمركزية سيدي اسماعيلإقليم: الجديدةم/م العطاعطة 38 02/09/16خديجة  الصداتي 08107Lمزدوجسيدي اسماعيل

301/01/12إقليم: الجديدة م/م أولد بن حموإقليم: الجديدةم/م العطاعطة 38 02/09/16عبد ا نجار 08252Uمزدوجسيدي عابد

722/02/17إقليم: الجديدةمدرسة مولي احفيظإقليم: الجديدةم/م بني سبع 38 22/02/17عبد الرزاق شفيقي 08108Mمزدوجسيدي اسماعيل

413/02/17إقليم: الجديدةم/م الكدارةإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي 38 06/09/17عبد الهادي بوعبدلي 08610Hمزدوجسيدي اسماعيل

320/02/17إقليم: الجديدةم/م الرواحلةإقليم: الجديدةم/م العتايت 38 06/09/17سعيد كودادي 08255Xمزدوجسيدي عابد

121/02/17إقليم: الجديدةم/م الكدارةإقليم: الجديدةم/م الغنيدرات 38 06/09/17نادية مزوار 08610Hمزدوجسيدي اسماعيل

213/02/17إقليم: الجديدةم/م سيدي بونعايمإقليم: الجديدةم/م الصمامدة 38 04/09/18خديجة ادروات 08163Xمزدوجشتوكة

420/02/17إقليم: الجديدةم/م امهيولةإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 38 06/09/17علول فاطمة الزهراء 08540Gمزدوجأولد رحمون

عمالة مقاطعات الدار آمنة بنت وهبإقليم: الجديدةم/م الحويرة

البيضاء أنفا
113/02/17 38 13/02/17حليمة لشهب 01432F)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

مدرسة القاضي عبد الرحمان إقليم: الجديدةم/م السلمنة

المنصوري

106/09/01إقليم: خريبكة 37 05/10/19م زناوي 24066H)مزدوجابي الجعد )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م الهداية-تمعيــت إزدارإقليم: الجديدةمدرسة النخيل

وتنان
805/09/11 37 06/09/17إلتحاق بالزوجتعزة أبلوش 04877Aمزدوجالدراركة
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101/01/12إقليم: الجديدةم/م السلمإقليم: الجديدةم/م البللت 37 02/09/15إلتحاق بالزوجخديجة حاتم 08148Fمزدوجسيدي علي بن حمدوش

804/09/12إقليم: الجديدةمدرسة سيدي عليإقليم: الجديدةم/م آيت حام 37 02/09/15إلتحاق بالزوجسميرة ترابي 08138Vمزدوجسيدي علي بن حمدوش

513/02/17إقليم: الجديدةم/م بئر الببوشإقليم: الجديدةم/م القواسم 37 05/09/18سكينة شوقي 08503S سي احساين بن عبد

الرحمان

مزدوج

1013/02/17إقليم: الجديدةم/م القيايلةإقليم: الجديدةم/م أولد غانم 37 04/09/18 حنان ايت احساين 08599

W

مزدوجمكرس

804/09/12إقليم: الجديدةمدرسة المهدي بن تومرتإقليم: الجديدةم/م العوجات 36 06/09/15إلتحاق بالزوجالكحل مريم 08058H)مزدوجأزمور )البلدية

521/02/17إقليم: الجديدةم/م الولجةإقليم: الجديدةم/م صقر 36 04/09/18حليمة  الهانمي 08160Uمزدوجشتوكة

مجموعة مدارس المية إقليم: الجديدةمدرسة تكني

المركزية

112/09/02عمالة: مراكش 34 نعمألكبير مصطفى 06/09/17 02816Kمزدوجالويدان

105/09/07إقليم: الجديدةمدرسة المام مالكإقليم: الجديدةم/م الطالع موسى 32 06/09/17إلتحاق بالزوجكريمة مزيان 08060K)مزدوجأزمور )البلدية

704/09/12إقليم: الجديدةم/م الرواحلةإقليم: الجديدةم/م الحيرش 32 02/09/16زينب حمزة 08255Xمزدوجسيدي عابد

1002/09/14إقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن داودإقليم: الجديدةم/م سيدي بوعلم 32 06/09/17إلتحاق بالزوجعرب الزهرة 08243Jمزدوجسيدي عابد

705/09/03عمالة: سلمدرسة عثمان بن عفانإقليم: الجديدةم/م سيدي اسماعيل 31 06/09/17منية  عظوم 01213T)مزدوجحصين )المقاطعة

102/09/09إقليم: الجديدةمدرسة المام مالكإقليم: الجديدةم/م امهيولة 31 04/09/18إلتحاق بالزوجعفاف بناني 08060K)مزدوجأزمور )البلدية

101/01/12إقليم: الجديدةمدرسة عبدا بن ياسينإقليم: الجديدةم/م بولعوان 31 06/09/17الخوري فوزية 08104Hمزدوجأولد فرج

104/09/12إقليم: الجديدةمدرسة عبد ا الشفشاونيإقليم: الجديدةم/م القواسم 31 06/09/17إلتحاق بالزوجمونية  مستعطف 08103Gمزدوجأولد فرج

502/09/14إقليم: خريبكةمدرسة سلمان الفارسيإقليم: الجديدةم/م اثنين هشتوكة 31 06/09/17حسن دلم 12053Aمزدوجلكفاف

802/09/14إقليم: الجديدةمدرسة سيدي عليإقليم: الجديدةم/م امهيولة 31 06/09/17إلتحاق بالزوجعزيزة  راهين 08138Vمزدوجسيدي علي بن حمدوش

عمالة مقاطعة عين التحاد الفريقيإقليم: الجديدةم/م العطاعطة

الشق
213/02/17 31 04/09/18إلتحاق بالزوجكوثر أطناز 26929V)مزدوجعين الشق )المقاطعة
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113/02/17إقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن داودإقليم: الجديدةم/م أولد غانم 31 04/09/18إلتحاق بالزوج الرامي فاطمة 08243Jمزدوجسيدي عابد

303/09/13إقليم: الجديدةمدرسة سيدي عليإقليم: الجديدةم/م امهيولة 30 06/09/17إلتحاق بالزوجحجاج يزة 08138Vمزدوجسيدي علي بن حمدوش

203/09/13إقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن داودإقليم: الجديدةم/م أولد غانم 30 02/09/16إلتحاق بالزوجحسناء الرامي 08243Jمزدوجسيدي عابد

121/02/17إقليم: الجديدةم/م قاسم الزهيريإقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسى 30 21/02/17إلتحاق بالزوجحنان بلغزال 08245Lمزدوجسيدي عابد

213/02/17إقليم: الجديدةم/م قاسم الزهيريإقليم: الجديدةم/م أولد غانم 30 04/09/18إلتحاق بالزوج الكطبي مريم 08245Lمزدوجسيدي عابد

1013/02/17إقليم: الجديدةم/م قاسم الزهيريإقليم: الجديدةم/م أولد غانم 30 04/09/18إلتحاق بالزوج العوفيرحنان 08245Lمزدوجسيدي عابد

1004/09/12إقليم: الجديدةمدرسة سيدي عليإقليم: الجديدةم/م آيت حام 29 02/09/16إلتحاق بالزوجنجاة لعزيزي 08138Vمزدوجسيدي علي بن حمدوش

905/09/11إقليم: الجديدةمدرسة المهدي بن تومرتإقليم: الجديدةم/م قاسم الزهيري 28 04/09/18إلتحاق بالزوجزينب ماكي 08058H)مزدوجأزمور )البلدية

203/09/13إقليم: سيدي بنورماء العينينإقليم: الجديدةمدرسة عبد ا الشفشاوني 28 06/09/17حسيني يونس 08109Nمزدوجالوليدية

201/01/17إقليم: الجديدةم/م قاسم الزهيريإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 28 01/03/17إلتحاق بالزوجغريبة ناجي 08245Lمزدوجسيدي عابد

113/02/17إقليم: الجديدةم/م الشروقةإقليم: الجديدةم/م زاوية سايس 28 04/09/17بوشعيب الريخ 08264Gمزدوجأولد عيسى

913/02/17إقليم: الجديدةم/م الكدارةإقليم: الجديدةم/م لكراربة 28 06/09/17خديجة منور 08610Hمزدوجسيدي اسماعيل

513/02/17إقليم: الجديدةم/م المعاشاتإقليم: الجديدةم/م صقر 28 04/09/18إلتحاق بالزوجالسعدية تويب 08238Dمزدوجأولد احسين

120/02/17عمالة: الميةالفتحإقليم: الجديدةم/م السلطنة 28 20/02/17إلتحاق بالزوجإيمان معروف 26369Lمزدوجسيدي موسى المجدوب

1021/02/17إقليم: الجديدةم/م لوهاهسةإقليم: الجديدةم/م الكدارة 28 21/02/17إلتحاق بالزوجنجاة الحبوبي 08536Cمزدوجأولد حمدان

1013/02/17إقليم: الجديدةم/م القيايلةإقليم: الجديدةم/م بوعللة 28 04/09/18امال متوكل 08599

W

مزدوجمكرس

522/02/17إقليم: الجديدةم/م صبير الفاطميإقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكة 28 04/09/18سعيد الصالحي 08157Rمزدوجشتوكة
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422/02/17إقليم: الجديدةم/م سيدي بونعايمإقليم: الجديدةم/م السلطنة 28 22/02/17خديجة أبو سيف 08163Xمزدوجشتوكة

813/02/17إقليم: الجديدةم/م لخماملةإقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن مبارك 28 06/09/17سكينة الكوشي 08267Kمزدوجأولد عيسى

113/02/17إقليم: الجديدةم/م الطالع موسىإقليم: الجديدةم/م السلطنة 28 13/02/17إلتحاق بالزوجمريم صدوق 08141Yمزدوجسيدي علي بن حمدوش

113/02/17إقليم: سيدي بنورمدرسة 20 غشتإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي 28 06/09/17قبيل اسيف 08475L)مزدوجسيدي بنور )البلدية

عمالة مقاطعات عين أبوبكر الصديقإقليم: الجديدةم/م السلطنة

السبع الحي الم
113/02/17 28 13/02/17إلتحاق بالزوجمربم راجي ا 01581T)مزدوجالحي المي )المقاطعة

222/02/17إقليم: الجديدةم/م واهلةإقليم: الجديدةم/م سيدي ابهيليل 28 04/09/18إيمان سدرة 08505U سي احساين بن عبد

الرحمان

مزدوج

1022/02/17إقليم: الجديدةم/م القيايلةإقليم: الجديدةم/م القواسم 28 05/09/18صلح الدين وعداش 08599

W

مزدوجمكرس

616/09/98إقليم: الجديدةم/م قاسم الزهيريإقليم: الجديدةمدرسة السنابل 27 02/09/16إلتحاق بالزوجحياة الكوش 08245Lمزدوجسيدي عابد

101/01/12إقليم: الجديدةمدرسة سيدي عليإقليم: الجديدةم/م الولجة 26 06/09/17إلتحاق بالزوجةفؤاد بلخو 08138Vمزدوجسيدي علي بن حمدوش

304/09/12إقليم: الجديدةمدرسة وادي المخازنإقليم: الجديدةمدرسة الفتح 26 04/09/18خديجة  الجوهري 08091U)مزدوجلبير الجديد )البلدية

1020/02/17إقليم: الجديدةم/م القيايلةإقليم: الجديدةمدرسة خميس متوح 26 04/09/18كلتوم كركيح 08599

W

مزدوجمكرس

1013/02/17إقليم: الجديدةم/م القيايلةإقليم: الجديدةمدرسة خميس متوح 26 04/09/18بولغراس حنان 08599

W

مزدوجمكرس

607/09/04إقليم: شيشاوةتولوكولتإقليم: الجديدةم/م القرية 25 06/09/17إلتحاق بالزوجةابراهيم فاضل 03098Sمزدوجتاولوكلت

204/09/12إقليم: الجديدةمدرسة المهدي بن تومرتإقليم: الجديدةم/م بوخنين 25 06/09/17إلتحاق بالزوجخدوج الوهابي 08058H)مزدوجأزمور )البلدية

106/09/17إقليم: الجديدةم/م السلطنةإقليم: الجديدةم/م بوخنين 25 04/09/19سلمى علبوش 08133Pمزدوجلغديرة

606/09/17إقليم: الجديدةم/م بوخنينإقليم: الجديدةم/م العرابطة 25 04/09/19خديجة الفيبومي 08517Gمزدوجزاوية لقواسم

116/09/99إقليم: الجديدةم/م السلطنةإقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكة 24 04/09/18حياة الدوباجي 08133Pمزدوجلغديرة
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406/09/06إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراحإقليم: الجديدةم/م المحارزة 24 04/09/18زينة  إدمجوض 07463Lمزدوجسيدي عيسى بن علي

104/09/12إقليم: الجديدةمركزية سيدي اسماعيلإقليم: الجديدةم/م الكدارة 24 04/09/18اسماء العمراني 08107Lمزدوجسيدي اسماعيل

801/01/17إقليم: الجديدةم/م الرواحلةإقليم: الجديدةم/م العقاد 24 04/09/18غزلن اشنيكر 08255Xمزدوجسيدي عابد

101/01/17إقليم: الجديدةم/م الكدارةإقليم: الجديدةم/م العطاعطة 24 04/09/18م هرواش 08610Hمزدوجسيدي اسماعيل

مدرسة عبد الكبير الخطيبي إقليم: الجديدةمدرسة بولعوان الجماعاتية

الجماعاتية

113/02/17إقليم: الجديدة 24 06/09/17إلتحاق بالزوجفدوى المختفي 24968Nمزدوجأولد حمدان

1004/09/18إقليم: الجديدةم/م لخماملةإقليم: الجديدةم/م لكراربة 24 04/09/18ثورية بلجاوي 08267Kمزدوجأولد عيسى

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

104/09/18إقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن مباركإقليم: الجديدة 24 04/09/18كوثر العبادي 08285Eمزدوجأولد غانم

104/09/18إقليم: الجديدةمدرسة الفتحإقليم: الجديدةم/م الصمامدة 24 04/09/18الشعيبية العيداني 08094X)مزدوجلبير الجديد )البلدية

504/09/18إقليم: الجديدةم/م أولد سي حمدونإقليم: الجديدةم/م القياش 24 04/09/18كريمة محسن 08529Vمزدوجشعيبات

304/09/18إقليم: الجديدةم/م أولد سي حمدونإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 24 04/09/18حنان عروت 08529Vمزدوجشعيبات

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

104/09/18إقليم: الجديدةمدرسة وادي المخازنإقليم: الجديدة 24 04/09/18ناجي اميمة 08091U)مزدوجلبير الجديد )البلدية

205/10/09إقليم: الجديدةم/م علي السبيطيإقليم: الجديدةالخيايطة 23 06/09/17إلتحاق بالزوجةالمصطفى سايح 08235Aمزدوجأولد احسين

102/09/10إقليم: الجديدةم/م الحويرةإقليم: الجديدةم/م سيدي ام موسى 23 04/09/18إلتحاق بالزوجبوعزة إيمان 08117Xمزدوجلمهارزة الساحل

505/09/07إقليم: الفقيه بن صالحم أولد سيدي شنان 2إقليم: الجديدةمدرسة م الهنيوي 22 11/10/18محراش عبد الرحمان 18737R الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

121/02/17إقليم: الجديدةم/م الخراشفةإقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسى 22 04/09/18إلتحاق بالزوجةخالد علواني 08247Nمزدوجسيدي عابد

706/09/17إقليم: الجديدةم/م خمليشإقليم: الجديدةم/م غيلس 22 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم نحاسي 08201Nمزدوجأولد رحمون

906/09/17إقليم: سيدي بنورمركزية الزمامرةإقليم: الجديدةم/م بولعوان 22 06/09/17إلتحاق بالزوجنبيلة حكوش 08096Z)مزدوجزمامرة )البلدية
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905/09/03إقليم: النواصرم. عثمان بن عفانإقليم: الجديدة م/م أولد بن حمو 21 06/09/17رشيد بوكرن 26531M)مزدوجدار بوعزة )البلدية

602/09/10عمالة: الميةالقاضي عياضإقليم: الجديدةم/م الحويرة 21 06/09/17تورية  اشريفي 24455Fمزدوجبني يخلف

204/09/12عمالة: طنجة - أصيل الشهيد م الزرقطونيإقليم: الجديدةم/م بئر الببوش 21 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة المعطاوي 15173S الشرف  مغوغة

)المقاطعة(

مزدوج

304/09/12إقليم: الجديدةم/م المساعدةإقليم: الجديدةم/م بني سبع 21 04/09/19فاطمة الزهراء هيللي 08596Tمزدوجمكرس

403/09/13إقليم: الجديدةم/م الطالع موسىإقليم: الجديدةم/م العرابطة 21 06/09/17إلتحاق بالزوجاحميز مريم 08141Yمزدوجسيدي علي بن حمدوش

702/09/14إقليم: فحص - انجرةم/م لشهبة البتدائيةإقليم: الجديدةم/م العقاد 21 06/09/17سلوى اليغموري 15308Nمزدوجالقصر الصغير

302/09/14إقليم: الجديدةم/م سيدي حموإقليم: الجديدةم/م سيدي ام موسى 21 06/09/17إلتحاق بالزوجكوثر كريم 08145Cمزدوجسيدي علي بن حمدوش

1002/09/14إقليم: الجديدةم/م المنفلوطيإقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسى 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةرجراج م 08229Uمزدوجأولد احسين

706/09/17إقليم: الجديدةم/م سلمنة : الدخلةإقليم: الجديدةسيدي غانم 21 05/09/18إلتحاق بالزوجسا مية بوراس 08197Jمزدوجأولد رحمون

806/09/17إقليم: الجديدةم/م اثنين هشتوكةإقليم: الجديدةم/م آيت حام 21 04/09/19هاجر ارشيد 08154Mمزدوجشتوكة

320/10/17إقليم: الجديدةم/م سيدي ام موسىإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 21 04/09/18فدوى سرغات 08165Zمزدوجشتوكة

208/11/17إقليم: الجديدة مدرسة الفقيه الراضيإقليم: الجديدةم/م أولد عبد ا بن مسعود 21 04/09/18إلتحاق بالزوجقلقول امال 08059J)مزدوجأزمور )البلدية

104/09/18إقليم: الجديدةم/م البللتإقليم: الجديدةم/م السعادة 21 04/09/19نوهيلة العوفي 08173Hمزدوجشتوكة

504/09/18إقليم: الجديدةم/م أولد غانمإقليم: الجديدةم/م أولد زيد 21 04/09/19أفراو نورة 08282Bمزدوجأولد غانم

104/09/18إقليم: الجديدةم/م لخماملةإقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسى 21 04/09/19زينب لبشير 08267Kمزدوجأولد عيسى

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

104/09/18إقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن مباركإقليم: الجديدة 21 04/09/19مرني المصطفى 08285Eمزدوجأولد غانم

104/09/18إقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكةإقليم: الجديدةم/م أولد داوود 21 04/09/19وداد الشاوي 08127Hمزدوجلغديرة
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701/01/12إقليم: الجديدةم/م الخراشفةإقليم: الجديدةم/م غيلس 20 04/09/18إلتحاق بالزوجةالحيمر ابراهيم 08247Nمزدوجسيدي عابد

813/02/17إقليم: الجديدةم/م السلمنةإقليم: الجديدةم/م سيدي فارس 20 04/09/19إلتحاق بالزوجيامنة وكورام 08195Gمزدوجأولد رحمون

306/09/17إقليم: الجديدةم/م المنفلوطيإقليم: الجديدةم/م أولد زيد 20 04/09/18إلتحاق بالزوجلمياء يحيا 08229Uمزدوجأولد احسين

114/02/17إقليم: الجديدةم/م البللتإقليم: الجديدةم/م بئر الببوش 19 04/09/19لطفي سعيد 08173Hمزدوجشتوكة

614/02/17إقليم: الجديدةم/م أولد غانمإقليم: الجديدةم/م بوشعيب الحريري 19 04/09/19خديجة الصالحي 08282Bمزدوجأولد غانم

810/04/17إقليم: الجديدةمدرسة عبد ا الشفشاونيإقليم: الجديدةم/م بوخنين 19 04/09/19عبد الرحمان  قشاش 08103Gمزدوجأولد فرج

606/09/17إقليم: الجديدةمدرسة عبد ا الشفشاونيإقليم: الجديدةمدرسة بولعوان الجماعاتية 19 04/09/18جميلة فتحي 08103Gمزدوجأولد فرج

المدرسة البتدائية حد إقليم: الجديدةمدرسة الداخلة

السوالم

504/09/12إقليم: برشيد 18 06/09/17نسيبة الحرطيطي 20861Z)مزدوجحد السوالم )البلدية

104/09/18إقليم: الجديدةم/م الطالع موسىإقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكامل 17 04/09/18إلتحاق بالزوجالبطحاوي حكيمة 08141Yمزدوجسيدي علي بن حمدوش

504/09/19إقليم: الجديدةم/م اثنين هشتوكةإقليم: الجديدةم/م بوعللة 17 04/09/19رجاء ملوكي 08154Mمزدوجشتوكة

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

1004/09/19إقليم: الجديدةم/م العطاعطةإقليم: الجديدة 17 04/09/19مخلص امين 08601Yمزدوجسيدي اسماعيل

104/09/19إقليم: برشيدمركزية السوالمإقليم: الجديدةم/م سوق سبت سايس 17 04/09/19يوسف فلحي 14375Z سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

مزدوج

704/09/19إقليم: الجديدةم/م العتايتإقليم: الجديدةم/م الحيرش 17 04/09/19عائشة المعناوي 08586Gمزدوجزاوية سايس

502/09/10إقليم: الجديدةم/م المعاشاتإقليم: الجديدةم/م سيدي ابهيليل 16 04/09/18إلتحاق بالزوجحليمة كرمة 08238Dمزدوجأولد احسين

803/09/13إقليم: الجديدةمدرسة الوحدةإقليم: الجديدةم/م الصمامدة 16 04/09/18شانع حاتم 08105Jمزدوجأولد فرج

504/09/18إقليم: الجديدةم/م الخراشفةإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي 16 04/09/18إلتحاق بالزوجبويكراون سارة 08247Nمزدوجسيدي عابد

204/09/18إقليم: الجديدةم/م الخرارزةإقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكامل 16 04/09/18إلتحاق بالزوجمنتك حكيمة 08538Eمزدوجأولد حمدان
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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 2020

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: الجديدةم/م الخراشفةإقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن مبارك 16 05/09/18إلتحاق بالزوجلحبيري حسناء 08247Nمزدوجسيدي عابد

604/09/18إقليم: الجديدةم/م قاسم الزهيريإقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن مبارك 16 04/09/18إلتحاق بالزوججعقار فاطمة الزهراء 08245Lمزدوجسيدي عابد

1004/09/18إقليم: الجديدةم/م الطالع موسىإقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكامل 16 04/09/18إلتحاق بالزوجالعكاد وهيبة 08141Yمزدوجسيدي علي بن حمدوش

102/09/10إقليم: الجديدةمدرسة عبد ا الشفشاونيإقليم: الجديدةمدرسة خميس متوح 15 04/09/19إلتحاق بالزوجةالسلك عبدالحق 08103Gمزدوجأولد فرج

906/09/17إقليم: الجديدةم/م اثنين هشتوكةإقليم: الجديدةم/م أولد داوود 15 04/09/19سهام بليلة 08154Mمزدوجشتوكة

204/09/18إقليم: الجديدةم/م سيدي فارسإقليم: الجديدةم/م لكراربة 15 04/09/18إلتحاق بالزوجةسحنون سعيد 08151Jمزدوجسيدي علي بن حمدوش

904/09/18إقليم: الجديدةم/م لخماملةإقليم: الجديدةم/م لكراربة 15 04/09/18إلتحاق بالزوجصارة الدهبي الصقلي 08267Kمزدوجأولد عيسى

504/09/18إقليم: الجديدةم/م الخراشفةإقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن مبارك 15 04/09/18إلتحاق بالزوجلعزيزة الشقرباني 08247Nمزدوجسيدي عابد

504/09/18إقليم: الجديدةم/م الخراشفةإقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن مبارك 15 04/09/18إلتحاق بالزوجحنان الحمر 08247Nمزدوجسيدي عابد

404/09/18إقليم: الجديدةم/م الخراشفةإقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن مبارك 15 04/09/18إلتحاق بالزوجسكينة مرزوق 08247Nمزدوجسيدي عابد

304/09/18إقليم: الجديدةم/م المعاشاتإقليم: الجديدةم/م أولد عبد ا بن مسعود 15 04/09/18إلتحاق بالزوجوفاء نهلي 08238Dمزدوجأولد احسين

102/09/15إقليم: سيدي بنورالطبريإقليم: الجديدةم/م زاوية سايس 14 04/09/18إلتحاق بالزوجالقاسمي اسماء 08088R)مزدوجسيدي بنور )البلدية

202/09/15إقليم: الفقيه بن صالحمركزية مسغونةإقليم: الجديدةم/م الطايشة 14 04/09/18م حفيظي 07480Eمزدوجأولد زمام

201/01/17إقليم: الجديدةم/م السواهلةإقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكامل 14 04/09/18لكنيزي الياس 21776Uمزدوجسيدي اسماعيل

101/01/17إقليم: النواصرم. اولد عزوزإقليم: الجديدةم/م أولد غانم 14 04/09/18إلتحاق بالزوجسناء سهيري 18186Sمزدوجاولد عزوز

904/09/18إقليم: الجديدةم/م المعاشاتإقليم: الجديدةم/م أولد عبد ا بن مسعود 14 04/09/18إلتحاق بالزوجالسعدية السرحاني 08238Dمزدوجأولد احسين

104/09/18إقليم: سيدي بنورالمستقبلإقليم: الجديدةم/م القواسم 14 04/09/18إلتحاق بالزوجلعوج نزهة 08615Nمزدوجالوليدية
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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 2020

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: الجديدةم/م بوخنينإقليم: الجديدةم/م العوجات 14 04/09/18خديجة انهيرش 08517Gمزدوجزاوية لقواسم

1004/09/18إقليم: الجديدةم/م خمليشإقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكة 14 04/09/18إلتحاق بالزوجشيماء أولد حميدو 08201Nمزدوجأولد رحمون

604/09/18إقليم: سطاتمركزية العوناتإقليم: الجديدةم/م لكراربة 14 04/09/18إلتحاق بالزوجنضال حامو 14231Tمزدوجرأس العين الشاوية

804/09/18إقليم: الجديدةم/م سيدي اسماعيلإقليم: الجديدةم/م لكراربة 14 04/09/18اوالمودن رقية 08600Xمزدوجسيدي اسماعيل

304/09/18إقليم: الجديدةم/م البللتإقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن مبارك 14 04/09/18سارة الحسيني 08173Hمزدوجشتوكة

304/09/18إقليم: الجديدةم/م أولد سي حمدونإقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن مبارك 14 04/09/18مريم المضمولي 08529Vمزدوجشعيبات

604/09/18إقليم: الجديدةم/م العطاعطةإقليم: الجديدةم/م الكنادلة 14 04/09/18سلماء بيوضي 08601Yمزدوجسيدي اسماعيل

304/09/18إقليم: الجديدةم/م سيدي ام موسىإقليم: الجديدةم/م بير الكوارة 14 04/09/18الزاهر سميرة 08165Zمزدوجشتوكة

304/09/18إقليم: الجديدةم/م المحارزةإقليم: الجديدةم/م العوجات 14 04/09/18بشرى الخطابي 08526Sمزدوجشعيبات

704/09/18إقليم: الجديدةم/م العطاعطةإقليم: الجديدةم/م العوجات 14 04/09/18ياسين الدمناتي 08601Yمزدوجسيدي اسماعيل

204/09/18إقليم: الجديدةمدرسة خميس متوحإقليم: الجديدةم/م بير الكوارة 14 04/09/18اليوسفي هدى 08106Kمزدوجمتوح

304/09/18إقليم: الجديدةم/م المحارزةإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 14 04/09/18عصام بروس 08526Sمزدوجشعيبات

904/09/18إقليم: الجديدةم/م بوملحةإقليم: الجديدةم/م الكنادلة 14 04/09/18ليلى كبروس 08524Pمزدوجشعيبات

204/09/18إقليم: الجديدةم/م سيدي ابهيليلإقليم: الجديدةم/م القياش 14 04/09/18وديان العوج 08510Zمزدوجأولد فرج

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

604/09/18إقليم: الجديدةم/م أولد غانمإقليم: الجديدة 14 04/09/18المكوتي سارة 08282Bمزدوجأولد غانم

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

804/09/18إقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسىإقليم: الجديدة 14 04/09/18نزهة زرقطوني 08257Zمزدوجأولد عيسى

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

104/09/18إقليم: الجديدةم/م السعادةإقليم: الجديدة 14 04/09/18ايمان الطالعي 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 2020

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

104/09/18إقليم: الجديدةمدرسة خميس متوحإقليم: الجديدة 14 04/09/18غزلن الهرام 08106Kمزدوجمتوح

1004/09/18إقليم: الجديدةم/م الخرارزةإقليم: الجديدةم/م بير الكوارة 14 04/09/18إلتحاق بالزوجمبروك نجاة 08538Eمزدوجأولد حمدان

704/09/18إقليم: الجديدةم/م الحويرةإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 14 04/09/18المالكي نورالدين 08117Xمزدوجلمهارزة الساحل

204/09/18إقليم: الجديدةم/م العقادإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 14 04/09/18نجاة رياس 08259Bمزدوجأولد عيسى

104/09/18إقليم: الجديدةم/م السعادةإقليم: الجديدةم/م العوجات 14 04/09/18امينة المرغيشي 08112Sمزدوجلمهارزة الساحل

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

904/09/18إقليم: الجديدةم/م العقادإقليم: الجديدة 14 04/09/18سومية بلكميري 08259Bمزدوجأولد عيسى

104/09/18إقليم: الجديدةم/م السواهلةإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي 14 04/09/18هيسوك رباب 21776Uمزدوجسيدي اسماعيل

504/09/18إقليم: الجديدةم/م العقادإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 14 04/09/18شعيب اليوسفي 08259Bمزدوجأولد عيسى

904/09/18إقليم: الجديدةم/م العطاعطةإقليم: الجديدةم/م الغنيدرات 14 04/09/18أمين بردود 08601Yمزدوجسيدي اسماعيل

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

804/09/18إقليم: الجديدةم/م أولد غانمإقليم: الجديدة 14 04/09/18مساوي سلمى 08282Bمزدوجأولد غانم

104/09/18إقليم: الجديدةم/م العطاعطةإقليم: الجديدةم/م الغنيدرات 14 04/09/18لحسن السلمي 08601Yمزدوجسيدي اسماعيل

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

104/09/18إقليم: الجديدةم/م السلطنةإقليم: الجديدة 14 04/09/18كوثر الدغوغي 08133Pمزدوجلغديرة

704/09/18إقليم: الجديدةم/م العزيزاتإقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن مبارك 14 04/09/18كريمة بوحريص 08290Kمزدوجأولد غانم

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

204/09/18إقليم: الجديدةم/م سيدي ام موسىإقليم: الجديدة 14 04/09/18البكاي فاطمة 08165Zمزدوجشتوكة

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

504/09/18إقليم: الجديدةم/م سيدي ام موسىإقليم: الجديدة 14 04/09/18فاطمة الزهراء لشهب 08165Zمزدوجشتوكة

304/09/18إقليم: الجديدةمدرسة الوحدةإقليم: الجديدةم/م بولعوان 14 04/09/18حفيان ليلى 08105Jمزدوجأولد فرج

304/09/18إقليم: الجديدةم/م العتايتإقليم: الجديدةم/م العوجات 14 04/09/18لمياء سميك 08586Gمزدوجزاوية سايس
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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 2020

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

104/09/18إقليم: الجديدةم/م لخماملةإقليم: الجديدة 14 04/09/18إلتحاق بالزوجبخام حنلن 08267Kمزدوجأولد عيسى

704/09/18إقليم: الجديدةم/م بوسدرةإقليم: الجديدةم/م العتايت 14 04/09/18سهام رضيان 08543Kمزدوجأولد رحمون

1004/09/18إقليم: الجديدةم/م العقادإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 14 04/09/18هاجر حاكي 08259Bمزدوجأولد عيسى

204/09/18إقليم: الجديدةمدرسة الوحدةإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 14 04/09/18العلمي بندغة 08105Jمزدوجأولد فرج

104/09/18إقليم: الجديدةم/م السعادةإقليم: الجديدةم/م العوجات 14 04/09/18حسناء السحنوني 08112Sمزدوجلمهارزة الساحل

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

104/09/18إقليم: الجديدةم/م السواهلةإقليم: الجديدة 14 04/09/18دهدود كوثر 21776Uمزدوجسيدي اسماعيل

104/09/18إقليم: الجديدةالخيايطةإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 14 04/09/18إلتحاق بالزوجنورة العيداني 08563Gمزدوجبولعوان

804/09/18إقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسىإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي 14 04/09/18سليمي سهام 08257Zمزدوجأولد عيسى

104/09/18إقليم: الجديدةم/م العطاعطةإقليم: الجديدةم/م الغنيدرات 14 04/09/18عادل شامطي 08601Yمزدوجسيدي اسماعيل

704/09/18إقليم: الجديدةم/م بني سبعإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي 14 04/09/18ماعزي ايمان 08605Cمزدوجسيدي اسماعيل

904/09/18إقليم: الجديدةم/م سيدي اسماعيلإقليم: الجديدةم/م الخريطات 14 04/09/18بطاش مينة 08600Xمزدوجسيدي اسماعيل

604/09/18إقليم: الجديدةمدرسة وادي المخازنإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 14 04/09/18م شهيب 08091U)مزدوجلبير الجديد )البلدية

604/09/18إقليم: الجديدةمدرسة الداخلةإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 14 04/09/18عبدالكريم شجيع 08092V)مزدوجلبير الجديد )البلدية

104/09/18إقليم: الجديدةم/م بني سبعإقليم: الجديدةم/م الغنيدرات 14 04/09/18المصطفى بالخياط 08605Cمزدوجسيدي اسماعيل

401/01/17إقليم: النواصرم. م القريإقليم: الجديدةم/م السواهلة 13 04/09/19الرافعي بشرى 26110E)مزدوجبوسكورة )البلدية

406/09/17إقليم: الجديدةم/م السلمنةإقليم: الجديدةم/م العطاعطة 13 04/09/19إلتحاق بالزوجبشرى سبحي 08195Gمزدوجأولد رحمون

1004/09/18إقليم: الجديدةم/م الطالع موسىإقليم: الجديدةم/م اثنين هشتوكة 13 04/09/19إلتحاق بالزوجضمان مريم 08141Yمزدوجسيدي علي بن حمدوش

770



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

216/09/92إقليم: خريبكةمدرسة مولي الحسنإقليم: الجديدةمركزية الجديدة 12 04/09/18نجاة انويدر 12021R)مزدوجوادي زم )البلدية

602/09/15إقليم: الجديدةم/م الحويرةإقليم: الجديدةمدرسة الداخلة 12 04/09/18سومية سنيتفي 08117Xمزدوجلمهارزة الساحل

101/01/17إقليم: الجديدةم/م السلمنةإقليم: الجديدةم/م بوشعيب الحريري 12 04/09/19إلتحاق بالزوجزينب حفيظ 08195Gمزدوجأولد رحمون

506/09/17إقليم: الجديدةم/م علي السبيطيإقليم: الجديدةم/م بوسدرة 12 04/09/19إلتحاق بالزوجمومن الدريسي سلمة 08235Aمزدوجأولد احسين

المدرسة البتدائية إدريس إقليم: الجديدةم/م الصمامدة

الحريزي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
104/09/18 12 04/09/18إلتحاق بالزوجسكينة بن عيبد 01810S)مزدوجسباتة )المقاطعة

804/09/18إقليم: الجديدةم/م الخراشفةإقليم: الجديدةمدرسة بولعوان الجماعاتية 12 04/09/18إلتحاق بالزوجزهراء النقر 08247Nمزدوجسيدي عابد

904/09/18إقليم: الجديدةم/م سيدي اسماعيلإقليم: الجديدةم/م الكنادلة 12 04/09/18ابتسام زيدوني 08600Xمزدوجسيدي اسماعيل

306/09/17إقليم: سطاتمركزية بوعتروسإقليم: الجديدةالخيايطة 11 04/09/19خديجة سحبان 14142

W

مزدوجبوكركوح

306/09/17إقليم: الجديدةمدرسة الفتحإقليم: الجديدةم/م العقاد 11 04/09/19ياسين الخزيري 08094X)مزدوجلبير الجديد )البلدية

804/09/18إقليم: الجديدةم/م سيدي ام موسىإقليم: الجديدةم/م أولد داوود 11 04/09/19إيمان شيهاب 08165Zمزدوجشتوكة

104/09/18إقليم: الجديدةمدرسة الوحدةإقليم: الجديدةم/م أولد زيد 11 04/09/19امهايلي أمال 08105Jمزدوجأولد فرج

104/09/18إقليم: الجديدةم/م السلطنةإقليم: الجديدةم/م آيت حام 11 04/09/19عناتي خديجة 08133Pمزدوجلغديرة

204/09/18إقليم: الجديدةم/م بوشعيب الحريريإقليم: الجديدةم/م آيت حام 11 04/09/19عبدالحق البوستاجي 08129Kمزدوجلغديرة

104/09/18إقليم: الجديدةم/م أولد غانمإقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن مبارك 11 04/09/19شاريف حليمة 08282Bمزدوجأولد غانم

104/09/18إقليم: الجديدةم/م المحارزةإقليم: الجديدةم/م صقر 11 04/09/19مريم ربازي 08526Sمزدوجشعيبات

604/09/18إقليم: الجديدةم/م بوملحةإقليم: الجديدةم/م بئر الببوش 11 04/09/19ياسين الدريكي 08524Pمزدوجشعيبات

704/09/18إقليم: الجديدةم/م الحويرةإقليم: الجديدةم/م السعادة 11 04/09/19زهرة جمهور 08117Xمزدوجلمهارزة 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 2020

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 سوق سبت سايسإقليم: الجديدةم/م زاوية سايس 11 04/09/19معاد فنان 08572Sمزدوجسبت سايس

104/09/18إقليم: الجديدةمدرسة السنابلإقليم: الجديدةم/م السعادة 11 04/09/19إلتحاق بالزوجحنان زروقي 08093

W

مزدوجلبير الجديد )البلدية(

104/09/18إقليم: الجديدةم/م أولد غانمإقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن مبارك 11 04/09/19عبد الحميد عدلي 08282Bمزدوجأولد غانم

404/09/18إقليم: الجديدةم/م الحويرةإقليم: الجديدةم/م السعادة 11 04/09/19سميحة المجادي 08117Xمزدوجلمهارزة الساحل

104/09/18إقليم: الجديدةم/م الصمامدةإقليم: الجديدةم/م القواسم 11 04/09/19أمين   مرينوي 08520Kمزدوجزاوية لقواسم

104/09/18إقليم: سيدي بنورالمستقبلإقليم: الجديدةم/م لكراربة 11 04/09/19بوهلل هشام 08615Nمزدوجالوليدية

204/09/18إقليم: الجديدةم/م الكدارةإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي 11 04/09/19عبد الفتاح بوشكار 08610Hمزدوجسيدي اسماعيل

204/09/18إقليم: سطاتالعوامرةإقليم: الجديدةم/م آيت حام 11 04/09/19إلتحاق بالزوجسهام سوباعي 14604Yمزدوجاولد سعيد

1004/09/18إقليم: الجديدةم/م غيلسإقليم: الجديدةسيدي غانم 11 04/09/19فرجي هند 08270Nمزدوجأولد عيسى

304/09/18إقليم: الجديدةم/م بوشعيب الحريريإقليم: الجديدةم/م آيت حام 11 04/09/19ياسين ضرناوي 08129Kمزدوجلغديرة

104/09/18إقليم: الجديدةم/م بوملحةإقليم: الجديدةم/م سيدي ابهيليل 11 04/09/19ياسين دكاكي 08524Pمزدوجشعيبات

506/09/17إقليم: الجديدةم/م صبير الفاطميإقليم: الجديدةمدرسة التهديب 10 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء البوعيشي 08157Rمزدوجشتوكة

304/09/18إقليم: الجديدةم/م أولد غانمإقليم: الجديدةم/م العزيزات 10 04/09/19خولة موفريج 08282Bمزدوجأولد غانم

104/09/18إقليم: الجديدةمدرسة السنابلإقليم: الجديدةمدرسة التهديب 10 04/09/19سارة عبادي 08093

W

مزدوجلبير الجديد )البلدية(

604/09/18إقليم: الجديدةم/م بني سبعإقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكامل 9 04/09/19عبد الحق بوخال 08605Cمزدوجسيدي اسماعيل

104/09/18إقليم: سيدي بنورالقنطرةإقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكامل 9 04/09/19حسن السني 08329Cمزدوجالعامرية

104/09/18إقليم: سيدي بنورالمستقبلإقليم: الجديدةم/م لكراربة 9 04/09/19حليمة غطيس 08615Nمزدوجالوليدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 
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الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

104/09/19إقليم: الجديدةم/م القيايلةإقليم: الجديدةم/م أولد عبد ا بن مسعود 9 04/09/19إلتحاق بالزوجحميداني حنان 08599

W

مزدوجمكرس

104/09/19إقليم: الجديدةم/م لخماملةإقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن مبارك 9 04/09/19إلتحاق بالزوجنجاة الملس 08267Kمزدوجأولد عيسى

204/09/19إقليم: الجديدةم/م الخراشفةإقليم: الجديدةم/م العتايت 9 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة نرداوي 08247Nمزدوجسيدي عابد

204/09/02إقليم: بنسليمانمدرسة المستقبلإقليم: الجديدةمدرسة الفقيه الحطاب 8 04/09/19إلتحاق بالزوجغزلن برقاش 07720R)مزدوجبنسليمان )البلدية

104/09/18إقليم: الجديدةم/م الصمامدةإقليم: الجديدةمدرسة الفتح 8 04/09/19لكناوي المصطفى 08520Kمزدوجزاوية لقواسم

704/09/19إقليم: الجديدةم/م سيدي حموإقليم: الجديدةم/م العرابطة 8 04/09/19إلتحاق بالزوجحسناء قندري 08145Cمزدوجسيدي علي بن حمدوش

904/09/19إقليم: الجديدةم/م الخرارزةإقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكامل 8 04/09/19إلتحاق بالزوجمفيد نعيمة 08538Eمزدوجأولد حمدان

704/09/19إقليم: الجديدةم/م الطالع موسىإقليم: الجديدةم/م العرابطة 8 04/09/19إلتحاق بالزوجحسناء بن اعمار 08141Yمزدوجسيدي علي بن حمدوش

104/09/18إقليم: الجديدةم/م غيلسإقليم: الجديدةم/م العوجات 7 04/09/19زينب كوكوش 08270Nمزدوجأولد عيسى

104/09/19إقليم: الجديدةم/م أولد غانمإقليم: الجديدةم/م القيايلة 7 04/09/19يونس  حكار 08282Bمزدوجأولد غانم

404/09/19إقليم: الجديدةم/م الحويرةإقليم: الجديدةم/م العطاعطة 7 04/09/19سهام شهاب 08117Xمزدوجلمهارزة الساحل

104/09/19إقليم: الجديدةمدرسة الداخلةإقليم: الجديدةم/م العرابطة 7 04/09/19إلتحاق بالزوجشيماء بعاج 08092V)مزدوجلبير الجديد )البلدية

104/09/19إقليم: النواصرم. حمان الفطواكيإقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن مبارك 7 04/09/19إلتحاق بالزوجأحلم صردي 26461L)مزدوجدار بوعزة )البلدية

504/09/19إقليم: الجديدةمدرسة الداخلةإقليم: الجديدةم/م الغنيدرات 7 04/09/19عبد الرحيم الحامدي 08092V)مزدوجلبير الجديد )البلدية

304/09/19إقليم: الجديدةم/م علي السبيطيإقليم: الجديدةم/م العرابطة 7 04/09/19إلتحاق بالزوجهدى مزوز 08235Aمزدوجأولد احسين

404/09/19إقليم: الجديدةمدرسة الوحدةإقليم: الجديدةم/م القياش 7 04/09/19ديان سكينة 08105Jمزدوجأولد فرج

104/09/19إقليم: الجديدةمدرسة خميس متوحإقليم: الجديدةم/م القياش 7 04/09/19بوبريك مينة 08106Kمزدوجمتوح
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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 2020

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

304/09/19إقليم: الجديدةمدرسة وادي المخازنإقليم: الجديدة 7 04/09/19وداد مرزوق 08091U)مزدوجلبير الجديد )البلدية

104/09/19إقليم: الجديدةم/م أولد داوودإقليم: الجديدةم/م الحيرش 7 04/09/19نورالدين الفخار 08124Eمزدوجلغديرة

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

604/09/19إقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسىإقليم: الجديدة 7 04/09/19زينب الزبيدي 08257Zمزدوجأولد عيسى

104/09/19إقليم: الجديدةم/م العتايتإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 7 04/09/19م أمين الوناس 08586Gمزدوجزاوية سايس

704/09/19إقليم: الجديدةم/م الشروقةإقليم: الجديدةم/م زاوية سايس 7 04/09/19إلتحاق بالزوجزهرة خويلي 08264Gمزدوجأولد عيسى

104/09/19إقليم: سيدي بنورالدهاهجةإقليم: الجديدةم/م زاوية سايس 7 04/09/19مينة رافيع 08619Tمزدوجالوليدية

504/09/19إقليم: الجديدةم/م صقرإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي 7 04/09/19فطح أميمة 08593Pمزدوجمكرس

1004/09/19إقليم: الجديدةم/م العطاعطةإقليم: الجديدةم/م زاوية سايس 7 04/09/19إكراو جندولي 08601Yمزدوجسيدي اسماعيل

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

104/09/19إقليم: الجديدةمدرسة الفتحإقليم: الجديدة 7 04/09/19فوزية غالمي 08094X)مزدوجلبير الجديد )البلدية

104/09/19إقليم: سيدي بنوراولد الطالبإقليم: الجديدةم/م الكنادلة 7 04/09/19خديجة لخللي 08453Mمزدوجلعطاطرة

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

304/09/19إقليم: الجديدةم/م السعادةإقليم: الجديدة 7 04/09/19كريمة بونصير 08112Sمزدوجلمهارزة الساحل

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

504/09/19إقليم: الجديدةم/م غيلسإقليم: الجديدة 7 04/09/19خديجة نشيد الدريسي 08270Nمزدوجأولد عيسى

804/09/19إقليم: الجديدةم/م عبد ا بن الكاملإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي 7 04/09/19المجدوبي كريمة 08608Fمزدوجسيدي اسماعيل

عمالة مقاطعة الحي الخطل بناتإقليم: الجديدةم/م سوق سبت سايس

الحسني
104/09/19 7 04/09/19إلتحاق بالزوجنورة بوعصابة 18148A الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/19إقليم: الجديدةم/م غيلسإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 7 04/09/19م مرابح 08270Nمزدوجأولد عيسى

304/09/19إقليم: الجديدةم/م المساعدةإقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن مبارك 7 04/09/19إلتحاق بالزوجفتيحة كتبي 08596Tمزدوجمكرس

404/09/19إقليم: الجديدةم/م أولد غانمإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي 7 04/09/19زروق سومية 08282Bمزدوجأولد غانم
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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

104/09/19إقليم: الجديدةم/م لحميداتإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 7 04/09/19يونس العطيري 08557Aمزدوجمتوح

204/09/19إقليم: الجديدةم/م أربعاء هشتوكةإقليم: الجديدةالخيايطة 7 04/09/19شيماء المي 08127Hمزدوجلغديرة

104/09/19إقليم: الجديدةم/م العرابطةإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 7 04/09/19يوسف عفو 08514Dمزدوجأولد فرج

204/09/19إقليم: الجديدةم/م الكدارةإقليم: الجديدةم/م الغنيدرات 7 04/09/19سارة فرح 08610Hمزدوجسيدي اسماعيل

504/09/19إقليم: الجديدةم/م الطايشةإقليم: الجديدةم/م الكنادلة 7 04/09/19إلتحاق بالزوجنسيمة فرانديل 08547Pمزدوجأولد حمدان

1004/09/19إقليم: الجديدةم/م الحويرةإقليم: الجديدةم/م العتايت 7 04/09/19الشعيبية الزهراوي 08117Xمزدوجلمهارزة الساحل

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

104/09/19إقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسىإقليم: الجديدة 7 04/09/19كوثر عاطفي 08257Zمزدوجأولد عيسى

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

204/09/19إقليم: الجديدةمدرسة وادي المخازنإقليم: الجديدة 7 04/09/19اسماء زوهير 08091U)مزدوجلبير الجديد )البلدية

904/09/19إقليم: الجديدةم/م غيلسإقليم: الجديدةم/م أولد الضالي 7 04/09/19شردود ايمان 08270Nمزدوجأولد عيسى

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

104/09/19إقليم: الجديدةم/م العزيزاتإقليم: الجديدة 7 04/09/19فاطنة بصري 08290Kمزدوجأولد غانم

904/09/19إقليم: الجديدةم/م سيدي اسماعيلإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 7 04/09/19مريم البرجي 08600Xمزدوجسيدي اسماعيل

م/م سيدي عبد ا بن 

يوسف

104/09/19إقليم: الجديدةمدرسة الداخلةإقليم: الجديدة 7 04/09/19ايمان ايت جيلل 08092V)مزدوجلبير الجديد )البلدية

104/09/19إقليم: الجديدةم/م السعادةإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 7 04/09/19بوشعيب العرجني 08112Sمزدوجلمهارزة الساحل

104/09/19إقليم: الجديدةم/م الغنيدراتإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 7 04/09/19عبدالحق لعقيقيل 08276Vمزدوجسيدي ام اخديم

204/09/19إقليم: الجديدةم/م السعادةإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 7 04/09/19صلح نادي 08112Sمزدوجلمهارزة الساحل

104/09/19إقليم: سيدي بنورالخمالشةإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 7 04/09/19حليمة مريس 08689Uمزدوجسانية بركيك

604/09/19إقليم: الجديدةم/م آيت حامإقليم: الجديدةم/م لحمامنة 7 04/09/19أحمد دوز 08171Fمزدوجشتوكة
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104/09/19إقليم: الجديدةم/م العقادإقليم: الجديدةم/م سيدي ام اخديم 7 04/09/19إلهام الوضف 08259Bمزدوجأولد عيسى

104/09/19إقليم: الجديدةم/م الحويرةإقليم: الجديدةم/م المساعدة 6 04/09/19زريعا عائشة 08117Xمزدوجلمهارزة الساحل

104/09/19إقليم: الجديدةم/م الصمامدةإقليم: الجديدةم/م الحيرش 6 04/09/19ايوب الواتب 08520Kمزدوجزاوية لقواسم

عمالة مقاطعة عين بشار بن بردإقليم: مديونةطارق بن زياد

الشق
116/09/97 149 18/09/02أقدمية 16 سنةالبغدادي حنان 18124Z)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين المعرفةإقليم: مديونةعبد ا العروي

الشق
417/09/90 142 04/09/19إلتحاق بالزوجةمسطاج عبدالواحد 27362R)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين المعرفةإقليم: مديونةعبد الله المصدق

الشق
106/09/00 101 05/09/11العكدي بشرى 27362R)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين ياسمينةإقليم: مديونةطارق بن زياد

الشق
106/09/01 89 09/09/09أمان العوني 18119U)مزدوجعين الشق )المقاطعة

114/09/00إقليم: مديونةالهللت 2إقليم: مديونةابن الرومي 78 04/09/19محاميد لطيفة 01841Aمزدوجالمجاطية أولد الطالب

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية لل نزهةإقليم: مديونةسيدي ابراهيم

مولي رشيد
304/09/02 67 04/09/12حنان الزهيري 01772A سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

216/09/97إقليم: مديونةسيدي مسعودإقليم: مديونةاولد الحارث 65 16/09/15حبوب حكيمة 01734Jمزدوجسيدي حجاج واد حصار

112/09/02إقليم: مديونةالهللت 2إقليم: مديونةمولي ادريس الزهر 64 03/09/13بوكيوض سناء 01841Aمزدوجالمجاطية أولد الطالب

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الخنساءإقليم: مديونةالميرة لل خديجة

مولي رشيد
116/09/92 58 04/09/12البوعلوي مصطفى 01764S سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/92إقليم: مديونةعمر الخيامإقليم: مديونةرحمة أم الشهداء 58 06/09/17م صابر 26897Kمزدوجالمجاطية أولد الطالب

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: مديونةمليكة الفاسي

الهيبة

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
116/09/96 58 06/09/17رشيدة ادعلي 01807N)مزدوجسباتة )المقاطعة

المدرسة البتدائية مولي إقليم: مديونةسيدي مسعود

الحسن

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
216/09/96 58 06/09/17م الغازي 01827K)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

116/09/99إقليم: مديونةقاسم أمينإقليم: مديونةالحمادات 58 04/09/12حنان شراطي 25999Jمزدوجسيدي حجاج واد حصار

116/09/81إقليم: مديونةرابعة العدويةإقليم: مديونةرحمة أم الشهداء 56 04/09/18عبد الكبير براق 26898L)مزدوجمديونة )البلدية
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516/09/98إقليم: النواصرم. ابن تومرتإقليم: مديونةقاسم أمين 52 03/09/13سمير كروصي 26707Dمزدوجأولد صالح

404/09/03إقليم: بنسليمانم/م المنصورية المركزيةإقليم: مديونةالفارابي 52 13/02/17مريم دنان 07823C)مزدوجالمنصورية )البلدية

105/09/07عمالة: الرباطالعهد الجديدإقليم: مديونةم 11 يناير 51 02/09/14إلتحاق بالزوجمديحة آيت سعيد 01073R يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/98إقليم: مديونةالهللت 2إقليم: مديونةرحمة أم الشهداء 50 03/09/13فاطمة بومهدي 01841Aمزدوجالمجاطية أولد الطالب

المدرسة البتدائية الجنرال إقليم: مديونةاولد حادة

الكتاني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
201/01/10 48 02/09/14السرضاوى يوسف 01798D)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

204/09/02إقليم: مديونةاولد حادةإقليم: مديونةالقاضي عياض 44 04/09/18فوزية سابق 01737Mمزدوجسيدي حجاج واد حصار

107/09/04إقليم: مديونةسيدي ابراهيمإقليم: مديونةمليكة الفاسي 42 11/09/15الشرقاوي فتيحة 01836Vمزدوجالمجاطية أولد الطالب

116/09/99إقليم: مديونةسيدي مسعودإقليم: مديونةعلل بن عبد ا 40 04/09/19ابتسام صديق 01734Jمزدوجسيدي حجاج واد حصار

116/09/96إقليم: النواصرم.م الضرابنةإقليم: مديونةأبي بكر الصديق 39 02/09/14إلتحاق بالزوجةزكرياء اعماجو 18176F)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الخنساءإقليم: مديونةقاسم أمين

البرنوصي
116/09/97 39 02/09/14إلتحاق بالزوجةعزيز أقبلي 24696T)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

216/09/02إقليم: مديونةمرشيشإقليم: مديونةابن الرومي 38 06/09/17سلمى عزفار أزامى 01844Dمزدوجالمجاطية أولد الطالب

1002/09/16إقليم: خريبكةم/م بنشقرىإقليم: مديونةسيدي ابراهيم 38 01/01/17كريمة حمودة 12125Dمزدوجلكفاف

عمالة مقاطعة عين النرجسإقليم: مديونةم 11 يناير

الشق
302/09/16 38 02/09/16ايمان رشيدي 20018H)مزدوجعين الشق )المقاطعة

106/09/00عمالة: الميةمجموعة مدارس واركوإقليم: مديونةالشهيد عبد ا الحداوي 35 06/09/17هشام إبورك 01742Tمزدوجالشللت

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية ابن سيناإقليم: مديونةم 11 يناير

مسيك
114/02/17 34 14/02/17سلمى ويشو 01823F)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

 المدرسة البتدائية م إقليم: مديونةابن حزم

أمزيان

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
105/09/07 32 04/09/19نورالدين     بورزكي 24697U)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

202/09/16إقليم: مديونةالشهيد عبد ا الحداويإقليم: مديونةالقاضي عياض 30 02/09/18سناء مصلوح 01731Fمزدوجسيدي حجاج واد حصار
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116/09/95إقليم: مديونةالحنانشةإقليم: مديونةعلل بن عبد ا 28 04/09/19اسليمان إخلف 01736Lمزدوجسيدي حجاج واد حصار

عمالة مقاطعات عين أبو علي القاليإقليم: مديونةمدرسة تيط مليل

السبع الحي الم
104/09/02 28 06/09/17الحبادي حليمة 01573J)مزدوجالحي المي )المقاطعة

106/09/01إقليم: مديونةعبد الكريم الخطابيإقليم: مديونةسيدي مسعود 24 04/09/19م فخاري 26684D)مزدوجتيط مليل )البلدية

202/09/15إقليم: النواصرم. اولد الشيخإقليم: مديونةالشياظمة 24 04/09/18رشيد  البوفي 18180K)مزدوجبوسكورة )البلدية

المدرسة البتدائية عبد إقليم: مديونةابن حزم

الرحمان الداخل

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
114/02/17 24 04/09/18عسراوي زهرة 01792X)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

122/02/17إقليم: مديونةأحمد بوكماخإقليم: مديونةالحنانشة 24 22/02/17نور إيمان 26501Eمزدوجالمجاطية أولد الطالب

عمالة مقاطعة عين الوحدةإقليم: مديونةعبد الكريم الخطابي

الشق
127/01/17 23 04/09/18إلتحاق بالزوجعزوز فوزية 18120V)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية البحتريإقليم: مديونةالفارابي

مسيك
306/09/01 22 04/09/18رشيد مخلوفي 01813V)مزدوجسباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية البحتريإقليم: مديونةالفارابي

مسيك
205/09/03 22 04/09/18صباح  الرجاي 01813V)مزدوجسباتة )المقاطعة

202/09/16عمالة: الميةغزوانإقليم: مديونةم عبده 22 04/09/18سارة ابرام 19864R)مزدوجعين حرودة )البلدية

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: مديونةعمر ابن عبد العزيز

الراشدي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
304/09/18 22 04/09/18بشرى بنعيشة 01833S)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

204/09/18إقليم: مديونةقاسم أمينإقليم: مديونةالحلحال 22 04/09/18حنان لوضة 25999Jمزدوجسيدي حجاج واد حصار

304/09/18إقليم: مديونةالشهيد عبد ا الحداويإقليم: مديونةأحمد بوكماخ 22 04/09/18حسناء مرضي 01731Fمزدوجسيدي حجاج واد حصار

104/09/18إقليم: مديونةآمنة بنت وهبإقليم: مديونةعمر ابن عبد العزيز 22 04/09/18سعاد صعصاع 27026A)مزدوجمديونة )البلدية

المدرسة البتدائية أسامة بن إقليم: مديونة م الوديع

زيد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
104/09/18 22 04/09/18مريم اجعيضر 01705C سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/18إقليم: مديونةعبد الرحيم بوعبيدإقليم: مديونةم البارودي 22 04/09/18المهدي لغريب 27093Yمزدوجالمجاطية أولد الطالب

104/09/18عمالة: الميةالشللإقليم: مديونةعبد الرحيم بوعبيد 22 04/09/18البشير الطاهري 01740Rمزدوجالشللت

778



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 2020

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: مديونةمحمود درويشإقليم: مديونةم مزيان بلفقيه 22 04/09/18حليمة زهري 27260Eمزدوجسيدي حجاج واد حصار

104/09/18إقليم: مديونةأبي بكر الصديقإقليم: مديونةم البارودي 22 04/09/18صابر المسكين 01727B)مزدوجالهراويين )البلدية

626/01/17إقليم: الجديدةم/م سيدي حموإقليم: مديونةعبد ا العروي 20 04/09/18إلتحاق بالزوجامينة الزايتي 08145Cمزدوجسيدي علي بن حمدوش

404/09/18إقليم: مديونةالشهيد عبد ا الحداويإقليم: مديونةالحلحال 20 للة فاطمة الزهراء سكرات 

الدريسي

04/09/19 01731Fمزدوجسيدي حجاج واد حصار

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الخنساءإقليم: مديونةالفاسين الغربية

مولي رشيد
304/09/18 19 04/09/19سكينة صدوق 01764S سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية أبو إقليم: مديونةمولي ادريس الزهر

القاسم الشابي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
103/09/13 18 06/09/17خديجة اوبيهي 01828L)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

101/01/17إقليم: مديونةم عبدهإقليم: مديونةأبي بكر الصديق 18 04/09/19هشام ناجي 26496Z)مزدوجتيط مليل )البلدية

227/01/17إقليم: مديونةمحمود درويشإقليم: مديونةالحمادات 18 04/09/19فاطمة الزهراء رشيد 27260Eمزدوجسيدي حجاج واد حصار

106/09/17إقليم: مديونةعلل بن عبد اإقليم: مديونةعمر ابن عبد العزيز 18 06/09/17فاطمة امكرا 26871G)مزدوجتيط مليل )البلدية

206/09/17إقليم: مديونةم عبدهإقليم: مديونة م الوديع 18 06/09/17سهام شهاب 26496Z)مزدوجتيط مليل )البلدية

المدرسة البتدائية وادي إقليم: مديونة م الوديع

الذهب

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
104/09/19 17 04/09/19أباالزهراء خديجة 19865S)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

402/09/10عمالة: الميةلسان الدين ابن الخطيبإقليم: مديونةالهللت 2 16 05/09/18هند حميدو 27199N)مزدوجعين حرودة )البلدية

402/09/15إقليم: مديونةالشهيد عبد ا الحداويإقليم: مديونةمولي ادريس الزهر 16 04/09/19مينة  اخزيز 01731Fمزدوجسيدي حجاج واد حصار

106/09/17إقليم: مديونةعبد الرحيم بوعبيدإقليم: مديونةالحلحال 16 04/09/18حليمة المومني 27093Yمزدوجالمجاطية أولد الطالب

104/09/19إقليم: مديونةعبد الرحيم بوعبيدإقليم: مديونةرابعة العدوية 16 04/09/19خديجة كوبي 27093Yمزدوجالمجاطية أولد الطالب

المدرسة البتدائية عبد إقليم: مديونةم مزيان بلفقيه

الرحمان الداخل

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
204/09/19 16 09/10/19الحمداوي إيمان 01792X)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

106/09/17إقليم: مديونةعبد الرحيم بوعبيدإقليم: مديونةعمر الخيام 14 04/09/19البوعمري لبنى 27093Yمزدوجالمجاطية أولد الطالب
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106/09/17إقليم: مديونةرابعة العدويةإقليم: مديونةعمر الخيام 14 04/09/19مينة فتاح 26898L)مزدوجمديونة )البلدية

306/09/17إقليم: مديونةعلل بن عبد اإقليم: مديونةالفارابي 14 04/09/19الحداوي عبد ا 26871G)مزدوجتيط مليل )البلدية

104/09/18عمالة: الميةالصفاإقليم: مديونةالشهيد عبد ا الحداوي 14 04/09/18بلعطار يسرا 26619Hمزدوجالشللت

904/09/18إقليم: النواصرم.م الزاويةإقليم: مديونةالشهيد عبد ا الحداوي 14 04/09/18فضلي حمزة 18170Z)مزدوجالنواصر )البلدية

المدرسة البتدائية وادي إقليم: مديونةم 11 يناير

الذهب

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
107/09/16 13 04/09/18إلتحاق بالزوجحنان الموسع 19865S)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

113/02/17عمالة: الميةاولد سيدي عبد النبيإقليم: مديونةالفاسين الغربية 13 04/09/19عمار يونس 01738Nمزدوجالشللت

504/09/18إقليم: الجديدةم/م بوسدرةإقليم: مديونةاولد بلعربي 13 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم امنهير 08543Kمزدوجأولد رحمون

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الهراويينإقليم: مديونةالحلحال

مولي رشيد
213/02/17 12 04/09/19عبدالصمد الشرقاوي 01725Z سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية ابن سيناإقليم: مديونةالحلحال

مسيك
504/09/18 12 04/09/18خالد بوسعيدي 01823F)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

504/09/18إقليم: مديونةسيدي ابراهيمإقليم: مديونةابن الرومي 12 04/09/18رجاء المناوي 01836Vمزدوجالمجاطية أولد الطالب

104/09/18إقليم: مديونةم عبدهإقليم: مديونةعمر ابن عبد العزيز 12 04/09/18نبيلة الطوسي 26496Z)مزدوجتيط مليل )البلدية

404/09/18إقليم: مديونةم شكريإقليم: مديونةأحمد بوكماخ 12 04/09/18خالد فاطن 27259Dمزدوجسيدي حجاج واد حصار

104/09/18إقليم: مديونةطارق بن زيادإقليم: مديونةأحمد بوكماخ 12 04/09/18النعومي زهير 26381Zمزدوجالمجاطية أولد الطالب

204/09/18إقليم: مديونةابن حزمإقليم: مديونةم عبده 12 16/10/18بيروش نادية 26685Eمزدوجسيدي حجاج واد حصار

عمالة مقاطعة عين المنظر العامإقليم: مديونةعمر الخيام

الشق
104/09/18 12 04/09/18إلتحاق بالزوجمينة مقياس 18130F)مزدوجعين الشق )المقاطعة

204/09/18إقليم: النواصرم. ابراهيم الرودانيإقليم: مديونةالحمادات 12 04/09/18جعفر سميرة 26464P)مزدوجبوسكورة )البلدية

104/09/18عمالة: الميةالزرقطونيإقليم: مديونةالفارابي 12 04/09/18أيوب أشناق 26620Jمزدوجالشللت
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204/09/18إقليم: مديونةاولد الحارثإقليم: مديونةأحمد بوكماخ 12 04/09/18عبد الرزاق راجعي 01728Cمزدوجسيدي حجاج واد حصار

عمالة مقاطعات عين الحسن اليوسيإقليم: مديونةم البارودي

السبع الحي الم
104/09/18 12 04/09/18عبد الرزاق بوشاري 01583V)مزدوجالحي المي )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين أبو علي القاليإقليم: مديونةم مزيان بلفقيه

السبع الحي الم
104/09/18 12 04/09/18زكرياء أبوالقاسم 01573J)مزدوجالحي المي )المقاطعة

104/09/18إقليم: مديونةآمنة بنت وهبإقليم: مديونةالفارابي 12 04/09/18فاطمة الخوير 27026A)مزدوجمديونة )البلدية

104/09/18إقليم: مديونةرابعة العدويةإقليم: مديونة م الوديع 12 04/09/18خديجة الدريسي 26898L)مزدوجمديونة )البلدية

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية ابن طفيلإقليم: مديونةعمر الخيام

مولي رشيد
103/09/13 10 04/09/19بوشعيب بورشيم 18579U سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/18إقليم: مديونةمولي ادريس الزهرإقليم: مديونةرابعة العدوية 10 18/09/19رجاء وقاش 01834T)مزدوجمديونة )البلدية

104/09/18إقليم: مديونة م عابد الجابريإقليم: مديونةأحمد بوكماخ 10 04/09/19أيوب حداد 25345Y)مزدوجالهراويين )البلدية

304/09/18إقليم: مديونةالفاسين الغربيةإقليم: مديونةالحليبية 8 04/09/19الفاطمي بومعزة 01729Dمزدوجسيدي حجاج واد حصار

المدرسة البتدائية موسى بن إقليم: مديونةابن الرومي

نصير

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
104/09/19 6 04/09/19حسناء فنان 01622M)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

504/09/19إقليم: مديونةالفارابيإقليم: مديونةالهللت 2 6 04/09/19المهدي زيدي 25666X)مزدوجالهراويين )البلدية

104/09/19عمالة: الميةسهام 1إقليم: مديونةم مزيان بلفقيه 6 04/09/19حميدة عمر 01718S)مزدوجعين حرودة )البلدية

304/09/19إقليم: مديونةمرشيشإقليم: مديونةأحمد بوكماخ 6 04/09/19عبد الغاني بكار 01844Dمزدوجالمجاطية أولد الطالب

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهراويإقليم: مديونةم مزيان بلفقيه

البرنوصي
104/09/19 6 04/09/19فخري صارة 01712K)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

504/09/19إقليم: سيدي بنورمدرسة 20 غشتإقليم: مديونةعمر ابن عبد العزيز 6 04/09/19م القهراوي 08475L)مزدوجسيدي بنور )البلدية

1102/09/15إقليم: تارودانت ثلت نفرضإقليم: مديونةالحي الجديد 30 02/09/15إلتحاق بالزوجةالطالبي الحسان 17422Lالمازيغيةنيحيت

1202/09/15إقليم: طرفايةمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: مديونةسيدي مسعود 30 02/09/15م هاراك 06458Uالمازيغيةطاح
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116/09/89عمالة: الميةالغزاليعمالة: الميةالبراهمة 156 17/09/90أقدمية 16 سنةربيعة طناني 01895J)مزدوجالمية )البلدية

216/09/89إقليم: بنسليمانمدرسة النجمةعمالة: الميةللعائشة 145 09/09/15أقدمية 16 سنةيامنة بن حفون 26923N)مزدوجبنسليمان )البلدية

216/09/86عمالة: الميةحي المسجدعمالة: الميةالبراهمة 138 16/09/97أقدمية 16 سنةم حمداوي 19863P)مزدوجعين حرودة )البلدية

216/09/84عمالة: الميةالقدسعمالة: الميةالبيروني 120 20/10/99أقدمية 16 سنةعبد الرحيم بن المير 01892F)مزدوجالمية )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهارعمالة: الميةالزرقطوني

البرنوصي
116/09/92 116 09/09/15أقدمية 16 سنةسعيد امحا 01714M)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

206/09/00عمالة: الميةالحسنيةعمالة: الميةالبيروني 116 06/09/00أقدمية 16 سنةنادية قديري 01882V)مزدوجالمية )البلدية

116/09/92عمالة: الميةعبد الواحد المراكشيعمالة: الميةمولي عبد ا بنات 110 14/09/09صبري فاطمة 01883

W

مزدوجالمية )البلدية(

216/09/97عمالة: الميةالمصلىعمالة: الميةمولي رشيد 108 15/10/02أقدمية 16 سنةفاطمة الزهراء حاتمي 01888B)مزدوجالمية )البلدية

316/09/85عمالة: الميةالبيرونيعمالة: الميةعبد الواحد المراكشي 82 06/09/17جموع عبدا 18532T)مزدوجالمية )البلدية

206/09/01عمالة: الميةابن زيدونعمالة: الميةالجزولي 81 05/09/07إلتحاق بالزوجعزيزة كدة 01901R)مزدوجالمية )البلدية

116/09/82عمالة: الميةم بن عبد اعمالة: الميةمولي عبد ا بنات 78 04/09/19عبد العزيز جبران 26709Fمزدوجالشللت

104/09/02عمالة: الميةللعائشةعمالة: الميةالقاضي عياض 78 12/10/15امال بوعزوني 25731Tمزدوجبني يخلف

716/09/96عمالة: الميةللعائشةعمالة: الميةالقاضي عياض 76 20/09/10هدى قربال 25731Tمزدوجبني يخلف

116/09/94عمالة: الميةحي المسجدعمالة: الميةالزرقطوني 54 04/09/18رشيد راجي 19863P)مزدوجعين حرودة )البلدية

204/09/02عمالة: الميةام البنينعمالة: الميةسهام 1 54 05/09/11نجاة الوافي 26368Kمزدوجبني يخلف

عمالة مقاطعات عين بسمةعمالة: الميةسيدي موسى بن علي

السبع الحي الم
306/09/00 53 02/09/14بنار لطيفة 24953X)مزدوجعين السبع )المقاطعة

116/09/92إقليم: النواصرم. اولد القاضيعمالة: الميةالقدس 50 04/09/19العربي الجليدي 18182M)مزدوجبوسكورة )البلدية
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116/09/98إقليم: بنسليمانم/م المنصورية المركزيةعمالة: الميةالفتح 48 06/09/17بركاتي   إ قبا ل 07823C)مزدوجالمنصورية )البلدية

عمالة مقاطعات عين عقبة بن نافععمالة: الميةالرازي

السبع الحي الم
216/09/93 46 02/09/14متقي عبد اللطيف 01590C الصخور السوداء

)المقاطعة(

مزدوج

216/09/98عمالة: الميةابن حبوسعمالة: الميةالصفا 44 04/09/19بوشرى مليح شركي 01896K)مزدوجالمية )البلدية

116/09/99عمالة: الميةالنسيمعمالة: الميةزناتة 44 04/09/18إلتحاق بالزوجالكبيرة بن معيز 26900N)مزدوجالمية )البلدية

311/09/00عمالة: سلمدرسة م الزيراويعمالة: الميةابن حبوس 42 01/09/17سميرة طاهري 01147

W

مزدوجبطانة )المقاطعة(

عمالة: الصخيرات  - مدرسة رابعة العدويةعمالة: الميةام الرايات

تمارة
907/09/04 42 04/09/18اوناصر الحسين 26814Vمزدوجصباح

118/09/02عمالة: الميةام الراياتعمالة: الميةام البنين 41 04/09/19ليلى صياد 07840

W

مزدوجسيدي موسى المجدوب

506/09/01عمالة: الميةام البنينعمالة: الميةابن حبوس 38 01/09/17ايمان التسولي 26368Kمزدوجبني يخلف

101/01/17عمالة: الميةالفتحعمالة: الميةسيدي العربي 38 01/01/17رضية عبراوي 26369Lمزدوجسيدي موسى المجدوب

101/01/17عمالة: الرباطالمام الشافعيعمالة: الميةسيدي العربي 38 01/01/17فاطمة برجى 19812J)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

301/01/17إقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزيةعمالة: الميةسيدي العربي 38 01/01/17ياسمينة مبرر 07731Cمزدوجفضالت

عمالة: الصخيرات  - احمدعبدالسلم البقاليعمالة: الميةسيدي العربي

تمارة
501/01/17 38 01/01/17فاطمة غنيم 26329Tمزدوجسيدي يحيى زعير

213/02/17إقليم: بنسليمانم/م الجبوجةعمالة: الميةسهام 1 38 13/02/17هدى محفوظ 07825E)مزدوجالمنصورية )البلدية

المدرسة البتدائية وادي عمالة: الميةسيدي العربي

المخازن

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
113/02/17 38 13/02/17هند لعجيلي 01623N)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

409/09/00عمالة: الميةالبيرونيعمالة: الميةللخديجة 36 27/10/14الزعري غزلن 18532T)مزدوجالمية )البلدية

204/09/02عمالة: الميةالوحدةعمالة: الميةالحسنية 36 06/09/17البعزاوي التونسي 07727Yمزدوجبني يخلف

104/09/02إقليم: الجديدةم/م السلطنةعمالة: الميةالفتح 34 05/09/18إلتحاق بالزوجةعادل النصاري 08133Pمزدوجلغديرة
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407/09/04عمالة: الميةالقاضي عياضعمالة: الميةابن عطية 34 06/09/17ايت إشو فاطمة 24455Fمزدوجبني يخلف

المدرسة البتدائية ابي العلء عمالة: الميةالبراهمة

المعري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
202/09/10 34 06/09/17نهال كروم 22004S سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

113/02/17عمالة: الميةسهام 2عمالة: الميةسهام 1 34 13/02/17جميلة سمين 01717R)مزدوجعين حرودة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي م الزرقطونيعمالة: الميةبدر

الحسني
213/02/17 32 06/09/17مداد صفاء 18165U الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

105/09/08عمالة: الميةللخديجةعمالة: الميةسهام 1 30 04/09/19دامية لغويبة 26175A)مزدوجعين حرودة )البلدية

205/09/11عمالة: الميةالنهضةعمالة: الميةالفرزدق 30 نعمنادية عاطير 05/09/17 24687H)مزدوجالمية )البلدية

1001/01/17عمالة: الميةالقاضي عياضعمالة: الميةللخديجة 30 04/09/18نادية سربوت 24455Fمزدوجبني يخلف

816/09/92إقليم: إفرانم م أضاروش المركزيةعمالة: المية   المسيرة 28 06/09/17ادريس بيصاني 10718Zمزدوجتيكريكرة

مدرسة معاوية بن أبي عمالة: الميةالرازي

سفيان البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
503/09/13 28 06/09/17حليمة قرعاوي 01511S)مزدوجالفداء )المقاطعة

105/09/16عمالة: الميةام البنينعمالة: الميةمجموعة مدارس واركو 28 05/09/16فتيحة المختار 26368Kمزدوجبني يخلف

113/02/17عمالة: الميةالزرقطونيعمالة: الميةزناتة 28 13/02/17دهيبة عزيزة 26620Jمزدوجالشللت

706/09/17عمالة: الميةالشريف الدريسيعمالة: الميةالصفا 28 06/09/17إيناس شواد 27100Fمزدوجبني يخلف

406/09/17عمالة: الميةالرازيعمالة: الميةالزرقطوني 28 06/09/17فاطمة الزهراء منصور 21255Cمزدوجالشللت

506/09/17عمالة: الميةعين تكيعمالة: الميةابن زيدون 28 06/09/17نورا منشار 07829Jمزدوجبني يخلف

113/02/17إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية النورعمالة: الميةام الرايات 27 13/02/17إلتحاق بالزوجوئام صابر 26477D)مزدوجحد السوالم )البلدية

المدرسة البتدائية أسامة بن عمالة: الميةالبراهمة

زيد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
105/09/08 26 06/09/17المتو كي وئام 01705C سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

203/09/13عمالة: الميةام البنينعمالة: الميةالصفا 26 06/09/17لبيض حليمة 26368Kمزدوجبني يخلف
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506/09/16عمالة: سلمدرسة زردالعمالة: الميةسيدي موسى المجدوب 26 06/09/16إلتحاق بالزوجالهام كريم 01247E)مزدوجسيدي بوقنادل )البلدية

101/01/17إقليم: بنسليمانمدرسة الفارابيعمالة: الميةالزرقطوني 25 01/01/17إلتحاق بالزوجاسماء العطار 07719P)مزدوجبنسليمان )البلدية

105/09/08عمالة: الميةعين حرودة 1عمالة: الميةاولد حميمون 2 24 04/09/19السرحاني عمر 01715N)مزدوجعين حرودة )البلدية

802/09/16عمالة: مكناسعين كرمةعمالة: الميةام البنين 24 02/09/16إلتحاق بالزوجمريمة اكدر 04043Uمزدوجعين كرمة-واد الرمان

عمالة مقاطعات عين شوقي الجيلليعمالة: الميةالبراهمة شرقاوة

السبع الحي الم
202/09/16 24 02/09/16م جلبي 01582U)مزدوجالحي المي )المقاطعة

202/09/16إقليم: الفقيه بن صالحمدرسة زينب النفزاويةعمالة: الميةسيدي موسى بن علي 24 04/09/18بوعزة ندير 27251Vمزدوجكريفات

130/12/16عمالة: الميةالرازيعمالة: الميةسهام 1 24 30/12/16سعاد عور 21255Cمزدوجالشللت

213/02/17عمالة: الميةللعائشةعمالة: الميةسهام 1 23 07/09/17إلتحاق بالزوجلبنى لطيفي 25731Tمزدوجبني يخلف

706/09/00إقليم: الرشيديةاحياتنعمالة: الميةسهام 2 22 04/09/18بوسف التجمعتي 09394K مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

104/09/12عمالة: الميةللخديجةعمالة: الميةغزوان 22 04/09/18سارة الخوات 26175A)مزدوجعين حرودة )البلدية

102/09/14إقليم: بنسليمانم/م بنابت المركزيةعمالة: الميةالوحدة 22 06/09/17إلتحاق بالزوجةحمودة امعيط 07805Hمزدوجعين تيزغة

113/02/17إقليم: النواصرم. م مجيدعمالة: الميةالشلل 22 06/09/17إلتحاق بالزوجسناء رحيب 26463N)مزدوجدار بوعزة )البلدية

606/09/17عمالة: الميةعين حرودة 1عمالة: الميةاولد سيدي عبد النبي 21 04/09/19أبوالحسن مراد 01715N)مزدوجعين حرودة )البلدية

224/02/17إقليم: سيدي بنورالعطاطرةعمالة: الميةالبراهمة 20 04/09/19المجدوب خديجة 08452Lمزدوجلعطاطرة

1002/09/16عمالة: الميةالفرزدقعمالة: الميةالنهضة 18 نعملبنى العلمي 04/09/19 22007V)مزدوجالمية )البلدية

106/09/17عمالة: الميةابن حبوسعمالة: الميةبدر 18 06/09/17إلتحاق بالزوجحمرية ادريسية 01896K)مزدوجالمية )البلدية

106/09/17عمالة: الميةم بن عبد اعمالة: الميةبدر 18 06/09/17ابن عباد كوثر 26709Fمزدوجالشللت
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104/09/18عمالة: الميةسهام 2عمالة: الميةالفاربي 18 04/09/19إلهام حجي 01717R)مزدوجعين حرودة )البلدية

101/01/02عمالة: الميةزناتةعمالة: الميةالبراهمة شرقاوة 16 04/09/19مروان عبة 07839Vمزدوجسيدي موسى المجدوب

504/09/12إقليم: مديونة م الوديععمالة: الميةالصفا 16 04/09/19سهام الكراب 25347A)مزدوجالهراويين )البلدية

102/09/16إقليم: بنسليمانمدرسة المستقبلعمالة: الميةالنهضة 16 نعمنصيرة بوزيان 04/09/19 07720R)مزدوجبنسليمان )البلدية

106/09/17عمالة: الميةغزوانعمالة: الميةالنسيم 16 04/09/18هشام حافظ 19864R)مزدوجعين حرودة )البلدية

406/09/17عمالة: الميةزناتةعمالة: الميةسيدي موسى بن علي 15 04/09/19اسماء سعدون 07839Vمزدوجسيدي موسى المجدوب

601/01/10عمالة: الميةام الراياتعمالة: الميةالحجبة 14 04/09/18ميلود درمي 07840

W

مزدوجسيدي موسى المجدوب

909/12/11إقليم: سيدي بنورالفضيلةعمالة: الميةسيدي العربي 14 04/09/18زهرة الشلغمي 08098B)مزدوجزمامرة )البلدية

216/09/97عمالة: الميةالجزوليعمالة: الميةالنسيم 12 04/09/18عبد القادر شيخ 21256Dمزدوجالشللت

304/09/12عمالة: الميةلل أسماءعمالة: الميةعين حرودة 2 12 04/09/18إلتحاق بالزوجزينب رجوح 01898M)مزدوجالمية )البلدية

102/09/16إقليم: بولمانالعرجانعمالة: الميةالجزولي 12 04/09/18خالد عيوشي 07999Uمزدوجالعرجان

113/02/17عمالة: الميةسيدي موسى المجدوبعمالة: الميةزناتة 12 04/09/19موسى لوزان 07838Uمزدوجسيدي موسى المجدوب

130/06/17إقليم: بنسليمانمدرسة المسيرةعمالة: الميةعين حرودة 1 12 04/09/19إلتحاق بالزوجسناء الزايدي 26766T)مزدوجالمنصورية )البلدية

504/09/18عمالة: الميةالرازيعمالة: الميةمجموعة مدارس واركو 12 04/09/18فاكير اسماعيل 21255Cمزدوجالشللت

206/09/17عمالة: الميةالجزوليعمالة: الميةالصفا 10 04/09/19غزلن  حليم 21256Dمزدوجالشللت

106/09/17عمالة: الميةالجزوليعمالة: الميةالصفا 10 05/09/19مريم القدسي 21256Dمزدوجالشللت

304/09/19إقليم: بنسليمانمدرسة النهضةعمالة: الميةالنهضة 6 04/09/19إلتحاق بالزوجكوثر  حمريش 24370N)مزدوجبنسليمان )البلدية
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عمالة مقاطعة الحي التقدمإقليم: النواصرم. البوهالي مستور

الحسني
216/09/92 180 16/09/92إلتحاق بالزوجخديجة ابطان 18159M الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة عين الوحدةإقليم: النواصرم. العمامرة

الشق
117/09/84 179 26/09/94أقدمية 16 سنةمصطفى مدان 18120V)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين ابن كثيرإقليم: النواصرم. ابن العميد

الشق
217/09/90 171 02/09/16أقدمية 16 سنةكاز نور الدين 18160N)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي علي بن أبي طالبإقليم: النواصرم. اولد عزوز

الحسني
116/09/99 161 16/09/99أقدمية 16 سنةمليحي نوال 26002M الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية إدريس إقليم: النواصرم. لحفاية

الحريزي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
116/09/96 157 16/09/96إلتحاق بالزوجسعيدة شكير 01810S)مزدوجسباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين المعرفةإقليم: النواصرم.م المعاريف

الشق
216/09/92 149 01/10/02أقدمية 16 سنةحسن الحمز 27362R)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي النبعاثإقليم: النواصرم. لحروش

الحسني
106/09/01 138 06/09/01إلتحاق بالزوجةالشرقاوي المالقي أمين 18166V الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي النبعاثإقليم: النواصرم. اولد عزوز

الحسني
116/09/99 135 05/09/03أقدمية 16 سنةعائشة تزين 18166V الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة عين التحاد الفريقيإقليم: النواصرم. لحفاية

الشق
106/09/01 135 06/09/01أقدمية 16 سنةسناء العيش 26929V)مزدوجعين الشق )المقاطعة

المدرسة البتدائية إدريس إقليم: النواصرم. لحفاية

الحريزي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
106/09/01 135 06/09/01أقدمية 16 سنةخديجة العيسي 01810S)مزدوجسباتة )المقاطعة

116/09/99إقليم: النواصرم.م الضرابنةإقليم: النواصرم. ابراهيم الروداني 131 12/09/15أقدمية 16 سنةسعاد جريري 18176F)مزدوجبوسكورة )البلدية

116/09/97إقليم: النواصرم. ابن باجةإقليم: النواصرم. ابراهيم الروداني 128 10/09/15أقدمية 16 سنةأمال هكوري 27042T)مزدوجبوسكورة )البلدية

106/09/00إقليم: الرحامنةمدرسة ابوبكر الصديقإقليم: النواصرم. رمل لهلل 126 06/09/00أقدمية 16 سنةالربيب بديعة 08764A)مزدوجابن جرير )البلدية

116/09/92إقليم: النواصرم. ابن باجةإقليم: النواصرم. ابراهيم الروداني 124 10/09/15أقدمية 16 سنةحسن مؤدب 27042T)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعة عين بشار بن بردإقليم: النواصرم. اولد بنعمر

الشق
316/09/93 120 16/09/99أقدمية 16 سنةرقية بوخرس 18124Z)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي النبعاثإقليم: النواصرم. رمل لهلل

الحسني
106/09/00 116 06/09/00أقدمية 16 سنةمونى معلي 18166V الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/01إقليم: النواصرم. المهدي المنجرةإقليم: النواصرم. البوزانيين 112 06/09/01أقدمية 16 سنةسميرة مهمال 18198Eمزدوجأولد صالح
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عمالة مقاطعات الفداء مدرسة سبـــأ البتدائيةإقليم: النواصرم. م القري

مرس السلطان
116/09/85 104 مولي عبد العزيز الصوصي 

العلوي

02/09/16 01527J مرس السلطان

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة عين النهضةإقليم: النواصرم. اولد بنعمر

الشق
216/09/92 104 20/09/10المصطفى لمحفض 18163S)مزدوجعين الشق )المقاطعة

116/09/99إقليم: بنسليمانم/م الجبوجةإقليم: النواصرم. طارق بن زياد 104 05/09/07أقدمية 12 سنةمليكة رمزي 07825E)مزدوجالمنصورية )البلدية

عمالة مقاطعة الحي زليخة نصريإقليم: النواصرم. عقبة بن نافع

الحسني
306/09/01 104 13/09/10نزهة لمبراع 26819A الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الدار البشيري بنينإقليم: النواصرم. اولد عزوز

البيضاء أنفا
116/09/99 103 06/09/06إلتحاق بالزوجنشيط سناء 01448Y)مزدوجالمعاريف )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين ابن خلدونإقليم: النواصرم. البرار

الشق
216/09/86 102 04/09/12فوزية جكاري 18126B)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين النارةإقليم: النواصرم. اولد الشيخ

الشق
116/09/96 100 14/09/11سلك خديجة 18121

W

مزدوجعين الشق )المقاطعة(

عمالة مقاطعة عين النهضةإقليم: النواصرم. اولد مالك

الشق
106/09/00 100 02/11/04أقدمية 16 سنةنائلة أبو المجد 18163S)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين ابن المقفعإقليم: النواصرم. عبد الكريم الخطابي

الشق
116/09/91 98 02/09/14عــبـد الـعـــزيز بنـمـــالـــك 18128D)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين الحديويينإقليم: النواصرم. البرار

الشق
406/09/00 98 06/09/06أقدمية 12 سنة خدوج شكير 23704P)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي ابن تومرتإقليم: النواصرم. الرحمة

الحسني
217/09/90 94 25/10/06أقدمية 12 سنةرشــيـــــــــدة  بـــوســيفـــ 18570J الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية أبي إقليم: النواصرم. عبد الكريم الخطابي

ذرالغفاري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
116/09/92 94 02/09/14عبد الرحيم واردي 01708F سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الدار ابن النفيسإقليم: النواصرم. علي بن أبي طالب

البيضاء أنفا
105/09/03 93 10/09/07أقدمية 12 سنةمعكول مريم 01420T)مزدوجأنفا )المقاطعة

116/09/91إقليم: النواصرم. الندلسإقليم: النواصرم. ابن طفيل 92 06/09/11م فتاح 26706C)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعة عين النهضةإقليم: النواصرم. ابراهيم الروداني

الشق
116/09/99 90 18/03/15اسية مدرر 18163S)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الخنساءإقليم: النواصرم. طارق بن زياد

مولي رشيد
316/09/97 88 05/09/07أقدمية 12 سنةالطالب سميرة 01764S سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة عين ابن كثيرإقليم: النواصرم. اولد بنعمر

الشق
206/09/00 86 06/09/06إلتحاق بالزوجخديجة امعيز 18160N)مزدوجعين الشق )المقاطعة
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الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

الدار البيضاء  - سطات06
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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 النبعاثإقليم: النواصرم. المواطنة

الحسني
216/09/99 84 06/09/06أقدمية 12 سنةرجاءدحمني 18166V الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة عين النهضةإقليم: النواصرم. اولد بنعمر

الشق
306/09/00 84 06/09/06أقدمية 12 سنةحكيمة بوطهير 18163S)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين المعرفةإقليم: النواصرم.م دار الشيخ

الشق
504/09/02 83 13/10/09سعاد زرقي 27362R)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين النارةإقليم: النواصرم. ابن طفيل

الشق
217/09/90 82 06/09/11عبد الكريم الريشي 18121

W

مزدوجعين الشق )المقاطعة(

104/09/02إقليم: النواصرم. اولد القاضيإقليم: النواصرم. ابراهيم الروداني 80 24/12/16أحلم طاهيري 18182M)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي الوفاقإقليم: النواصرم. الرحمة

الحسني
216/09/99 78 04/09/12لوغوي جميلة 18157K الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

204/09/02إقليم: النواصرم. ابن تومرتإقليم: النواصرم. ابراهيم الروداني 74 16/09/14زكية اكرني 26707Dمزدوجأولد صالح

117/09/90إقليم: النواصرم. ابن طفيلإقليم: النواصرم. ابراهيم الروداني 72 02/09/14سعاد المعروفي 25229X)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعات الدار الدريسي بناتإقليم: النواصرم. 6 نونبر

البيضاء أنفا
105/09/03 72 23/10/08أقدمية 12 سنةهاجر كرامن 01417P)مزدوجأنفا )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين ابن كثيرإقليم: النواصرم. م القري

الشق
116/09/96 70 06/03/15إلتحاق بالزوجورديـــة  نــجـــــي 18160N)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي الشهيد العربي البنايإقليم: النواصرم. رحال المسكيني

الحسني
216/09/96 70 26/10/16نبيلة المنصوري 18151D الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الدار زينب النفزاويةإقليم: النواصرم. عبد العزيز مزيان بالفقيه

البيضاء أنفا
616/09/03 70 17/01/17ايمان محسن 01444U)مزدوجالمعاريف )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين علي ابن ابي طالبإقليم: النواصرم. ابراهيم الروداني

الشق
316/09/97 68 10/09/14فاطمة بل امام 23759Z)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي مليكة الفاسيإقليم: النواصرم. رحال المسكيني

الحسني
204/09/02 68 04/09/18فاطمة الزهراء جردي 26820B الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة عين التحاد الفريقيإقليم: النواصرم. م القري

الشق
111/09/00 64 06/03/15حـفـيــظــة  ضــعــيـــفــــي 26929V)مزدوجعين الشق )المقاطعة

120/09/04إقليم: النواصرم. رحال المسكينيإقليم: النواصرم. ابن خلدون 64 05/09/11حكيمة استيتو 26455E)مزدوجدار بوعزة )البلدية

116/09/89إقليم: النواصرم. رحمة أم الشهداءإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء 63 26/09/14فتيحة وريك 26107B)مزدوجدار بوعزة )البلدية
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الجهة الصلية : 
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الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

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 عين سلمان الفارسيإقليم: النواصرم. اولد احمد

الشق
116/09/92 62 02/09/16نورالدين الزين 18569H)مزدوجعين الشق )المقاطعة

101/10/02إقليم: النواصرم. رحال المسكينيإقليم: النواصرم. 6 نونبر 60 02/09/16فاطمة الزهراء مرزاقي 26455E)مزدوجدار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعات الدار للة أمينةإقليم: النواصرم. رحال المسكيني

البيضاء أنفا
116/09/91 58 06/09/17عبد الحق شقايري 01446

W

مزدوجالمعاريف )المقاطعة(

105/09/03إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية دار الحدادإقليم: النواصرم. ابن خلدون 58 04/09/12اسماء اشاطر 14061H)مزدوجحد السوالم )البلدية

عمالة مقاطعات الدار ابن النفيسإقليم: النواصرم. المواطنة

البيضاء أنفا
107/09/04 57 06/09/11إلتحاق بالزوجمليكة أكوجيل 01420T)مزدوجأنفا )المقاطعة

المدرسة البتدائية يوسف إقليم: النواصرم. الشريف الدريسي

بن تاشفين

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
116/09/99 56 06/09/17خالد شركي 01817Z)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

204/09/02إقليم: آسفيم/م مول البركيإقليم: النواصرم. عبد العزيز مزيان بالفقيه 56 06/09/17بشرى سركالي 13810Kمزدوجمول البركي

عمالة مقاطعة عين البحتريإقليم: النواصرم. اولد بنعمر

الشق
117/09/90 54 29/09/11إلتحاق بالزوجةسلم هرماما 18127C)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي الشهيد العربي البنايإقليم: النواصرم. سعيد المانوزي

الحسني
313/09/01 54 05/09/11أميال غيثة 18151D الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية اولد إقليم: النواصرم. ابن خلدون

احريز 1

204/09/02إقليم: برشيد 52 02/09/15ليلى الماكري 14363L)مزدوجحد السوالم )البلدية

عمالة مقاطعات الدار الزرقطونيإقليم: النواصرم. عبد ا كنون

البيضاء أنفا
219/09/05 52 10/09/15إلتحاق بالزوجغزلن فرحات 01422V)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

113/09/01إقليم: برشيدمركزية الخليفإقليم: النواصرم. م البارودي 50 06/09/17عادل فردوس 14369Tمزدوجالسوالم-الطريفية

306/09/01إقليم: النواصرم. الندلسإقليم: النواصرم. 11 يناير 50 23/09/16حنان محموح 26706C)مزدوجبوسكورة )البلدية

104/09/02إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية النورإقليم: النواصرم. اولد عزوز 49 02/09/14نوال حرضان 26477D)مزدوجحد السوالم )البلدية

204/09/02إقليم: بنسليمانمدرسة عبد ا كنونإقليم: النواصرم.م دار الضمانة 48 04/09/18إلتحاق بالزوجةامين بن الحمراء 07723U)مزدوجبوزنيقة )البلدية

107/09/04إقليم: النواصرم. الندلسإقليم: النواصرم. ابراهيم الروداني 44 06/09/17سيف خديجة 26706C)مزدوجبوسكورة )البلدية

116/09/91إقليم: النواصرم. اولد الشيخإقليم: النواصرم. التضامن 42 03/09/13مينة تباع 18180K)مزدوجبوسكورة )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

204/09/02إقليم: النواصرم. الندلسإقليم: النواصرم.م دار الصحراوي 41 11/09/15هنان سامية 26706C)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الترمذيإقليم: النواصرم. عبد ا كنون

مولي رشيد
116/09/95 40 02/09/15اسماعيل بوعلم 24900P)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين الوحدةإقليم: النواصرم. طارق بن زياد

الشق
416/09/91 40 02/09/15السعدية بنزكيس 18120V)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة عين ابن المقفعإقليم: النواصرم. م مجيد

الشق
204/09/02 40 02/09/16نبيلة الميداوي 18128D)مزدوجعين الشق )المقاطعة

105/09/08إقليم: برشيدمركزية السوالمإقليم: النواصرم. م البارودي 40 06/09/17الستري سمية 14375Z سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

مزدوج

101/01/17إقليم: برشيدمركزية السوالمإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء 38 01/01/17حورية صفيحي 14375Z سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

مزدوج

المدرسة البتدائية يوسف إقليم: النواصرم.م الزاوية

بن تاشفين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
120/02/17 38 20/02/17قابل عبد الوهاب 01692N سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

402/09/16إقليم: القنيطرةم/م المحيطإقليم: النواصرم. أحمد الحنصالي 34 01/01/17الداودي عائشة 10908Fمزدوجسيدي م بنمنصور

1002/09/16إقليم: خريبكةم/م سوق الخميسإقليم: النواصرم. عين الجمعة 34 01/01/17آمنة زكاني 12154Kمزدوجأولد عزوز

813/02/17إقليم: بنسليمانم/م الجبوجةإقليم: النواصرم. حمان الفطواكي 34 13/02/17حسناء بوضروة 07825E)مزدوجالمنصورية )البلدية

101/01/17إقليم: النواصرم. البوهالي مستورإقليم: النواصرم. عبد العزيز مزيان بالفقيه 34 27/01/17مينة أبت بلموس 18183Nمزدوجاولد عزوز

506/09/00إقليم: النواصرم.م الضرابنةإقليم: النواصرم.م دار الصحراوي 33 04/09/19غزلن الختاري 18176F)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - أبي القاسم الشابيإقليم: النواصرم. الندلس

تمارة
201/01/17 32 16/02/18هدى جرير 27436

W

مزدوجعين العودة )البلدية(

116/02/17عمالة: الميةالطبريإقليم: النواصرم. ابن خلدون 32 06/09/17المعتوكي نجوى 01887A)مزدوجالمية )البلدية

المدرسة البتدائية اولد إقليم: النواصرم. ابن خلدون

احريز 1

420/01/17إقليم: برشيد 32 06/09/17بوجليل  زينب 14363L)مزدوجحد السوالم )البلدية

206/09/17إقليم: النواصرم. البرارإقليم: النواصرم.م  العيون 31 06/09/17فاطنة معكول 22911C)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة بوجدور البتدائيةإقليم: النواصرم. لحفاية

مرس السلطان
216/09/98 28 06/09/17يوسف كاهيا 01519A)مزدوجالفداء )المقاطعة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال
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المادة
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة بوجدور البتدائيةإقليم: النواصرم. لحفاية

مرس السلطان
216/09/99 28 06/09/17بشرى أكزوا 01519A)مزدوجالفداء )المقاطعة

المدرسة البتدائية زيري بن إقليم: النواصرم. عبد الكريم الخطابي

عطية

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
109/12/11 28 06/09/17قرفاوي السعدية 01696T سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

302/02/17إقليم: النواصرم. عبد الكريم الخطابيإقليم: النواصرم. اولد مالك 28 04/09/19يونس الناصري 25970C)مزدوجبوسكورة )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: النواصرم.م المعاريف

الزرقطوني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
113/02/17 28 13/02/17مجيط زكرياء 19713B سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

213/02/17إقليم: النواصرم. رحال المسكينيإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء 28 13/02/17إيمان شوقي 26455E)مزدوجدار بوعزة )البلدية

123/06/17إقليم: النواصرم. ابن سيناإقليم: النواصرم. اولد احمد 28 06/09/17حنان أيت المحجوب 26532N)مزدوجدار بوعزة )البلدية

306/09/00عمالة: سلمدرسة رحال المسكينيإقليم: النواصرم. رحمة أم الشهداء 26 06/09/17إشراق مزيان 01197A)مزدوجتابريكت )المقاطعة

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية ابن دريدإقليم: النواصرم. اولد القاضي

مولي رشيد
206/09/17 26 02/09/18بشرى مصباح 01763R سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة عين المعرفةإقليم: النواصرم.م الزاوية

الشق
110/04/17 25 02/09/17صديق سعيد 27362R)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية المتنبيإقليم: النواصرم. ابن سينا

مسيك
104/09/02 24 16/11/16إلتحاق بالزوجةزوهير برهيش 18580V)مزدوجسباتة )المقاطعة

402/09/09إقليم: النواصرم. عبد الكريم الخطابيإقليم: النواصرم. المام البخاري 24 04/09/18ليلى لخشل 25970C)مزدوجبوسكورة )البلدية

103/09/13إقليم: النواصرم. البوزانيينإقليم: النواصرم. الحاج الطيبي 24 05/09/18ليموري سميرة 18171A)مزدوجالنواصر )البلدية

عمالة مقاطعة الحي الوئامإقليم: النواصرم.م الزاوية

الحسني
602/09/15 24 04/09/18أنيسة ايدحمجا 18567F الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: المضيق - مدرسة عبد ا الشفشاونيإقليم: النواصرم. الدهوبة

الفنيدق
302/09/16 24 01/01/17إلتحاق بالزوجسميرة حمدي 24842B)مزدوجالمضيق )البلدية

106/01/17عمالة: الميةام الراياتإقليم: النواصرم. الحاج الطيبي 24 06/01/17نبيل الحمداني 07840

W

مزدوجسيدي موسى المجدوب

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الجولنإقليم: النواصرم. الشراقة

البرنوصي
120/01/17 24 13/02/17نجاح ياسين 01629V)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

130/01/17إقليم: النواصرم. حمان الفطواكيإقليم: النواصرم. م مجيد 24 30/01/17أنكيك فدوى 26461L)مزدوجدار بوعزة )البلدية
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المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 
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جماعة التعيين

713/02/17عمالة: الميةغزوانإقليم: النواصرم. ابن سينا 24 13/02/17مينة  كوك 19864R)مزدوجعين حرودة )البلدية

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية 11 ينايرإقليم: النواصرم. حمان الفطواكي

مسيك
328/04/17 24 28/04/17صلح الدين دراك 01809R)مزدوجسباتة )المقاطعة

204/09/18إقليم: النواصرم.م دار الصحراويإقليم: النواصرم.م دار الشيخ 24 04/09/18حمزة الحارث 18199Fمزدوجأولد صالح

المدرسة البتدائية معاذ بن إقليم: النواصرم. ابن سينا

جبل

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
204/09/18 24 04/09/18نجمي الدين فاطمة الزهراء 01694R سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

م/م أحد أولد زيان  إقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء

المركزية

1104/09/18إقليم: بنسليمان 24 04/09/18احسان مرتاح 07746Uمزدوجموالين الواد

1005/09/03إقليم: برشيدمركزية حمرودةإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء 23 04/09/19ياسين بوحمرة 14268Hمزدوجزاوية سيدي بنحمدون

 المدرسة البتدائية جوهرة إقليم: النواصرم. العمامرة

الدروة

414/02/17إقليم: برشيد 23 06/09/17إلتحاق بالزوجعزيز سمية 26767U)مزدوجالدروة )البلدية

306/09/01إقليم: النواصرم. ابراهيم الرودانيإقليم: النواصرم. المواطنة 22 04/09/18اوبكريم    م 26464P)مزدوجبوسكورة )البلدية

105/09/11إقليم: النواصرم. ابراهيم الرودانيإقليم: النواصرم. لحفاية 22 04/09/19ضامن فاطمة 26464P)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعات الدار فاطمة الفهريةإقليم: النواصرم. زليخة نصري

البيضاء أنفا
313/02/17 22 06/09/17املول سعيد 01398U)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

330/03/17إقليم: النواصرم. م القريإقليم: النواصرم. اولد احمد 22 06/09/17نادية ركاني 26110E)مزدوجبوسكورة )البلدية

114/02/17إقليم: النواصرم. ابراهيم الرودانيإقليم: النواصرم. م مجيد 22 06/09/17اوجكان خديجة 26464P)مزدوجبوسكورة )البلدية

113/02/17عمالة: الميةالجزوليإقليم: النواصرم. سعيد المانوزي 22 06/09/17م هيباوي 21256Dمزدوجالشللت

المدرسة البتدائية عبد إقليم: النواصرم. لحفاية

الرحمان بن زيدان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
313/02/17 22 06/09/17نورالدين سويلم 01799E)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين الحسن اليوسيإقليم: النواصرم. الرحمة

السبع الحي الم
213/02/17 22 06/09/17يوسف عمير 01583V)مزدوجالحي المي )المقاطعة

213/02/17إقليم: النواصرم. المام البخاريإقليم: النواصرم. ابن العميد 22 06/09/17وردية طركي 24636C)مزدوجبوسكورة )البلدية

220/02/17إقليم: النواصرم. رحال المسكينيإقليم: النواصرم. اولد احمد 22 06/09/17الشرقاوية بن اعراب 26455E)مزدوجدار بوعزة )البلدية
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104/09/18إقليم: النواصرم. اولد الشيخإقليم: النواصرم. اولد القاضي 22 04/09/18ياسن اوملقا 18180K)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن هشامإقليم: النواصرم. م الوديع

البرنوصي
104/09/18 22 04/09/18نادية الحرش 26796A)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار خالد بن الوليدإقليم: النواصرم. 6 نونبر

البيضاء أنفا
304/09/18 22 04/09/18اسية اشبان 01454E)مزدوجالمعاريف )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبيإقليم: النواصرم. رحال المسكيني

الحسني
404/09/18 22 04/09/18الكاسمي عفاف 24704B الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة ابن زيدون البتدائيةإقليم: النواصرم. ابراهيم الروداني

مرس السلطان
104/09/18 22 04/09/18فاطمة الزهراء ندير 01514V)مزدوجالفداء )المقاطعة

104/09/18إقليم: النواصرم.م دار الشيخإقليم: النواصرم. أحمد الحنصالي 22 04/09/18البوري منية 18193Zمزدوجاولد عزوز

المدرسة البتدائية أبو إقليم: النواصرم. م الوديع

القاسم  الزياني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
104/09/18 22 04/09/18سكينة راكي 19714C)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية أبو إقليم: النواصرم. م الوديع

القاسم  الزياني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
104/09/18 22 04/09/18سميرة السليمني 19714C)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية جمال إقليم: النواصرم. عقبة بن نافع

الدين الفغاني

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
204/09/18 22 04/09/18خولة الحيرش 01829M)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

504/09/18إقليم: النواصرم. م القريإقليم: النواصرم. موسى بن نصير 22 04/09/18توفيق اليزروري 26110E)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي الحدائقإقليم: النواصرم. رحال المسكيني

الحسني
104/09/18 22 04/09/18عللي نادية 23326D الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الدار فاطمة الفهريةإقليم: النواصرم. سعيد المانوزي

البيضاء أنفا
204/09/18 22 04/09/18نورة عمران 01398U)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

104/09/18إقليم: برشيد مركزية الشرفاءإقليم: النواصرم.م دار بوعزة 22 04/09/18ادبيلج خالد 14376A سيدي رحال الشاطئ

)البلدية(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي رياض اللفةإقليم: النواصرم. رحال المسكيني

الحسني
304/09/18 22 04/09/18مقداد خديجة 23804Y الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية عبد إقليم: النواصرم. اولد احمد

الرحمان الداخل

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
104/09/18 22 04/09/18عبد الصمد ادبيش 01792X)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

106/09/06إقليم: النواصرم.م دار بوعزةإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء 21 07/09/17مريم ضريف 18173C)مزدوجدار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي معاد ابن جبلإقليم: النواصرم. الحاج الطيبي

الحسني
106/09/17 20 04/09/19عادل بلزيز 18566E الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج
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الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 
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204/09/18إقليم: النواصرم. ابن تومرتإقليم: النواصرم. طارق بن زياد 20 05/09/19عبد الغني دلل 26707Dمزدوجأولد صالح

118/09/17إقليم: النواصرم. رحمة أم الشهداءإقليم: النواصرم. البوهالي مستور 19 18/09/17إلتحاق بالزوجسميرة  بيار 26107B)مزدوجدار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعة الحي بدرإقليم: النواصرم.م دار بوعزة

الحسني
604/09/18 19 04/09/19التوري م 18156J الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/12إقليم: النواصرم. ابن طفيلإقليم: النواصرم. اولد مالك 18 06/09/17نجاة عارف 25229X)مزدوجبوسكورة )البلدية

506/09/17إقليم: النواصرم. الشراقةإقليم: النواصرم. اولد عزوز 18 06/09/17سليمة بنعياد 18175E)مزدوجبوسكورة )البلدية

506/09/17إقليم: النواصرم. ابراهيم الرودانيإقليم: النواصرم. إدريس بن زكري 18 06/09/17زينب خربوش 26464P)مزدوجبوسكورة )البلدية

106/09/17إقليم: النواصرم. عبد العزيز مزيان بالفقيهإقليم: النواصرم. م مجيد 18 06/09/17العزوزي نعيمة 26460K)مزدوجدار بوعزة )البلدية

106/09/17إقليم: مديونةابن الروميإقليم: النواصرم. إدريس بن زكري 18 06/09/17إلتحاق بالزوجسكبنة لشهب 26832P)مزدوجمديونة )البلدية

506/09/17إقليم: النواصرم. اولد الشيخإقليم: النواصرم. م مجيد 18 06/09/17الزنيدي عز الدين 18180K)مزدوجبوسكورة )البلدية

106/09/17إقليم: النواصرم. 11 ينايرإقليم: النواصرم. المواطنة 18 06/09/17حجري فاطمة 26108C)مزدوجدار بوعزة )البلدية

206/09/17إقليم: النواصرم. اولد مالكإقليم: النواصرم. ابن خلدون 18 06/09/17ابن الطالب راضية 18177G)مزدوجبوسكورة )البلدية

101/10/17إقليم: النواصرم. ابراهيم الرودانيإقليم: النواصرم. ابن طفيل 18 01/10/17مونية عفيف 26464P)مزدوجبوسكورة )البلدية

906/09/17إقليم: النواصرم. ابراهيم الرودانيإقليم: النواصرم. اولد احمد 18 06/09/17الدومي سارة 26464P)مزدوجبوسكورة )البلدية

106/09/17إقليم: النواصرم. عين الجمعةإقليم: النواصرم. الشريف الدريسي 18 06/09/17فاطمة العدناني 18178H)مزدوجبوسكورة )البلدية

106/09/17إقليم: النواصرم. ابن العميدإقليم: النواصرم. زينب النفزاوية 18 06/09/17عبد الصماد العدناني 18202Jمزدوجأولد صالح

106/09/17إقليم: النواصرم. ابن طفيلإقليم: النواصرم. ابو القاسم الزياني 18 08/09/17إلتحاق بالزوجنورة دوام 25229X)مزدوجبوسكورة )البلدية

418/09/17إقليم: النواصرم. ابراهيم الرودانيإقليم: النواصرم. م الحسن الوزاني 18 18/09/17امال حوسني 26464P)مزدوجبوسكورة )البلدية
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106/09/17إقليم: النواصرم. سعيد المانوزيإقليم: النواصرم. رحمة أم الشهداء 18 06/09/17سعد عزيزة 25542M)مزدوجدار بوعزة )البلدية

406/09/17إقليم: النواصرم. ابراهيم الرودانيإقليم: النواصرم. رحمة أم الشهداء 18 06/09/17زوهير سناء 26464P)مزدوجبوسكورة )البلدية

106/09/17إقليم: النواصرم. رحال المسكينيإقليم: النواصرم. إدريس بن زكري 18 06/09/17سهام بوضرس 26455E)مزدوجدار بوعزة )البلدية

106/09/17إقليم: النواصرم. م الوديعإقليم: النواصرم. إدريس بن زكري 18 06/09/17حنان أمرير 25541L)مزدوجدار بوعزة )البلدية

202/09/16عمالة: الميةم بن عبد اإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء 17 04/09/19سومية لعريبي 26709Fمزدوجالشللت

202/09/16عمالة: الميةم بن عبد اإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء 17 04/09/19يحي مهدي 26709Fمزدوجالشللت

عمالة مقاطعات عين الشعريإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء

السبع الحي الم
104/09/19 17 04/09/19إيمان ناجي 01612B)مزدوجعين السبع )المقاطعة

604/09/19إقليم: النواصرم. ابراهيم الرودانيإقليم: النواصرم.م  العيون 17 04/09/19أمال برغازي 26464P)مزدوجبوسكورة )البلدية

104/09/02إقليم: برشيدالمدرسة ال بتدائية القدسإقليم: النواصرم. اولد عزوز 16 05/09/19إلتحاق بالزوجمليكة زمامو 27005C)مزدوجحد السوالم )البلدية

المدرسة البتدائية حليمة إقليم: النواصرم. رحمة أم الشهداء

السعدية

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
101/01/12 16 20/09/18ملكي مولي التهامي 01826J)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

المدرسة البتدائية م عابد إقليم: النواصرم. عقبة بن نافع

الجابري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
604/09/19 16 04/09/19مريم بوكيل 26798C)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

مدرسة عبد الرحمان بن إقليم: النواصرم. الرحمة

هشام البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
504/09/19 16 04/09/19الدريسي رباب 01496A)مزدوجالفداء )المقاطعة

المدرسة البتدائية أبو إقليم: النواصرم.م دار الصحراوي

القاسم الشابي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
104/09/19 16 04/09/19الريسوني أمال 01828L)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية أم أيمنإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية

البرنوصي
204/09/19 16 04/09/19وداد حناس 21156V)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين لل الياقوتإقليم: النواصرم. عبد ا كنون

السبع الحي الم
804/09/19 16 04/09/19أسماء بيتي 01580S)مزدوجالحي المي )المقاطعة

104/09/19إقليم: النواصرم. عبد العزيز مزيان بالفقيهإقليم: النواصرم. اولد احمد 16 04/09/19امال ليلة 26460K)مزدوجدار بوعزة )البلدية

404/09/19إقليم: النواصرم. اولد مالكإقليم: النواصرم. إدريس بن زكري 16 04/09/19دكاك السعدية 18177G)مزدوجبوسكورة )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

عمالة مقاطعة الحي الياسمينإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية

الحسني
404/09/19 16 04/09/19ازكاو فاطمة 25555B الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/19إقليم: النواصرم. ابراهيم الرودانيإقليم: النواصرم. رحال المسكيني 16 04/09/19محفوظ  إيمان 26464P)مزدوجبوسكورة )البلدية

104/09/18إقليم: النواصرم.م المعاريفإقليم: النواصرم. العمامرة 15 04/09/18إلتحاق بالزوجالزوهرة سواق 18196C)مزدوجالنواصر )البلدية

104/09/18إقليم: النواصرم. رحمة أم الشهداءإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء 14 04/09/18مريم الفاضلي 26107B)مزدوجدار بوعزة )البلدية

404/09/18إقليم: النواصرم. الشعريإقليم: النواصرم.م دار الشيخ 14 04/09/18يوسف بخوش 18204Lمزدوجأولد صالح

المدرسة البتدائية أبو إقليم: النواصرم.م دار الشيخ

القاسم  الزياني

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
404/09/18 14 04/09/18أمين خاطب 19714C)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

204/09/18إقليم: النواصرم. الحاج الطيبيإقليم: النواصرم.م دار الشيخ 14 04/09/18حمزة بوالكروش 18195B)مزدوجالنواصر )البلدية

304/09/18إقليم: النواصرم. ابن العميدإقليم: النواصرم.م دار الشيخ 14 04/09/18صالح حرتون 18202Jمزدوجأولد صالح

عمالة مقاطعات الدار الشيخ الخليلإقليم: النواصرم. م الحسن الوزاني

البيضاء أنفا
104/09/18 13 04/09/18إلتحاق بالزوجاسماء حمافي 01453D)مزدوجالمعاريف )المقاطعة

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة بوجدور البتدائيةإقليم: النواصرم.م دار بوعزة

مرس السلطان
304/09/18 13 04/09/18إلتحاق بالزوجأسماء عريفي 01519A)مزدوجالفداء )المقاطعة

104/09/12إقليم: النواصرم. عبد ا كنونإقليم: النواصرم. 11 يناير 12 04/09/18نجلء الحرفة 26462M)مزدوجدار بوعزة )البلدية

202/09/14إقليم: النواصرم. بوسكورةإقليم: النواصرم. الرحمة 12 04/09/18إلتحاق بالزوجالعباسي خديجة 18172B)مزدوجبوسكورة )البلدية

204/09/18إقليم: النواصرم. اولد الشيخإقليم: النواصرم. حسن صفي الدين 12 04/09/18المهدي شيبونة 18180K)مزدوجبوسكورة )البلدية

104/09/18إقليم: النواصرم.م دار الشيخإقليم: النواصرم. أحمد الحنصالي 12 04/09/18اسوس حبيبة 18193Zمزدوجاولد عزوز

204/09/18إقليم: النواصرم. اولد بنعمرإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية 12 04/09/18نادية بوتكبوت 23801V)مزدوجبوسكورة )البلدية

104/09/18إقليم: النواصرم. م الباروديإقليم: النواصرم. أحمد الحنصالي 12 04/09/18قرجي يحيى 25544P)مزدوجدار بوعزة )البلدية

604/09/18إقليم: مديونةم شكريإقليم: النواصرم. م عابد الجابري 12 04/09/18أيوب معنة 27259Dمزدوجسيدي حجاج واد حصار
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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

704/09/18إقليم: النواصرم. المام البخاريإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية 12 04/09/18عماد امعيش 24636C)مزدوجبوسكورة )البلدية

504/09/18إقليم: النواصرم. م القريإقليم: النواصرم. سعيد المانوزي 12 04/09/18ياسين بنزوين 26110E)مزدوجبوسكورة )البلدية

104/09/18إقليم: النواصرم. رحمة أم الشهداءإقليم: النواصرم. سعيد المانوزي 12 04/09/18فطومة دوني 26107B)مزدوجدار بوعزة )البلدية

204/09/18إقليم: النواصرم. المام البخاريإقليم: النواصرم. إدريس بن زكري 12 04/09/18رباب مستعيد 24636C)مزدوجبوسكورة )البلدية

604/09/18إقليم: النواصرم. ابراهيم الرودانيإقليم: النواصرم. حمان الفطواكي 12 04/09/18بنموجان سكينة 26464P)مزدوجبوسكورة )البلدية

504/09/18إقليم: النواصرم.م الزاويةإقليم: النواصرم. 11 يناير 12 04/09/18ياسين فخيري 18170Z)مزدوجالنواصر )البلدية

104/09/18إقليم: النواصرم. 6 نونبرإقليم: النواصرم. ابن سينا 12 04/09/18تابت عبدالكريم 18188U)مزدوجدار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعات الدار عمر بن عبد العزيزإقليم: النواصرم. اولد احمد

البيضاء أنفا
404/09/18 12 04/09/18  امين قمر الدين 01400

W

مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة(

عمالة مقاطعة الحي التعاونإقليم: النواصرم. عبد العزيز مزيان بالفقيه

الحسني
828/08/18 12 04/09/18 حسناء الدخام 18150C الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

404/09/18إقليم: النواصرم. اولد بنعمرإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية 12 04/09/18سومية توناني 23801V)مزدوجبوسكورة )البلدية

106/09/17إقليم: النواصرم. ابن خلدونإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء 11 04/09/19الهودار سارة 24935C)مزدوجدار بوعزة )البلدية

803/09/13إقليم: الجديدةم/م آيت حامإقليم: النواصرم. اولد مالك 10 04/10/19بوكيل سليمة 08171Fمزدوجشتوكة

106/09/17إقليم: النواصرم. التضامنإقليم: النواصرم. لحفاية 10 04/09/19أمين تويراس 22669P)مزدوجدار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعات عين مركز تأهيل المعاقينإقليم: النواصرم. عين الجمعة

السبع الحي الم
106/09/17 10 04/09/19ياسين  جرموني 18591G)مزدوجالحي المي )المقاطعة

104/09/18إقليم: النواصرم. حمان الفطواكيإقليم: النواصرم. م الوديع 10 04/09/19فتيحة جداب 26461L)مزدوجدار بوعزة )البلدية

104/09/18إقليم: النواصرم. عقبة بن نافعإقليم: النواصرم. م الوديع 10 04/09/19عواطف بوزار 25341U)مزدوجدار بوعزة )البلدية

104/09/18إقليم: النواصرم. 11 ينايرإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية 10 04/09/19نبيل عبد الكريم 26108C)مزدوجدار بوعزة )البلدية
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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 2020

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 م إقليم: النواصرم. عبد العزيز مزيان بالفقيه

بلحسن الوزاني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
204/09/18 10 04/09/19إلتحاق بالزوجشيماء اقلوش 01633Z)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

304/09/18إقليم: النواصرم. اولد الشيخإقليم: النواصرم. عقبة بن نافع 10 04/09/19فاطمة احمامي 18180K)مزدوجبوسكورة )البلدية

104/09/19إقليم: النواصرم. م القريإقليم: النواصرم. م مجيد 9 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة النصاري 26110E)مزدوجبوسكورة )البلدية

104/09/18إقليم: النواصرم. ابو القاسم الزيانيإقليم: النواصرم. طارق بن زياد 8 04/09/19كمال رياضي 26701X)مزدوجدار بوعزة )البلدية

104/09/18إقليم: النواصرم. 11 ينايرإقليم: النواصرم. رحمة أم الشهداء 8 04/09/19سكينة الفتحاوي 26108C)مزدوجدار بوعزة )البلدية

404/09/18إقليم: سيدي بنورالمناقرةإقليم: النواصرم. م البارودي 8 04/09/19زكرياء تراني 08662Pمزدوجالغنادرة

304/09/19إقليم: النواصرم. اولد مالكإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية 8 04/09/19إلتحاق بالزوجةالحسين بسباس 18177G)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعات الدار البشيري بنينإقليم: النواصرم. عبد العزيز مزيان بالفقيه

البيضاء أنفا
104/09/19 8 04/09/19إلتحاق بالزوجفطومة العزيزي 01448Y)مزدوجالمعاريف )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين المعريإقليم: النواصرم. زليخة نصري

السبع الحي الم
104/09/19 8 04/09/19إلتحاق بالزوجالبلوطي فتيحة 06528V)مزدوجعين السبع )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين أبوبكر الصديقإقليم: النواصرم. عبد ا كنون

السبع الحي الم
404/09/19 7 04/09/19إلتحاق بالزوجنعيمة شبشوب 01581T)مزدوجالحي المي )المقاطعة

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الخنساءإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء

مولي رشيد
104/09/19 7 04/09/19لبنى الموخ 01764S سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الخطل بناتإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء

الحسني
304/09/19 7 04/09/19سلمى العامري 18148A الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة الفقيه الكانوني إقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
404/09/19 7 04/09/19حمزة عطار 01498C)مزدوجالفداء )المقاطعة

104/09/19إقليم: النواصرم. ابن خلدونإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء 7 04/09/19اسماعيل اموينة 24935C)مزدوجدار بوعزة )البلدية

404/09/19إقليم: النواصرم. ابو القاسم الزيانيإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء 7 04/09/19هاجر قابل 26701X)مزدوجدار بوعزة )البلدية

904/09/19إقليم: النواصرم. ابن خلدونإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء 7 04/09/19أسماء لبيهي 24935C)مزدوجدار بوعزة )البلدية

123/09/03إقليم: النواصرم. طارق بن زيادإقليم: النواصرم. ابن تومرت 6 04/09/19وردة الدريسي الحسني 24170

W

مزدوجبوسكورة )البلدية(
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الدار البيضاء  - سطات06

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

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: النواصرم. عقبة بن نافعإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية 6 04/09/19نادية اباتراب 25341U)مزدوجدار بوعزة )البلدية

عمالة مقاطعة عين سلمان الفارسيإقليم: النواصرم. عبد العزيز مزيان بالفقيه

الشق
102/09/16 6 04/09/19إلتحاق بالزوجعبير بودين 18569H)مزدوجعين الشق )المقاطعة

المدرسة البتدائية عبد إقليم: النواصرم. حمان الفطواكي

الواحد العلوي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
104/09/19 6 04/09/19المهدي كرامي 26465R)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

304/09/19إقليم: النواصرم. رحال المسكينيإقليم: النواصرم. رحمة أم الشهداء 6 04/09/19 ابتسام ابويعلى 26455E)مزدوجدار بوعزة )البلدية

مدرسة الفقيه الكانوني إقليم: النواصرم. الرحمة

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
304/09/19 6 04/09/19شحيمة إيمان 01498C)مزدوجالفداء )المقاطعة

مدرسة الفقيه الكانوني إقليم: النواصرم. ابن تومرت

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
504/09/19 6 04/09/19حسناء لعباد 01498C)مزدوجالفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الفضلإقليم: النواصرم. سعيد المانوزي

مولي رشيد
104/09/19 6 04/09/19هدى المسعودي 26379X)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

المدرسة البتدائية م إقليم: النواصرم. رحمة أم الشهداء

الزرقطوني

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
104/09/19 6 04/09/19بن ساسي معاد 24698V)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الرحامنةإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية

البرنوصي
204/09/19 6 04/09/19المدكوري زيدي سلمى 01621L)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

مدرسة رحال المسكيني إقليم: النواصرم. إدريس بن زكري

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
804/09/19 6 04/09/19غازي مريم 01497B)مزدوجالفداء )المقاطعة

المدرسة البتدائية فاطمة إقليم: النواصرم. إدريس بن زكري

البورقادي

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
304/09/19 6 04/09/19نبيل سبيل 01803J)مزدوجسباتة )المقاطعة

عمالة مقاطعات الدار الرحالي الفاروقيإقليم: النواصرم. فاطمة الفهرية

البيضاء أنفا
104/09/19 6 04/09/19همة فاطمة 01408E)مزدوجسيدي بليوط )المقاطعة

104/09/19إقليم: النواصرم. العمامرةإقليم: النواصرم. زليخة نصري 6 04/09/19عاطف حسناء 21590Sمزدوجأولد صالح

104/09/19عمالة: الميةام البنينإقليم: النواصرم. زليخة نصري 6 04/09/19إلتحاق بالزوجاحلم سليمة 26368Kمزدوجبني يخلف

المدرسة البتدائية عبد إقليم: النواصرم. م مجيد

الرحمان بن زيدان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
504/09/19 6 04/09/19الراقي  اسية 01799E)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

1004/09/19إقليم: النواصرم. البرارإقليم: النواصرم. اولد عزوز 6 04/09/19أنيسة   اخلف 22911C)مزدوجبوسكورة )البلدية

المدرسة البتدائية عثمان إقليم: النواصرم. السكوم

ابن عفان

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
104/09/19 6 04/09/19اسماء  حماد 24454E)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة
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عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبيإقليم: النواصرم. ابن سينا

الحسني
804/09/19 6 04/09/19الهام  برغوت 24704B الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

1004/09/19إقليم: النواصرم. اولد الشيخإقليم: النواصرم. ابن سينا 6 04/09/19وصال فنان 18180K)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النعيمإقليم: النواصرم. أحمد الحنصالي

البرنوصي
104/09/19 6 04/09/19جغني ابتسام 26098S)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

المدرسة البتدائية مولي إقليم: النواصرم. السكوم

هشام

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
1004/09/19 6 04/09/19عطاش اكرام 01776E سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

504/09/19عمالة: الميةالجزوليإقليم: النواصرم. ابن زيدون 6 04/09/19ابن عباد  م 21256Dمزدوجالشللت

104/09/19إقليم: النواصرم. طارق بن زيادإقليم: النواصرم. ابو القاسم الزياني 6 04/09/19سميرة شنوف 24170

W

مزدوجبوسكورة )البلدية(

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: النواصرم. لحروش

شوقي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
104/09/19 6 04/09/19عبد الفتاح ديكيم 26504H)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

104/09/19إقليم: النواصرم. عين الجمعةإقليم: النواصرم. زينب النفزاوية 6 04/09/19أعيش فريد 18178H)مزدوجبوسكورة )البلدية

402/09/15إقليم: النواصرم. رمل لهللإقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراء 45 02/09/15م أوينايت 18174D)المازيغيةبوسكورة )البلدية

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: النواصرم. اولد احمد

2

402/09/15إقليم: كلميم 40 02/09/15م مفركس 10550S)المازيغيةكلميم )البلدية

604/09/18إقليم: النواصرم. عبد الكريم الخطابيإقليم: النواصرم.م الزاوية 14 04/09/18لحسن شكرات 25970C)المازيغيةبوسكورة )البلدية

504/09/19إقليم: النواصرم. ابراهيم الرودانيإقليم: النواصرم.م دار الصحراوي 7 04/09/19م باحمو 26464P)المازيغيةبوسكورة )البلدية

604/09/19إقليم: النواصرم. عبد الكريم الخطابيإقليم: النواصرم. الشريف الدريسي 6 04/09/19إلتحاق بالزوجمباركة  حنبلي 25970C)المازيغيةبوسكورة )البلدية

121/09/83إقليم: سطاتمدرسة عمر بن الخطابإقليم: سطاتمركزية النخيلة واد النعناع 255 16/09/85أقدمية 16 سنةم طاسة 14019M)مزدوجسطات )البلدية

121/09/83إقليم: سطات مدرسة 20 غشتإقليم: سطاتمركزية الكوشة 239 16/09/89أقدمية 16 سنةرشيد القرموشي 14013F)مزدوجسطات )البلدية

مركزية دار القائد اولد إقليم: سطاتمركزية اولد بوزيد

عبادي

116/09/85إقليم: سطات 221 16/09/90أقدمية 16 سنةبندحمان احمد 14077Aمزدوجانخيلة

417/09/84إقليم: سطات مدرسة 20 غشتإقليم: سطاتمركزية اولد سي عبد ا 221 17/09/90أقدمية 16 سنةصالح صومار 14013F)مزدوجسطات )البلدية
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117/09/84إقليم: سطاتمدرسة م السادسإقليم: سطاتمركزية الكيايلة 203 16/09/95أقدمية 16 سنةأحمد مصار 14044P)مزدوجبن أحمد )البلدية

مركزية دار القائد اولد إقليم: سطاتمركزية اولد بوزيد

عبادي

116/09/88إقليم: سطات 195 16/09/96أقدمية 16 سنةسعادة فاطمة 14077Aمزدوجانخيلة

116/09/93إقليم: خريبكةمدرسة المرابطينإقليم: سطاتمركزية بوكركور 193 16/09/93أقدمية 16 سنةزمزم زهرة 11991H)مزدوجخريبكة )البلدية

117/09/90إقليم: سطاتمدرسة م السادسإقليم: سطاتمركزية الكيايلة 187 16/09/96أقدمية 16 سنةبهيجة الحسناوي 14044P)مزدوجبن أحمد )البلدية

117/09/90إقليم: سطاتمدرسة ابن تاشفينإقليم: سطاتمركزية لبهالة 181 17/09/98أقدمية 16 سنةنادية بوكطيفة 14023S)مزدوجسطات )البلدية

116/09/93إقليم: سطاتمدرسة الشهيد رشديإقليم: سطاتمركزية لحلف 181 16/09/97أقدمية 16 سنةالساكر عبدا 14047T)مزدوجبن أحمد )البلدية

عمالة مقاطعة الحي الوفاقإقليم: سطات مدرسة 20 غشت

الحسني
116/09/85 176 14/10/09أقدمية 16 سنةسابق فاطمة 18157K الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

117/09/90إقليم: سطاتمدرسة ابن تاشفينإقليم: سطاتمركزية الزمامرة 175 16/09/99أقدمية 16 سنةوارد حسن 14023S)مزدوجسطات )البلدية

516/09/91إقليم: سطاتمدرسة عبدالكريم الخطيبإقليم: سطاتمركزية العونات 175 20/09/99أقدمية 16 سنةسعاد صابر 25823T)مزدوجسطات )البلدية

216/09/91إقليم: سطاتمدرسة الخيرإقليم: سطاتمركزية لحباشة بني خلوك 175 16/09/96إلتحاق بالزوجةعبد الرحمان بشني 14025U)مزدوجسطات )البلدية

216/09/95إقليم: سطاتمدرسة سيدي عبد الكريمإقليم: سطاتمركزية لقراقرة بوشاكر 173 16/09/98أقدمية 16 سنةالناصري طارق 18640K)مزدوجسطات )البلدية

316/09/93إقليم: سطاتمدرسة التطبيقيةإقليم: سطاتمركزية سوق الثنين الجديد 173 16/09/98إلتحاق بالزوجخديجة كرعان 14020N)مزدوجسطات )البلدية

مركزية اولد سعيد  بن علي 

سيد لغريب

216/09/97إقليم: سطاتمدرسة الخيرإقليم: سطات 173 16/09/98أقدمية 16 سنةسماح حمداوي 14025U)مزدوجسطات )البلدية

316/09/95إقليم: سطاتمدرسة طارق بن زيادإقليم: سطات مركزية مزورة 171 20/09/99أقدمية 16 سنةالمصطفى مطيع 14024T)مزدوجسطات )البلدية

416/09/93إقليم: برشيدمركزية القصبةإقليم: سطاتمركزية زيو 171 16/09/99أقدمية 16 سنةلكبير مسواد 14245Hمزدوجسيدي المكي

116/09/93إقليم: سطاتمدرسة الوحدةإقليم: سطاتمركزية سيدي م الفكاك 171 16/09/99أقدمية 16 سنةفؤاد شهلي 14046S)مزدوجبن أحمد )البلدية

116/09/91إقليم: سطاتمدرسة التطبيقيةإقليم: سطاتمركزية بئر الصفا 171 06/09/00أقدمية 16 سنةابورك امغار 14020N)مزدوجسطات )البلدية
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116/09/94إقليم: سطاتمدرسة عمر بن الخطابإقليم: سطاتمركزية التوالت 167 16/09/99أقدمية 16 سنةسعيد معروفي 14019M)مزدوجسطات )البلدية

116/09/94إقليم: سطاتمدرسة ابن تاشفينإقليم: سطاتمركزية اولد الرغاي 167 06/09/00أقدمية 16 سنةمراد قضا 14023S)مزدوجسطات )البلدية

416/09/96إقليم: سطاتمدرسة ابن تاشفينإقليم: سطاتمركزية اولد الرغاي 167 16/09/99أقدمية 16 سنةعبدالسلم الحمداوي 14023S)مزدوجسطات )البلدية

116/09/96إقليم: سطاتمدرسة عبدالكريم الخطيبإقليم: سطاتمركزية اولد موسى 167 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد المجيد بوستاري 25823T)مزدوجسطات )البلدية

116/09/97إقليم: سطاتمدرسة فاطمة الفهريةإقليم: سطاتمركزية جمعة اولد م 167 16/09/99أقدمية 16 سنةسمية عماري 14045R)مزدوجبن أحمد )البلدية

316/09/97إقليم: سطاتمدرسة طارق بن زيادإقليم: سطاتمركزية سوق الثنين الجديد 167 16/09/99أقدمية 16 سنةلعروسي سمية 14024T)مزدوجسطات )البلدية

416/09/97إقليم: سطاتمدرسة ابن تاشفينإقليم: سطاتمركزية لقراقرة بوشاكر 167 16/09/99أقدمية 16 سنةمعز خديجة 14023S)مزدوجسطات )البلدية

316/09/97إقليم: سطاتمدرسة طارق بن زيادإقليم: سطات مركزية مزورة 167 16/09/99أقدمية 16 سنةصفية لوريشي 14024T)مزدوجسطات )البلدية

116/09/99إقليم: سطاتمدرسة عبدالكريم الخطيبإقليم: سطاتمركزية اولد موسى 167 16/09/99أقدمية 16 سنةليلى صحراوي 25823T)مزدوجسطات )البلدية

316/09/95إقليم: سطاتمدرسة سيدي عبد الكريمإقليم: سطاتمركزية اولد حميدة 165 16/09/98أقدمية 16 سنةجبراني نادية 18640K)مزدوجسطات )البلدية

317/09/90إقليم: سطاتمدرسة مولي عبداإقليم: سطاتمركزية الزمامرة 165 16/09/00أقدمية 16 سنةالشركي نعيمة 14012E)مزدوجسطات )البلدية

116/09/96إقليم: خريبكةمدرسة جابر ابن حيانإقليم: سطاتمركرية الشميطيين 165 13/09/00أقدمية 16 سنةعبد الصمد بن بحرية 27250U)مزدوجخريبكة )البلدية

916/09/96إقليم: سطاتمدرسة مولي عبداإقليم: سطاتمركزية اولد احميتي 163 13/09/00أقدمية 16 سنةهشام جزار 14012E)مزدوجسطات )البلدية

116/09/95إقليم: سطاتمدرسة معاد بن جبلإقليم: سطاتمركزية  الحمادات 161 06/09/00أقدمية 16 سنةرشيد ملف 25822S)مزدوجسطات )البلدية

616/09/92إقليم: سطاتمركزية اولد عزوزإقليم: سطاتمركزية العونات 161 16/09/98أقدمية 16 سنةمصطفى ابن الطالب 14478Lمزدوجامزامزة الجنوبية

316/09/96إقليم: سطاتمدرسة الوحدةإقليم: سطاتمركزية جمعة اولد م 161 06/09/00أقدمية 16 سنةكريم العفاري 14046S)مزدوجبن أحمد )البلدية

316/09/97إقليم: سطاتمدرسة طارق بن زيادإقليم: سطاتمركزية ريمة 161 16/09/00أقدمية 16 سنةكمال حدو عمار 14024T)مزدوجسطات )البلدية
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116/09/98إقليم: سطاتمركزية سيدي العايديإقليم: سطاتمركزية ريمة 161 16/09/00أقدمية 16 سنةمليكة أقديم 14490Zمزدوجسيدي العايدي

506/09/00إقليم: سطاتمدرسة معاد بن جبلإقليم: سطاتمركزية  واد برس 161 06/09/00أقدمية 16 سنةبشرى تبيكسي 25822S)مزدوجسطات )البلدية

416/09/94إقليم: سطاتمدرسة سيدي عبد الكريمإقليم: سطاتمركزية التوالت 159 13/09/01أقدمية 16 سنةفوزية مرزاق 18640K)مزدوجسطات )البلدية

216/09/97إقليم: سطاتمدرسة عمر بن الخطابإقليم: سطاتمركزية خميسات الشاوية 159 18/01/02أقدمية 16 سنةالزهرة   العل مي 14019M)مزدوجسطات )البلدية

416/09/97إقليم: سطاتمركزية  لورارقةإقليم: سطاتمركزية ريمة 159 06/09/00أقدمية 16 سنةاحمد زهير 14498Hمزدوجسيدي العايدي

916/09/93إقليم: سطاتمدرسة معاد بن جبلإقليم: سطاتمركزية الكوشة 157 16/09/99أقدمية 16 سنةرشيد براق 25822S)مزدوجسطات )البلدية

1006/09/00إقليم: سطاتمركزيةاولد المعروفيإقليم: سطاتمركزية اولد الشاوي 157 08/10/01أقدمية 16 سنةنادية حسونة 14488Xمزدوجامزامزة الجنوبية

مركزية دار القائد اولد 

عبادي

116/09/94إقليم: خريبكةمدرسة الملإقليم: سطات 155 06/09/01أقدمية 16 سنةصالح مدنيب 12018M)مزدوجخريبكة )البلدية

مركزية اللبنة موالين موالين إقليم: سطاتمركزية  الحمادات

الواد

216/09/96إقليم: سطات 155 04/09/02أقدمية 16 سنةسعيد الطالب 14484Tمزدوجامزامزة الجنوبية

316/09/97إقليم: سطاتمركزية  لورارقةإقليم: سطاتالزواتنة 155 06/09/01أقدمية 16 سنةالصباني حنان 14498Hمزدوجسيدي العايدي

516/09/98إقليم: سطاتمركزية  الحوازةإقليم: سطاتمركزية اولد نجيمة 155 06/09/01أقدمية 16 سنةرضوان المسياح 14608Cمزدوجلحوازة

116/09/98إقليم: سطاتمدرسة معاد بن جبلإقليم: سطاتمركزية البيوض 155 06/09/01أقدمية 16 سنةم اجدوري 25822S)مزدوجسطات )البلدية

516/09/98إقليم: سطاتمركزية اولد يحيىإقليم: سطاتمركزية البيوض 155 06/09/01أقدمية 16 سنةفريد بن الحمر 14482Rمزدوجامزامزة الجنوبية

216/09/98إقليم: سطاتمدرسة معاد بن جبلإقليم: سطاتمركزية الكوشة 155 06/09/01أقدمية 16 سنةناد ية  حمد وشي 25822S)مزدوجسطات )البلدية

206/09/01إقليم: سطاتمدرسة معاد بن جبلإقليم: سطاتمركزية لقراقرة بوشاكر 155 06/09/01أقدمية 16 سنةنضام هشام 25822S)مزدوجسطات )البلدية

816/09/96إقليم: سطاتمركزية اولد يحيىإقليم: سطاتمركزية البيوض 151 04/09/02أقدمية 16 سنةالمصطفى نجام 14482Rمزدوجامزامزة الجنوبية

مركزية دار القائد اولد 

عبادي

116/09/94إقليم: خريبكةمدرسة النهضةإقليم: سطات 149 04/09/02أقدمية 16 سنةرشيد منعام 11989F)مزدوجخريبكة )البلدية

804



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 
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316/09/96إقليم: سطاتمدرسة عقبة بن نافعإقليم: سطاتمركزية لحلف 149 04/09/02أقدمية 16 سنةعبدالصمد الزاهيدي 14043N)مزدوجبن أحمد )البلدية

116/09/96إقليم: خريبكةمدرسة أنس بن مالكإقليم: سطاتمركرية الشميطيين 149 05/09/02أقدمية 16 سنةجمرودي رشيد 11996N)مزدوجخريبكة )البلدية

116/09/97إقليم: سطاتمدرسة م السادسإقليم: سطاتمركزية اولد سليمان امزاب 149 04/09/02أقدمية 16 سنةعادل القبي 14044P)مزدوجبن أحمد )البلدية

516/09/97إقليم: سطاتمركزية  الحوازةإقليم: سطاتالزواتنة 149 06/09/02أقدمية 16 سنةالراوي عدنان 14608Cمزدوجلحوازة

116/09/98إقليم: خريبكةمدرسة النهضةإقليم: سطاتمركزية لحلف 149 04/09/02أقدمية 16 سنةليلى أرونيكو 11989F)مزدوجخريبكة )البلدية

106/09/01إقليم: خريبكةمدرسة المرابطينإقليم: سطاتمركزية بوكركور 147 06/09/03أقدمية 16 سنةميناوي يوسف 11991H)مزدوجخريبكة )البلدية

116/09/98إقليم: سطات مدرسة راس العينإقليم: سطاتمركزية اولد فارس 144 24/09/02إلتحاق بالزوجطامو ابو الكرام 14059Fمزدوجرأس العين الشاوية

916/09/99عمالة: فاسبنكيرانإقليم: سطاتمركزية دار القايد التونسي 141 05/09/03أقدمية 16 سنةفوزية المحجوبى 02004C)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: سطاتمدرسة طارق بن زياد

الخضراء

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
124/10/79 140 02/09/14المصطفى بوتطظا 01787S)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

716/09/94إقليم: خريبكةم/م  بني يخلفإقليم: سطاتمركزية الجدودة 139 29/09/06أقدمية 12 سنةبوشعيب قرجمي 12100Bمزدوجبني يخلف

116/09/99إقليم: خريبكةمدرسة أنس بن مالكإقليم: سطاتمركزية امريزيك 137 06/09/04أقدمية 16 سنةهشام فراقشي 11996N)مزدوجخريبكة )البلدية

516/09/91عمالة: الرباطالتوحيدإقليم: سطاتمدرسة م السادس 136 16/09/99أقدمية 16 سنةهشام مغنية 01010X)مزدوجحسان )المقاطعة

116/09/96إقليم: خريبكةمدرسة جابر ابن حيانإقليم: سطاتمركزية اولد بوعلي 135 10/09/05إلتحاق بالزوجةعبد الواحد  لهبي 27250U)مزدوجخريبكة )البلدية

216/09/96إقليم: خريبكةمدرسة ابن الهيثمإقليم: سطاتمركزية لحلف 133 23/09/04أقدمية 16 سنةعبدالرحمان كبوري 12016K)مزدوجخريبكة )البلدية

المدرسة البتدائية علي بن إقليم: سطاتمركزية العونات

أبي طالب

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
116/09/98 133 07/09/04أقدمية 16 سنةابراهيم لمكيدي 01811T)مزدوجسباتة )المقاطعة

316/09/98إقليم: سطاتاولد مومنإقليم: سطاتمركزية بني يكرين 133 07/09/04أقدمية 16 سنةتوكلنا رضوان 14610Eمزدوجلحوازة

216/09/99إقليم: خريبكةمدرسة أنس بن مالكإقليم: سطاتمركزية العين البيضاء 133 06/09/04أقدمية 16 سنةسومية امشعر 11996N)مزدوجخريبكة )البلدية
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116/09/99إقليم: خريبكةمدرسة البيرونيإقليم: سطاتمركزية اولد بلقاسم 133 07/09/04أقدمية 16 سنةمنير فيضاري 12050Xمزدوجبولنوار

216/09/99إقليم: خريبكةمدرسة المام الغزاليإقليم: سطاتمركزية امريزيك 133 16/09/04أقدمية 16 سنةنورة صدراني 12006Z)مزدوجخريبكة )البلدية

506/09/01إقليم: بني مللم الملإقليم: سطاتمركزية سيدي بلقاسم 133 07/09/04أقدمية 16 سنةرشيد مفليح 19571X)مزدوجبني ملل )البلدية

206/09/01إقليم: خريبكةمدرسة طه حسينإقليم: سطاتمركزية امريزيك 133 06/09/04أقدمية 16 سنةفتيحة الطاوسي 12004X)مزدوجخريبكة )البلدية

116/09/85إقليم: خريبكةمدرسة الملإقليم: سطاتمدرسة ثلث لولد 126 06/09/00أقدمية 16 سنةم سقلن 12018M)مزدوجخريبكة )البلدية

116/09/99إقليم: خريبكةمدرسة طه حسينإقليم: سطاتمركزية اولد بوعلي 125 07/09/04إلتحاق بالزوجليلى المورتضى 12004X)مزدوجخريبكة )البلدية

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: سطاتاولد بنعريف

النواصر

206/09/00إقليم: برشيد 125 06/09/04إلتحاق بالزوجشكراوي نبيلة 14060G)مزدوجالدروة )البلدية

606/09/00إقليم: سطاتاولد مومنإقليم: سطاتالزواتنة 125 07/09/04إلتحاق بالزوجألجهت فاطمة 14610Eمزدوجلحوازة

118/09/00إقليم: خريبكةمدرسة ابن بطوطةإقليم: سطاتمركزية امريزيك 123 24/10/04أقدمية 16 سنةخالد سروت 11993K)مزدوجخريبكة )البلدية

113/09/01إقليم: خريبكةمدرسة ابن بطوطةإقليم: سطاتمركزية امريزيك 123 06/09/04أقدمية 16 سنةخديجة قنطار 11993K)مزدوجخريبكة )البلدية

315/09/00إقليم: سطاتمدرسة عقبة بن نافعإقليم: سطاتمركزية جمعة اولد م 117 16/09/05إلتحاق بالزوجةم بيشوطي 14043N)مزدوجبن أحمد )البلدية

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: سطاتمدرسة معاد بن جبل

الخضراء

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
116/09/93 116 04/09/12عائشة رفيقي 01787S)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

116/09/98إقليم: سطاتمدرسة ابن تاشفينإقليم: سطاتمدرسة طارق بن زياد 114 نعمأقدمية 12 سنةليلى أوفارة 05/09/08 14023S)مزدوجسطات )البلدية

116/09/95إقليم: خريبكةمدرسة المام الغزاليإقليم: سطاتمركزية امريزيك 112 10/12/07إلتحاق بالزوجنزهة صمودي 12006Z)مزدوجخريبكة )البلدية

213/09/01إقليم: خريبكةم/م  بني يخلفإقليم: سطاتمركزية اولد موسى 109 23/10/07أقدمية 12 سنةم كلفاني 12100Bمزدوجبني يخلف

مركزية الشليحات دار 

الشافعي2

404/09/02إقليم: سطاتمركزية تالويتإقليم: سطات 109 06/09/07أقدمية 12 سنةعبدالكريم خلدون 14540Dمزدوجاولد الصغير

906/09/01إقليم: خريبكةمدرسة حمان الفطواكيإقليم: سطاتمركزية النوانة 107 06/09/06أقدمية 12 سنةصالح خلف 12040L)مزدوجبوجنيبة )البلدية
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125/12/02عمالة: الرباطالمختار السوسيإقليم: سطاتمدرسة ابن تاشفين 106 29/09/03أقدمية 16 سنةسناء فتوي 01078

W

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية بئر إقليم: سطاتمركزية سيدي حجاج القديم

أنزران

117/09/90إقليم: العيون 102 11/10/11سعيد بشور 06436V)مزدوجالعيون )البلدية

121/10/02إقليم: خريبكةمدرسة فاطمة الزهراءإقليم: سطاتمركزية العونات 102 06/09/07إلتحاق بالزوجأمل الزهاري 12007A)مزدوجخريبكة )البلدية

204/09/02إقليم: خريبكةمدرسة البيرونيإقليم: سطاتمركزية العين البيضاء 100 06/09/07إلتحاق بالزوجفدوى الكرديني 12050Xمزدوجبولنوار

704/09/02إقليم: سطاتمركزية لبهالةإقليم: سطاتمركزية لقراقرة بوشاكر 99 05/09/07أقدمية 12 سنةالهام المالقي 14222Hمزدوجرأس العين الشاوية

606/09/01إقليم: خريبكةمدرسة السلمإقليم: سطاتمركزية الخزازرة 97 02/09/10إلتحاق بالزوجنبيلة شلوان 12008B)مزدوجخريبكة )البلدية

مدرسة الشهيدة حادة إقليم: سطاتمركرية الشميطيين

العتاوي

506/09/01إقليم: خريبكة 93 06/09/08إلتحاق بالزوجفاطمة امكن 24059A)مزدوجخريبكة )البلدية

316/09/96إقليم: سطاتمركزية اولد الرغايإقليم: سطاتمركزية مشرع بن عبو 89 28/11/17سعيد بلقايد 14536Zمزدوجاولد الصغير

416/09/97إقليم: خريبكةمدرسة السلمإقليم: سطاتملكو المركزية 89 06/09/17إلتحاق بالزوجنادية خلل 12008B)مزدوجخريبكة )البلدية

111/09/00إقليم: خريبكةمدرسة الفتحإقليم: سطاتمركزية لحلف 86 02/09/16حكيم اخدو 12044R)مزدوجبوجنيبة )البلدية

مركزية دار القائد اولد إقليم: سطاتمركرية الشميطيين

عبادي

716/09/99إقليم: سطات 85 02/09/15مراد كرفي 14077Aمزدوجانخيلة

مدرسة سيدي حجاج 

المركزية

316/09/99إقليم: خريبكةم/م بلخيرإقليم: سطات 84 06/09/06أقدمية 12 سنةنورالدين نهضي 12121Zمزدوجلكفاف

عمالة: الصخيرات  - الياسمينإقليم: سطاتمركزية لبهالة

تمارة
707/09/05 81 04/09/12امينة احرارتى 01328T)مزدوجالصخيرات )البلدية

1004/09/02إقليم: سطات مركزية النخيلة حمريةإقليم: سطاتمدرسة سيدي ناصر 80 03/09/13كوتر عبد الوهاب 14082Fمزدوجانخيلة

406/09/00إقليم: خريبكةمدرسة موسى ابن نصيرإقليم: سطاتملكو المركزية 79 06/09/17فؤاد عابد 12042N)مزدوجبوجنيبة )البلدية

مدرسة سيدي حجاج 

المركزية

706/09/00إقليم: خريبكةم/م بير مزويإقليم: سطات 78 05/09/11الطاهري عثمان 12114Sمزدوجبئر مزوي

406/09/00إقليم: خريبكةم/م المساعدةإقليم: سطاتملكو المركزية 75 06/09/17توتي نورالدين 12118

W

مزدوجبئر مزوي
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مدرسة سيدي حجاج 

المركزية

613/09/01إقليم: سطاتمركزية الزاويةإقليم: سطات 69 02/09/15إلتحاق بالزوجحنان ابو رشيد 14123A)مزدوجبن أحمد )البلدية

515/09/05إقليم: سطاتمركزية خميسات الشاويةإقليم: سطاتمركزية ريمة 69 05/09/11إلتحاق بالزوجمعتزفتيحة 14065Mمزدوجاخميسات الشاوية

906/09/01إقليم: سطاتملكو المركزيةإقليم: سطاتمركزية بوكركور 68 04/09/18عبدالحليم فرطاسي 14071Uمزدوجانخيلة

عمالة: الصخيرات  - النطلقإقليم: سطاتمركزية اولد موسى

تمارة
806/09/01 67 05/09/11نعيمة الهايم 19827A)مزدوجعين عتيق )البلدية

214/09/01إقليم: سطاتمركزية اجبالةإقليم: سطاتمركزية اولد عمرو 65 04/09/19عمر لعطاوي 14161Sمزدوجامريزيك

305/09/03إقليم: سطاتمركزية الزمامرةإقليم: سطاتالدشرة 62 05/09/12إلتحاق بالزوجةلحمامي هيشام 14587Eمزدوجاخميسات الشاوية

816/09/93إقليم: سطاتمركزية التوالتإقليم: سطاتمركزية بني يكرين 61 03/09/13عزيز مكودي 14568Jمزدوجثوالت

مركزية اولد شعيب سيدي 

اسماعيل

1016/09/93إقليم: سطاتملكو المركزيةإقليم: سطات 61 05/09/13زهرة زيان 14071Uمزدوجانخيلة

مركزية اولد شعيب سيدي 

اسماعيل

107/09/04إقليم: الفقيه بن صالحم السعادةإقليم: سطات 61 05/09/15حنان مبروك 19574A الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

516/09/95إقليم: سطاتاولد مومنإقليم: سطاتمركزية اولد جميل 59 04/09/12إلتحاق بالزوجخديجة بلعجل 14610Eمزدوجلحوازة

704/09/02إقليم: خريبكةمدرسة سلمان الفارسيإقليم: سطاتمركزية امريزيك 55 06/09/17حسون عصام 12053Aمزدوجلكفاف

1005/09/03إقليم: سطاتمركزية لحلفإقليم: سطاتمركزية زيو 55 07/09/17عبدالرحمان مرس 14131Jمزدوجعين الضربان-لحلف

106/09/00إقليم: سطاتمركزية اولد الرغايإقليم: سطاتمركزية السكامنة 51 04/09/19سي م   أزرولي 14536Zمزدوجاولد الصغير

907/09/05إقليم: سطاتمركزية الزمامرةإقليم: سطاتمركزية المسيعدات 51 06/09/17إلتحاق بالزوجامينة لحرور 14587Eمزدوجاخميسات الشاوية

106/09/06عمالة: الميةمولي رشيدإقليم: سطاتمركزية اولد صالح 51 06/09/13خديجة فكيهي 07726Xمزدوجبني يخلف

504/09/02إقليم: سطاتمركزية دار القايد التونسيإقليم: سطاتمركزية خميسات الشاوية 49 06/09/17إلتحاق بالزوجةاربيعة سعيد 14541Eمزدوجاولد الصغير

607/09/04عمالة: الميةمولي عبد ا بناتإقليم: سطاتمركزية السوالم اولد امراح 48 06/09/16حفضاوي حسن 01899N)مزدوجالمية )البلدية
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807/09/05إقليم: خريبكةمدرسة 11 ينايرإقليم: سطاتمركزية اجبالة 47 06/09/17إلتحاق بالزوجخديجة      حليم 12013G)مزدوجخريبكة )البلدية

911/09/00إقليم: خريبكةم/م بير مزويإقليم: سطاتمدرسة سيدي ناصر 46 02/10/14عبيدة لندة 12114Sمزدوجبئر مزوي

911/09/00إقليم: خريبكةم/م بير مزويإقليم: سطاتمدرسة سيدي ناصر 46 02/10/14جداد حميد 12114Sمزدوجبئر مزوي

602/09/10إقليم: خريبكةم/م بنشقرىإقليم: سطاتمركزية أولد عدو 46 02/09/16زهرة     غطاصى 12125Dمزدوجلكفاف

816/09/86إقليم: سطاتمركزية قصبة ولد حادةإقليم: سطاتمركزية أجبالة أولد مبارك 45 06/09/17م عرسة 14087Lمزدوجلخزازرة

606/09/00إقليم: خريبكةمدرسة 11 ينايرإقليم: سطاتمركزية امريزيك 45 06/09/14إلتحاق بالزوجخديجة ضفري 12013G)مزدوجخريبكة )البلدية

116/09/92إقليم: سطاتمركزية  لورارقةإقليم: سطاتمدرسة ابن تاشفين 44 نعمعمر زياتي 04/09/18 14498Hمزدوجسيدي العايدي

مركزية دار القائد اولد 

عبادي

706/09/01إقليم: خريبكةمدرسة السلمإقليم: سطات 44 07/09/17إلتحاق بالزوجغزلن    واحي 12008B)مزدوجخريبكة )البلدية

1006/09/00إقليم: برشيدمركزية بوطرةإقليم: سطاتمركزية المسيعدات 40 16/11/18امين العافو 14339Kمزدوجالفقراء أولد عامر

401/01/10إقليم: سطاتمركزية  الحماداتإقليم: سطات   مركزية خميس كدانة 40 04/09/18فاضل المصطفى 14513Zمزدوجكيسر

105/09/03إقليم: خريبكةم/م أولد إبراهيمإقليم: سطاتمركزية أولد عدو 39 02/09/16إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم خوخي 12109Lمزدوجبولنوار

205/09/11إقليم: خريبكةمدرسة يعقوب المنصورإقليم: سطاتمركزية الحلة 39 19/09/16إلتحاق بالزوجنزهة مانون 12010D)مزدوجخريبكة )البلدية

107/09/04إقليم: سطاتمدرسة ابن تاشفينإقليم: سطاتمركزية  لورارقة 38 نعمسناء البابي 04/09/18 14023S)مزدوجسطات )البلدية

201/01/17إقليم: خنيفرةجنان ماسإقليم: سطاتمركزية جمعة اولد م 38 01/01/17مريم بوشليح 11780Dمزدوجاكلمام ازكزا

713/02/17إقليم: سطاتمركزية تماسينإقليم: سطاتمركزية اولد سليمان 38 13/02/17أمال العواني 14563Dمزدوجثوالت

213/02/17إقليم: برشيدمركزية اولد بلحسنإقليم: سطاتمركزية اولد عزي 38 07/09/17بشرى بوشبكة 14243Fمزدوجلحساسنة

المدرسة الجماعاتية ابن إقليم: سطات مركزية مزورة

طفيل المركزية

321/02/17إقليم: بنسليمان 38 21/02/17فاطمة امزابي 07820Zمزدوجسيدي بطاش
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113/02/17إقليم: سطاتمركزية اولد الرغايإقليم: سطاتمركزية اولد عزي 38 06/09/17عاهل حسناء 14536Zمزدوجاولد الصغير

221/02/17إقليم: النواصرم. ابن طفيلإقليم: سطاتمركزية البيوض 38 21/02/17حليمة زرقوني 25229X)مزدوجبوسكورة )البلدية

عمالة مقاطعة عين المعرفةإقليم: سطاتمركزية السوالم اولد امراح

الشق
113/02/17 38 13/02/17شهين عماد 27362R)مزدوجعين الشق )المقاطعة

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبيإقليم: سطاتمركزية سيدي م الفكاك

الحسني
419/06/17 38 19/06/17ا يمان التازى 24704B الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

606/09/07إقليم: سطاتمركزية الكرايمإقليم: سطاتمركزية سوق الثنين الجديد 37 06/09/17كوفية سومية 14580Xمزدوجامزورة

113/02/17عمالة: الميةالشريف الدريسيإقليم: سطاتمركزية المسيعدات 35 06/09/17احمد الشكري 27100Fمزدوجبني يخلف

مدرسة سيدي حجاج 

المركزية

المدرسة البتدائية خالد بن إقليم: سطات

الوليد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
313/02/17 34 06/09/17عادل طيان 25772M)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

813/02/17إقليم: بنسليمانم/م الطوالع المركزيةإقليم: سطاتمدرسة الحسين بن علي 34 13/02/17سومية اليسمي 07779Eمزدوجاولد علي الطوالع

406/09/17إقليم: سطاتمركزية المسيعداتإقليم: سطاتمركزية اولد سي موسى 31 06/09/17أسية نعيم 14209Uمزدوجاولد شبانة

906/09/17إقليم: سطاتمركزية  الحماداتإقليم: سطاتمركزية ريمة 31 04/09/18زيتوني العالمي 14513Zمزدوجكيسر

406/09/17إقليم: سطاتمركزية المسيعداتإقليم: سطاتمركزية اولد سي موسى 31 06/09/17حسناء جاحض 14209Uمزدوجاولد شبانة

306/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد عزيإقليم: سطاتمركزية دار الشافعي1 31 06/09/17حليمة رسموكي 14564Eمزدوجثوالت

906/09/17إقليم: سطاتمركزية المسيعداتإقليم: سطاتمركزية اولد الشاوي 31 04/09/18زراري حنان 14209Uمزدوجاولد شبانة

606/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد سليمانإقليم: سطاتمركزية اولد نجيمة 31 06/09/17رشيد بوزيت 14558Yمزدوجسيدي م بن رحال

106/09/17إقليم: سطاتمركزية الزاويةإقليم: سطاتمركزية السكامنة 31 06/09/17رشيد بديع 14123A)مزدوجبن أحمد )البلدية

206/09/17إقليم: سطاتمركزية العوناتإقليم: سطاتمركزية واد النعناع 31 04/09/18مفرح الدين رضوان 14231Tمزدوجرأس العين الشاوية

606/09/17إقليم: سطاتمركزية سوق الثنين الجديدإقليم: سطاتمركزية اولد عتو 31 06/09/17سعيدة عميرة 14062Jمزدوجبني خلوك
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1006/09/17إقليم: سطاتمركزية لكنازرةإقليم: سطاتمركزية العطوشة 31 06/09/17سناء القديمي 14525Mمزدوجريمة

106/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد سي مسعودإقليم: سطاتمركزية اولد عتو 31 04/09/18شعيب نحلي 14451Gمزدوجدار الشافعي

306/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد الزيركإقليم: سطاتمركزية لكنازرة 31 04/09/18شيماء عتوبي 14113Pمزدوجاولد ام

المدرسة الجماعاتية ابن إقليم: سطاتمركزية اولد اشبانة

طفيل المركزية

506/09/17إقليم: بنسليمان 31 06/09/17صفاء عكوب 07820Zمزدوجسيدي بطاش

106/09/17عمالة: الميةالحنصاليإقليم: سطاتمركزية اولد الشاوي 31 06/09/17عزيزة الهيبة 21235F)مزدوجالمية )البلدية

1006/09/17إقليم: سطاتمدرسة الحسين بن عليإقليم: سطاتمركزية البيوض 31 06/09/17فاطمة الزهراء ملتزمي 14050

W

مزدوجاولد امراح )البلدية(

906/09/17إقليم: سطاتمركزية  الحماداتإقليم: سطاتمركزية اولد عتو 31 06/09/17فتيحة حمي 14513Zمزدوجكيسر

106/09/17إقليم: سطاتمركزية زيوإقليم: سطاتمركزية بوعتروس 31 04/09/18الظاهر مريم 14127Eمزدوجعين الضربان-لحلف

106/09/17إقليم: سطاتمركزية المسيعداتإقليم: سطاتمركزية اولد عتو 31 06/09/17 مريم فاضل 14209Uمزدوجاولد شبانة

619/10/17إقليم: سطاتمركزية اولد اشبانةإقليم: سطاتمركزية النخيلة واد النعناع 31 19/10/17رضوان  سعد 14207Sمزدوجاولد شبانة

102/09/10إقليم: الفقيه بن صالحم.أولد سيدي شنان 1إقليم: سطاتمركزية اولد فريحة2 30            ابن الشريف   الجيل 

لي
02/09/16إلتحاق بالزوجة 07335X الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

1004/09/12إقليم: سطاتمركزية دار القايد التونسيإقليم: سطاتمركزية اولد سي عبد ا 30 02/09/16إلتحاق بالزوجلشهب سمية 14541Eمزدوجاولد الصغير

716/09/93إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد امراحإقليم: سطاتمدرسة معاد بن جبل 28 06/09/17مصطفى رابح 07463Lمزدوجسيدي عيسى بن علي

107/09/05إقليم: سطاتمدرسة ثلث لولدإقليم: سطاتمركزية اولد الشاوي 28 02/09/16إلتحاق بالزوجهدى صبيري 14048U)مزدوجلولد )البلدية

102/09/16عمالة: فاسم م  الحشالفةإقليم: سطاتمركزية اولد سي مسعود 28 02/09/16إلتحاق بالزوجحسناء بوخيطة 01963Hمزدوجأولد الطيب

413/02/17إقليم: سطاتمركزية اولد عمروإقليم: سطاتمركزية واد النعناع 28 KANDIL MOHAMMED06/09/17 14134Mمزدوجعين الضربان-لحلف

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: سطاتمركزية اولد نجيمة

النواصر

313/02/17إقليم: برشيد 28 13/02/17إلتحاق بالزوجآسية عقيل 14060G)مزدوجالدروة )البلدية
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704/02/17إقليم: برشيدمركزية سيدي المكيإقليم: سطاتمركزية تماسين 28 06/09/17إلتحاق بالزوجفدوى ديان 14250Nمزدوجسيدي المكي

113/02/17إقليم: مديونةالحلحالإقليم: سطاتمركزية اولد سليمان 28 06/09/17نبيل الديوبة 01726A)مزدوجالهراويين )البلدية

115/02/17عمالة: الميةالشريف الدريسيإقليم: سطاتمركزية المسيعدات 28 06/09/17زينب اسويني 27100Fمزدوجبني يخلف

613/02/17إقليم: سطاتمركزيةشرقاوةإقليم: سطات مركزية مزورة 27 13/02/17الشميلي سعيدة 14598Sمزدوجكدانة

413/02/17إقليم: بنسليمانم/م ثلثاء الزيايدة المركزيةإقليم: سطاتمركزية بئر مراح 27 13/02/17مراد صدقي 07791Tمزدوجزيايدة

713/02/17إقليم: سطاتمركزية بئر الصفاإقليم: سطاتمدرسة سيدي ناصر 26 06/09/17إلتحاق بالزوجالزهاني بشرى 14516Cمزدوجكيسر

806/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد احميتيإقليم: سطاتمركزية اولد نجيمة 26 06/09/17إلتحاق بالزوجبشرى شطايبة 14600Uمزدوجاولد سعيد

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية ابن طفيلإقليم: سطاتمركزية سيدي م الفكاك

مولي رشيد
206/09/17 25 04/09/19إيمان الزيدي 18579U سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/17إقليم: سطاتمركزية العوناتإقليم: سطاتمركزية النخيلة واد النعناع 25 04/09/19أيوب الخرشفي 14231Tمزدوجرأس العين الشاوية

506/09/17إقليم: سطاتمركزية الكيايلةإقليم: سطاتمركزية بوعتروس 25 04/09/19حسناء فاضيلي 14102Cمزدوجسيدي الذهبي

106/09/17إقليم: سطاتمركزية لكنازرةإقليم: سطاتمركزية واد النعناع 25 04/09/19حميد الكدالي 14525Mمزدوجريمة

406/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد نجيمةإقليم: سطاتمركزية بني يكرين 25 04/09/19عبدالكريم أبوقرعة 14434Nمزدوجسيدي بومهدي

106/09/17إقليم: سطاتمركرية الشميطيينإقليم: سطاتمركزية لحلف 25 04/09/19م البوراوي 14135Nمزدوجعين الضربان-لحلف

506/09/17عمالة: الميةام الراياتإقليم: سطاتمركزية سيدي م الفكاك 25 04/09/19الشعيبي نادية 07840

W

مزدوجسيدي موسى المجدوب

المدرسة البتدائية إخوان إقليم: سطاتمركزية لقراقرة بوشاكر

الصفا

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
406/09/17 25 07/10/19هودى ميساوي 01818A)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

مدرسة الشهيدة عائشة إقليم: سطاتمركزية امريزيك

البرني

209/12/11إقليم: خريبكة 24 06/09/17إلتحاق بالزوجلكنافدي زينب 24368L)مزدوجوادي زم )البلدية

904/09/18إقليم: سطاتمركزية الكوشةإقليم: سطاتمركزية  واد برس 24 04/09/18المصطفى تايك 14505Rمزدوجبني ياكرين
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601/01/17إقليم: العرائشم/م السريمة  المركزيةإقليم: سطاتمركزية  الحمادات 24 04/09/18كوثر خميمة 05829Kمزدوجقصر بجير

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النجمةإقليم: سطاتمدرسة أبو بكر الصديق

البرنوصي
213/02/17 24 06/09/17إلتحاق بالزوجالدريسي خديجة 26466S)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

113/02/17إقليم: سطاتمركزية العوناتإقليم: سطاتمدرسة سيدي ناصر 24 06/09/17نجاة مادي 14231Tمزدوجرأس العين الشاوية

913/02/17إقليم: سطاتمركزية اولد سي عبد اإقليم: سطاتمدرسة بني مسكين 24 06/09/17زكرياء قسايم 14235Xمزدوجرأس العين الشاوية

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة يثرب البتدائيةإقليم: سطاتمركزية النوانة

مرس السلطان
104/09/18 24 04/09/18جميلة أبورزق 01507M)مزدوجالفداء )المقاطعة

404/09/18إقليم: برشيدمركزية اولد زيدانإقليم: سطاتمركزية اولد بوعلي 24 04/09/18اسلم الريق 14262Bمزدوجأولد زيدان

904/09/18إقليم: سطاتمركزية بني يكرينإقليم: سطاتمركزية المغارات 24 04/09/18فاطمة الزهراء اجو 14501Lمزدوجبني ياكرين

مركزية اولد شعيب سيدي 

اسماعيل

404/09/18عمالة: الميةام البنينإقليم: سطات 24 04/09/18بوشرى بديع 26368Kمزدوجبني يخلف

104/09/18إقليم: سطاتمركزية لحلفإقليم: سطاتمركزية أجبالة أولد مبارك 24 04/09/18بطاح عبد اللطيف 14131Jمزدوجعين الضربان-لحلف

304/09/18إقليم: سطاتمركزية زيوإقليم: سطاتمركزية اولد فارس 24 04/09/18التوزري م 14127Eمزدوجعين الضربان-لحلف

704/09/02إقليم: خريبكةم/م المراهنةإقليم: سطاتمركزية البيوض 23 06/09/17إلتحاق بالزوجةمودن عصام 12143Yمزدوجأولد عبدون

1003/09/13عمالة: سلمدرسة م بلكبيرإقليم: سطاتمدرسة عبدالكريم الخطيب 23 11/09/19إلتحاق بالزوجالدريسي جميلة 01185M)مزدوجتابريكت )المقاطعة

113/02/17إقليم: سطاتمركزية زيوإقليم: سطاتمركزية بوعتروس 23 04/09/19اسماء صابر 14127Eمزدوجعين الضربان-لحلف

206/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد الهواريإقليم: سطاتمركزية اولد حميدة 23 07/09/17إلتحاق بالزوجحفيظة العجمي 14533

W

مزدوجاولد الصغير

1006/09/17إقليم: سطاتمركزية بئر الصفاإقليم: سطاتمركزية لحباشة بني خلوك 23 06/09/17إلتحاق بالزوجسعدي خديجة 14516Cمزدوجكيسر

106/09/17إقليم: بنسليمانمدرسة النهضةإقليم: سطاتمركزية لحباشة بني خلوك 23 06/09/17إلتحاق بالزوجالصمكاوي سكينة 24370N)مزدوجبنسليمان )البلدية

306/09/17إقليم: سطاتمركزية التوالتإقليم: سطاتمركزية اولد الشاوي 23 06/09/17إلتحاق بالزوجعائشة بنلخوي 14568Jمزدوجثوالت
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نوعم. النقط
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تاريخ

التوظيف
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

306/09/17إقليم: سطاتمركزية المسيعداتإقليم: سطاتمركزية اولد عتو 23 06/09/17إلتحاق بالزوجنادية عراك 14209Uمزدوجاولد شبانة

106/09/17إقليم: سطاتمركزية التوالتإقليم: سطاتمركزية اولد عتو 22 06/09/17إلتحاق بالزوجخديجة بندروش 14568Jمزدوجثوالت

406/09/17عمالة: الميةحي المسجدإقليم: سطاتمركزية اولد بوزيد 22 06/09/17إلتحاق بالزوجالدقاقي فاطمة الزهراء 19863P)مزدوجعين حرودة )البلدية

106/09/17إقليم: سطاتمركزية تماسينإقليم: سطاتمركزية اولد الشاوي 22 06/09/17إلتحاق بالزوجكريمة  عرامة 14563Dمزدوجثوالت

606/09/17إقليم: سطاتالعوامرةإقليم: سطاتمركزية اولد حميدة 22 03/09/18إلتحاق بالزوجمارية مصلحي 14604Yمزدوجاولد سعيد

406/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد الهواريإقليم: سطاتمركزية اولد عتو 22 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم المجاطي 14533

W

مزدوجاولد الصغير

1019/10/17إقليم: سطاتمركزية تالويتإقليم: سطاتالزواتنة 22 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة حفيان 14540Dمزدوجاولد الصغير

705/09/11إقليم: خريبكةم/م أولد بوعزة بنقاسمإقليم: سطاتملكو المركزية 21 06/09/17أنس  السبطي 12135Pمزدوجمفاسيس

206/09/17إقليم: النواصرم. النخيلإقليم: سطاتمركزية اولد عزي 21 04/09/18إلتحاق بالزوجورجي ابتسام 24705C)مزدوجالنواصر )البلدية

106/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد سي عبد اإقليم: سطاتلقراقرة الركبةمركزية 21 06/09/17العماري أحمد 14235Xمزدوجرأس العين الشاوية

106/09/17إقليم: سطاتمركزية الكوشةإقليم: سطاتمركزية اولد سالم 21 04/09/18إلتحاق بالزوجةأسامة حمدون 14505Rمزدوجبني ياكرين

206/09/17إقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزيةإقليم: سطاتمركزية اولد الشاوي 21 04/09/18انس الدرداري 07731Cمزدوجفضالت

106/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد موسىإقليم: سطاتمركزية المغارات 21 06/09/17إلتحاق بالزوجإيمان رشيد 14550Pمزدوجمشرع بن عبو

606/09/17إقليم: سطاتمركزية ريمةإقليم: سطاتمركزية النوانة 21 04/09/18إيمان سعدي 14520Gمزدوجريمة

مدرسة سيدي حجاج إقليم: سطاتمركزية اولد فارس

المركزية

106/09/17إقليم: سطات 21 06/09/17بهيجة مسكي 14049V)مزدوجاولد امراح )البلدية

606/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد سي عبد اإقليم: سطاتمركزية الخضراء 21 06/09/17حمزة بوسلهام 14235Xمزدوجرأس العين الشاوية

206/09/17إقليم: سطاتمركزية بني يخلفإقليم: سطاتمركزية اولد سي مسعود 21 06/09/17حمزة جاهد 14574Rمزدوجامزورة
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تاريخ

التوظيف
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الختيار
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

906/09/17إقليم: سطات مركزية مزورةإقليم: سطاتمركزية اولد الشاوي 21 04/09/18سراج الدين     خديجة 14572Nمزدوجامزورة

106/09/17إقليم: سطاتمركزية بني يكرينإقليم: سطاتمركزية اولد سي موسى 21 06/09/17إلتحاق بالزوجدنيا هسكر 14501Lمزدوجبني ياكرين

106/09/17إقليم: سطاتمركزية ريمةإقليم: سطاتمركزية اولد سعيدان 21 04/09/18رشيد شكاك 14520Gمزدوجريمة

مدرسة سيدي حجاج إقليم: سطاتمركزية البيوض

المركزية

406/09/17إقليم: سطات 21 06/09/17رشيدة ناصح 14049V)مزدوجاولد امراح )البلدية

106/09/17إقليم: سطاتمدرسة سيدي ناصرإقليم: سطاتمركزية لحباشة بني خلوك 21 04/09/18سكينة صديق 14054A)مزدوجالبروج )البلدية

106/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد بوزيدإقليم: سطاتمركزية الكراطمة 21 06/09/17إلتحاق بالزوجسكينة عدي 14184Sمزدوجسيدي حجاج

806/09/17عمالة: الميةغزوانإقليم: سطاتمركزية لخلط 21 06/09/17شيماء هاشيم 19864R)مزدوجعين حرودة )البلدية

206/09/17إقليم: سطاتمركزية سيدي حجاج القديمإقليم: سطاتمركزية اولد سعيدان 21 06/09/17عائشة النظيف 14176Hمزدوجسيدي حجاج

206/09/17إقليم: بنسليمانم/م فضالت المركزيةإقليم: سطاتمركزية اولد الشاوي 21 04/09/18عبد العالي خربوش 07731Cمزدوجفضالت

206/09/17إقليم: سطاتمركزية زيوإقليم: سطاتمركزية أولد عدو 21 06/09/17عبد الغاني لعناني 14127Eمزدوجعين الضربان-لحلف

106/09/17إقليم: سطاتمركزية الزاويةإقليم: سطاتمركزية جمعة اولد م 21 06/09/17عبد اللطيف شبيه 14123A)مزدوجبن أحمد )البلدية

206/09/17إقليم: برشيدمركزية موالين الدروة1إقليم: سطاتمركزية اولد سعيدان 21 04/09/18عبد الرحيم سيحمي 14307Aمزدوجاولد زيان

406/09/17إقليم: سطاتمركزية المسيعداتإقليم: سطاتمركزية اولد سالم 21 04/09/18عمر عمراوي 14209Uمزدوجاولد شبانة

عمالة مقاطعة الحي بدرإقليم: سطاتمركزية بني يخلف

الحسني
406/09/17 21 05/09/18فاطمة الزهراء الجلولي 18156J الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

706/09/17إقليم: سطاتمركزية الكوشةإقليم: سطاتمركزية اولد سعيدان 21 06/09/17فدوى زروال 14505Rمزدوجبني ياكرين

106/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد عزيإقليم: سطاتمركزية اولد سعيدان 21 04/09/18م الكوراري 14564Eمزدوجثوالت

206/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد سليمانإقليم: سطاتمركزية النخيلة واد النعناع 21 06/09/17م غربي 14558Yمزدوجسيدي م بن رحال
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المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 
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606/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد سليمانإقليم: سطاتمركزية النخيلة واد النعناع 21 06/09/17  م اكراري 14558Yمزدوجسيدي م بن رحال

المدرسة الجماعاتية اولد 

فريحة

106/09/17إقليم: الجديدةم/م المعاشاتإقليم: سطات 21 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم حنين 08238Dمزدوجأولد احسين

المدرسة الجماعاتية اولد 

فريحة

606/09/17إقليم: سطاتمركزية المسيعداتإقليم: سطات 21 06/09/17مريم زوبير 14209Uمزدوجاولد شبانة

706/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد سي عبد اإقليم: سطاتمركزية النخيلة واد النعناع 21 06/09/17معاذ لواتي 14235Xمزدوجرأس العين الشاوية

106/09/17إقليم: سطاتمدرسة اولد مراحإقليم: سطاتمركزية البيوض 21 06/09/17نادية الهيسوف 14051X)مزدوجاولد امراح )البلدية

مدرسة سيدي حجاج إقليم: سطاتمركزية اولد فارس

المركزية

106/09/17إقليم: سطات 21 06/09/17نادية ايوزي 14049V)مزدوجاولد امراح )البلدية

106/09/17إقليم: سطاتمركزية العوناتإقليم: سطاتلقراقرة الركبةمركزية 21 06/09/17رمدي نورالدين 14231Tمزدوجرأس العين الشاوية

1006/09/17إقليم: سطاتمركزية التوالتإقليم: سطاتمركزية بني يخلف 21 05/09/18إلتحاق بالزوجوفاء الشعبي 14568Jمزدوجثوالت

406/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد عزيإقليم: سطاتالزواتنة 21 04/09/18ياسين عطاري 14564Eمزدوجثوالت

306/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد اشبانةإقليم: سطاتمركزية ايت هاشم 21 04/09/19سعاد عشاقي 14207Sمزدوجاولد شبانة

919/10/17إقليم: سطات   مركزية خميس كدانةإقليم: سطاتمركزية اولد فريحة1 21 19/10/17شبنون بشرى 14589Gمزدوجكدانة

719/10/17إقليم: سطاتمركزية اولد موسىإقليم: سطاتمركزية امريزيك 21 04/09/18م المنصوري 14550Pمزدوجمشرع بن عبو

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: سطاتمركزية اولد فارس

الجديدة

719/10/17إقليم: برشيد 21 04/09/18إلتحاق بالزوجنزهة عقلي 25685T)مزدوجالدروة )البلدية

919/10/17إقليم: سطات   مركزية خميس كدانةإقليم: سطاتمركزية لقراقرة بوشاكر 21 19/10/17المهدي البيض 14589Gمزدوجكدانة

104/09/18إقليم: سطاتمركزية  واد برسإقليم: سطاتالدشرة 21 04/09/19اسماء العلمي 14599Tمزدوجكدانة

304/09/18إقليم: سطاتمدرسة بني مسكينإقليم: سطاتمركزية الحلة 21 04/09/19وهيبة   عماد 14057D)مزدوجالبروج )البلدية

104/09/18إقليم: النواصرم. لحروشإقليم: سطاتمركزيةشرقاوة 21 04/09/19سعاد الضاوي 18184Pمزدوجاولد عزوز
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104/09/18إقليم: سطاتمدرسة بني مسكينإقليم: سطاتلقراقرة الركبةمركزية 21 04/09/19عبد الصمد قرشي 14057D)مزدوجالبروج )البلدية

مدرسة سيدي حجاج إقليم: سطاتمركزية اولد سي موسى

المركزية

304/09/18إقليم: سطات 21 04/09/19احمد البوعيشي 14049V)مزدوجاولد امراح )البلدية

304/09/18إقليم: سطاتمركزية الحلةإقليم: سطاتمركزية اولد بوعلي 21 04/09/19م بنعلل 14379Dمزدوجأولد فارس الحلة

104/09/18إقليم: سطاتمدرسة بني مسكينإقليم: سطاتمركزية الحلة 21 04/09/19منعم  هلل 14057D)مزدوجالبروج )البلدية

102/09/16إقليم: سطاتمدرسة أبي هريرةإقليم: سطاتمدرسة سيدي ناصر 20 04/09/18هاجر شكري 14056C)مزدوجالبروج )البلدية

804/09/18إقليم: سطاتمركزية ريمةإقليم: سطاتمركزية اولد بلقاسم 20 04/09/19ابتسام عصفوري 14520Gمزدوجريمة

116/09/97إقليم: سطاتمدرسة طارق بن زيادإقليم: سطاتمدرسة ابن تاشفين 18 نعمشكري ابتسام 06/09/17 14024T)مزدوجسطات )البلدية

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: سطاتمدرسة التوحيد

الجديدة

304/09/12إقليم: برشيد 18 نعممزوكي حسن 06/09/17 25685T)مزدوجالدروة )البلدية

105/09/11إقليم: سطاتمركزية لحلفإقليم: سطاتمركرية الشميطيين 17 04/09/19حميد وتاب 14131Jمزدوجعين الضربان-لحلف

704/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد الهواريإقليم: سطاتمركزية العطوشة 17 04/09/18إلتحاق بالزوجحياة الحمدي علوي 14533

W

مزدوجاولد الصغير

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية الخنساءإقليم: سطاتمركزية  الحمادات

مولي رشيد
104/09/19 17 04/09/19سومية خطابي 01764S سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

   المدرسة البتدائية لل إقليم: سطاتمركزية اولد سليمان امزاب

مريم

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
104/09/19 17 30/09/19كوثر العبد 01777F سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

504/09/19إقليم: سطاتمركزية اولد عتوإقليم: سطاتمركزية لقراقرة بوشاكر 17 04/09/19عبد القادر شعوب 14431Kمزدوجبني خلوك

104/09/19إقليم: برشيدمركزية قصبة بنمشيشإقليم: سطاتمركزية الناصرية 17 04/09/19حنان هردالة 14313Gمزدوجقصبة بن مشيش

704/09/19إقليم: سطاتمركزية مشرع بن عبوإقليم: سطاتمركزية السوالم اولد امراح 17 04/09/19الهام هسكر 14545Jمزدوجمشرع بن عبو

104/09/19إقليم: سطاتمركزية الكيايلةإقليم: سطاتمركزية اولد سليمان امزاب 17 04/09/19هشام لعناني 14102Cمزدوجسيدي الذهبي

504/09/19عمالة: الميةالزرقطونيإقليم: سطاتمركزية اولد حمو 17 04/09/19ثورية  القبابي 26620Jمزدوجالشللت
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة
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للتعيين
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة مقاطعات عين لل الياقوتإقليم: سطاتمركزية اولد سي مسعود

السبع الحي الم
104/09/19 17 04/09/19نهيلة فهيد 01580S)مزدوجالحي المي )المقاطعة

1004/09/19إقليم: سطاتمركزية اولد سالمإقليم: سطاتمركزية سيدي بلقاسم 17 04/09/19رشيد معطية 14426Eمزدوجبني خلوك

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة لل حسناء البتدائيةإقليم: سطاتمركزية لوكارفة

مرس السلطان
304/09/19 17 04/09/19سكينة الحرشيشي 01509P)مزدوجالفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية العقادإقليم: سطاتمركزية سيدي بلقاسم

مولي رشيد
504/09/19 17 04/09/19اكرام تابي 01773B سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

504/09/19إقليم: برشيدمركزية الغنيميينإقليم: سطاتملكو المركزية 17 04/09/19فتيحة بودلييل 14283Zمزدوجلغنيميين

304/09/19إقليم: سطاتمركزية اولد موسىإقليم: سطاتمركزية اولد سي موسى 17 30/09/19عبد الرزاق بستاني 14550Pمزدوجمشرع بن عبو

104/09/19إقليم: برشيدمركزية مداحةإقليم: سطاتمركزية بئر مراح 17 04/09/19مريم الكرواوي 14272Mمزدوجزاوية سيدي بنحمدون

104/09/19إقليم: سطاتمركزية اولد ناصرإقليم: سطاتمركزية الكراطمة 17 04/09/19المصطفى حريري 14058Eمزدوجسيدي حجاج

1004/09/18إقليم: سطاتمركزية التوالتإقليم: سطاتمركزية السوالم اولد امراح 16 04/09/18إلتحاق بالزوجسلمى موحيدي 14568Jمزدوجثوالت

مركزية اولد سعيد  بن علي إقليم: سطاتمركزية  واد برس

سيد لغريب

704/09/18إقليم: سطات 16 04/09/18إلتحاق بالزوجةاحمد عزي 14559Zمزدوجسيدي م بن رحال

104/09/18إقليم: سطاتمركزية المسيعداتإقليم: سطاتمركزية الكراطمة 16 04/09/18إلتحاق بالزوجةحداوي عبد القادر 14209Uمزدوجاولد شبانة

806/09/17إقليم: سطاتمركزية النوانةإقليم: سطاتمركزية ايت هاشم 15 04/09/19  خديجة أعكوبي 14409Lمزدوجاولد عامر

106/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد الزيركإقليم: سطاتمركزية اولد عمرو 15 04/09/19الحسن الرميش 14113Pمزدوجاولد ام

406/09/17إقليم: سطاتمركزية لخلطإقليم: سطاتمركزية عين الخميس 15 04/09/19جليلة العصامي 14096

W

مزدوجامكارطو

مدرسة سيدي حجاج إقليم: سطاتمركزية الحلة

المركزية

106/09/17إقليم: سطات 15 04/09/19إلتحاق بالزوجحسناء رادف 14049V)مزدوجاولد امراح )البلدية

206/09/17إقليم: سطاتمركزية العربي باطماإقليم: سطاتمركزية السكامنة 15 04/09/19حفيظ العلوي 14549Nمزدوجمشرع بن عبو

506/09/17إقليم: سطاتمركزية الجدودةإقليم: سطاتمركزية دار الشافعي1 15 04/09/19خديجة هجامي 14448Dمزدوجدار الشافعي
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106/09/17إقليم: سطاتمدرسة بني مسكينإقليم: سطاتمركزية ايت هاشم 15 04/09/19ميمون رجاء 14057D)مزدوجالبروج )البلدية

706/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد عزيإقليم: سطاتالزواتنة 15 04/09/19علي نور السلم 14564Eمزدوجثوالت

206/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد عزيإقليم: سطاتالدشرة 15 05/09/19فاطمة الزهراء السديق 14564Eمزدوجثوالت

706/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد سي عبد اإقليم: سطاتمركزية النخيلة واد النعناع 15 04/09/19لبنى ناصف 14235Xمزدوجرأس العين الشاوية

806/09/17إقليم: سطاتمدرسة أبو بكر الصديقإقليم: سطاتمركزية اولد الشاوي 15 04/09/19م بلل 14052Y)مزدوجاولد امراح )البلدية

206/09/17إقليم: النواصرم. الندلسإقليم: سطاتالزواتنة 15 04/09/19إلتحاق بالزوجمليكة فارضي 26706C)مزدوجبوسكورة )البلدية

106/09/17إقليم: سطاتمركزية مشرع بن عبوإقليم: سطاتمركزية العربي باطما 15 04/09/19يونس كندود 14545Jمزدوجمشرع بن عبو

506/09/17إقليم: سطاتمركزية اولد عزيإقليم: سطاتالزواتنة 15 04/09/19يونس العمراني 14564Eمزدوجثوالت

419/10/17إقليم: سطاتمركزية الخمالشةإقليم: سطاتالدشرة 15 04/09/19إلتحاق بالزوجةسعيد ناصور 14529Sمزدوجاولد الصغير

704/09/18إقليم: سطاتمركزية سوق الثنين الجديدإقليم: سطاتمركزية اولد حمو 15 04/09/18إلتحاق بالزوجعيشة ايت لعضمت 14062Jمزدوجبني خلوك

104/09/18إقليم: سطاتمدرسة ثلث لولدإقليم: سطاتمركزية اولد بوعلي 15 04/09/18إلتحاق بالزوجاحلم حتوتو 14048U)مزدوجلولد )البلدية

1001/01/17إقليم: سطاتمركزية اولد سليمانإقليم: سطاتمركزية لخلط 14 04/09/18المصطفى سيحمي 14558Yمزدوجسيدي م بن رحال

304/09/18إقليم: سطاتمدرسة سيدي ناصرإقليم: سطاتمركزية ايت هاشم 14 04/09/18نوابل جلول 14054A)مزدوجالبروج )البلدية

عمالة مقاطعة عين علي ابن ابي طالبإقليم: سطاتمركزية اولد بوعلي

الشق
104/09/18 14 04/09/18إلتحاق بالزوجعمراوي شيماء 23759Z)مزدوجعين الشق )المقاطعة

204/09/18إقليم: سطاتمدرسة سيدي ناصرإقليم: سطاتلقراقرة الركبةمركزية 14 04/09/18أتمزيلت نادية 14054A)مزدوجالبروج )البلدية

مركزية الشليحات دار 

الشافعي2

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الزهراويإقليم: سطات

البرنوصي
104/09/18 14 04/09/18سهيلة اجعيط 01712K)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

804/09/18إقليم: سطاتمركزية دار الشافعي1إقليم: سطاتمركزية الحلة 14 04/09/18زينب ميساوي 14447Cمزدوجدار الشافعي
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304/09/18إقليم: سطات مركزية مزورةإقليم: سطاتمركزية بني يخلف 14 04/09/18عبد الرحيم البزطام 14572Nمزدوجامزورة

مركزية الشليحات دار 

الشافعي2

504/09/18إقليم: سطاتمركزية البيوضإقليم: سطات 14 10/09/19فاطمة الزهراء  المتقي 14180Mمزدوجسيدي حجاج

904/09/18إقليم: سطاتالزواتنةإقليم: سطاتلقراقرة الركبةمركزية 14 04/09/18 حسام ادريسي خضراوي 21580Fمزدوجبني ياكرين

804/09/18إقليم: سطاتالزواتنةإقليم: سطاتمركزية اولد سي مسعود 14 04/09/18سكينة أغل 21580Fمزدوجبني ياكرين

مركزية الشليحات دار 

الشافعي2

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن هانئإقليم: سطات

البرنوصي
104/09/18 14 04/09/18إلتحاق بالزوجرجاء الباز 01720U)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

604/09/18إقليم: سطاتالزواتنةإقليم: سطاتمركزية أجبالة أولد مبارك 14 04/09/18فاطمة الزهراء زهراوي 21580Fمزدوجبني ياكرين

204/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد الشاويإقليم: سطاتمركزية أولد عدو 14 17/09/18نجوى بنزهور 14167Yمزدوجامنيع

304/09/18إقليم: سطات مركزية مزورةإقليم: سطاتمركزية اولد سعيدان 14 04/09/18حكيمة موسوف 14572Nمزدوجامزورة

104/09/18إقليم: سطات مركزية مزورةإقليم: سطاتمركزية سيدي بلقاسم 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةزكرياء جبران 14572Nمزدوجامزورة

404/09/18إقليم: سطاتمركزية البيوضإقليم: سطاتمركزية سيدي بلقاسم 14 04/09/19ابراهيم الزاوي 14180Mمزدوجسيدي حجاج

404/09/18إقليم: سطاتمركزية التوالتإقليم: سطاتمركزية العربي باطما 14 04/09/19إلتحاق بالزوجزكية لعموري 14568Jمزدوجثوالت

104/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد بوزيدإقليم: سطاتمركزية السكامنة 14 04/09/18كوثر العباسي 14184Sمزدوجسيدي حجاج

1004/09/18إقليم: سطاتمركزية النخيلة واد النعناعإقليم: سطاتمركزية لمدادحة 14 04/09/18فاطمة ناعية 14217Cمزدوجواد النعناع

مركزية اولد شعيب سيدي 

اسماعيل

404/09/18عمالة: الميةالبراهمةإقليم: سطات 14 04/09/18حطبي عبد الحكيم 01719Tمزدوجالشللت

404/09/18إقليم: سطاتمركزية السكامنةإقليم: سطاتمركزية المغارات 14 04/09/18خديجة رزقي 14187Vمزدوجالسكامنة

1004/09/18إقليم: سطاتمركزية بني يخلفإقليم: سطاتمركزية الحرشة 14 04/09/18فاطمة الزهراء الشتيوي 14574Rمزدوجامزورة

مركزية الشليحات دار 

الشافعي2

104/09/18إقليم: سطاتمركزية السوالم اولد امراحإقليم: سطات 14 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة طاهر 14172Dمزدوجامنيع
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1004/09/18إقليم: سطاتمركزية بني يخلفإقليم: سطاتمركزية الحرشة 14 04/09/18سكينة بندريوش 14574Rمزدوجامزورة

204/09/18إقليم: سطاتمركزية العربي باطماإقليم: سطاتمركزية الحرشة 14 04/09/18فاطمة الزهراء حارتي 14549Nمزدوجمشرع بن عبو

604/09/18إقليم: سطاتمركزية ريمةإقليم: سطاتمركزية اولد بوعلي 14 04/09/18قمصان وفاء 14520Gمزدوجريمة

404/09/18إقليم: سطاتمركزية المسيعداتإقليم: سطاتمركزية السكامنة 14 04/09/18المصطفى  سلمي 14209Uمزدوجاولد شبانة

مدرسة سيدي حجاج إقليم: سطاتمركزية اولد موسى

المركزية

304/09/18إقليم: سطات 14 04/09/18مريم ذاكر 14049V)مزدوجاولد امراح )البلدية

404/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد سالمإقليم: سطاتمركزية السكامنة 14 04/09/18حمزة سهير 14426Eمزدوجبني خلوك

604/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد فارسإقليم: سطاتمركزية المغارات 14 04/09/18الزهرة كبوري 14196Eمزدوجاولد فارس

104/09/18إقليم: سطاتمركزية بني يكرينإقليم: سطاتمركزية اولد حمو 14 04/09/18حليمة اوحيني 14501Lمزدوجبني ياكرين

204/09/18إقليم: سطاتمركزية المسيعداتإقليم: سطاتمدرسة لميمنات 14 04/09/19ابراهيم المرتاحي 14209Uمزدوجاولد شبانة

1004/09/18إقليم: سطات مركزية مزورةإقليم: سطاتمركزية اولد حمو 14 04/09/18شيماء معتز 14572Nمزدوجامزورة

104/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد الشاويإقليم: سطاتمركزية الكراطمة 14 04/09/18المترجي سارة 14167Yمزدوجامنيع

804/09/18إقليم: برشيدمركزية مداحةإقليم: سطاتمركزية الناصرية 14 04/09/18إسماعيل المحب 14272Mمزدوجزاوية سيدي بنحمدون

704/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد بوزيدإقليم: سطاتمركزية الناصرية 14 04/09/18أمين سمير 14184Sمزدوجسيدي حجاج

104/09/18إقليم: النواصرم.م المعاريفإقليم: سطاتمركزية اولد سي موسى 14 04/09/18إلتحاق بالزوجنظيفي حسناء 18196C)مزدوجالنواصر )البلدية

مدرسة سيدي حجاج إقليم: سطاتمركزية اولد موسى

المركزية

604/09/18إقليم: سطات 14 04/09/18نوهيلة العزوازي 14049V)مزدوجاولد امراح )البلدية

304/09/18إقليم: سطاتمركرية الشميطيينإقليم: سطاتمركزية التعاونية 14 04/09/18حمزة مهداوي 14135Nمزدوجعين الضربان-لحلف

604/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد عتوإقليم: سطاتمركزية لوكارفة 14 04/09/18امين جبران 14431Kمزدوجبني خلوك
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المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: سطاتمركزية لوكارفة

فريحة

204/09/18إقليم: سطات 14 04/09/18عبد الناصر العظيمي 26059Zمزدوجأولد فريحة

404/09/18إقليم: سطاتمركزية البيوضإقليم: سطاتمركزية سيدي بلقاسم 14 04/09/18نصير شعبي 14180Mمزدوجسيدي حجاج

مدرسة سيدي حجاج إقليم: سطاتمركزية اولد موسى

المركزية

304/09/18إقليم: سطات 14 04/09/18فاطمة الزهراء الطويل 14049V)مزدوجاولد امراح )البلدية

104/09/18إقليم: سطاتمركزية البيوضإقليم: سطاتمركزية سيدي بلقاسم 14 04/09/18صلح الدين العابدي 14180Mمزدوجسيدي حجاج

المدرسة البتدائية أبي إقليم: سطاتمركزية السكامنة

ذرالغفاري

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
104/09/18 14 04/09/18إلتحاق بالزوجزينب غواتي 01708F سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/18إقليم: سطاتمركرية الشميطيينإقليم: سطاتمركزية التعاونية 14 04/09/18ام النوري 14135Nمزدوجعين الضربان-لحلف

مدرسة سعد بن أبي وقاص إقليم: سطاتمركزية اولد بوعلي

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
904/09/18 14 04/09/18ابتسام غفور 01526H مرس السلطان

)المقاطعة(

مزدوج

1004/09/18إقليم: سطاتمركزية النخيلة واد النعناعإقليم: سطاتمركزية لمدادحة 14 04/09/18زينب فرادي 14217Cمزدوجواد النعناع

804/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد حميدةإقليم: سطاتمركزية اولد سي موسى 14 04/09/18شرغاوي مريم 22346Nمزدوجبني ياكرين

404/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد عزيإقليم: سطاتمركزية المغارات 14 04/09/18السعدية عيشوري 14564Eمزدوجثوالت

404/09/18إقليم: سطاتمركزية الخزازرةإقليم: سطاتمركزية اولد سي مسعود 14 04/09/18سومية كزيري 14083Gمزدوجلخزازرة

104/09/18إقليم: سطاتالزواتنةإقليم: سطاتمركزية الناصرية 14 04/09/18لطيفة أكمير 21580Fمزدوجبني ياكرين

604/09/18إقليم: سطاتمركزية ريمةإقليم: سطاتمركزية اولد سي مسعود 14 04/09/18رشيدة حليمي 14520Gمزدوجريمة

804/09/18إقليم: سطاتمركزية عين الخميسإقليم: سطاتمركزية اولد بوعلي 14 04/09/18نجوى حجوبي 14154Jمزدوجسيدي عبد الكريم

204/09/18إقليم: سطاتالزواتنةإقليم: سطاتمركزية المغارات 14 04/09/18نادية الرباحي 21580Fمزدوجبني ياكرين

عمالة مقاطعات عين أحمد الراشديإقليم: سطاتمركزية أجبالة أولد مبارك

السبع الحي الم
104/09/18 14 04/09/18إلتحاق بالزوجوداد غزوان 01611A)مزدوجعين السبع )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: سطاتمركزية بئر قدور

فريحة

504/09/18إقليم: سطات 14 04/09/18يونس الوردي 26059Zمزدوجأولد فريحة
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الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 
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جماعة التعيين

1004/09/18إقليم: سطاتمركزية واد النعناعإقليم: سطاتمركزية السكامنة 14 04/09/18فاطمة الزهراء  حميل الدين 14213Yمزدوجواد النعناع

404/09/18إقليم: بنسليمانمدرسة المغرب العربيإقليم: سطاتمركزية سيدي بلقاسم 14 04/09/18إلتحاق بالزوجمشهور رشيدة 25003B)مزدوجبوزنيقة )البلدية

عمالة مقاطعات الدار الشيخ الخليلإقليم: سطاتمركزية السكامنة

البيضاء أنفا
104/09/18 14 04/09/18فدوى  قصبي 01453D)مزدوجالمعاريف )المقاطعة

1004/09/18إقليم: سطاتمركزية واد النعناعإقليم: سطاتمركزية السكامنة 14 04/09/18فاطمة  الزهراء زعيم زوانات 14213Yمزدوجواد النعناع

404/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد اشبانةإقليم: سطاتمركزية بئر مراح 14 04/09/18سفيان دقاق 14207Sمزدوجاولد شبانة

104/09/18إقليم: سطاتمركزية واد النعناعإقليم: سطاتمركزية اولد صالح 14 04/09/18حميد العباري 14213Yمزدوجواد النعناع

104/09/18إقليم: سطاتمركزية سيدي بلقاسمإقليم: سطاتمركزية اولد صالح 14 04/09/18رضوان التائب 14189Xمزدوجالسكامنة

504/09/18إقليم: سطاتالزواتنةإقليم: سطاتمركزية الخضراء 14 04/09/18أحلم سيوطي 21580Fمزدوجبني ياكرين

404/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد سليمان امزابإقليم: سطاتمركزية بئر مراح 14 04/09/18حسناء الكيرد 14145Zمزدوجبوكركوح

504/09/18إقليم: سطاتمركزية لبهالةإقليم: سطاتمركزية المسيعدات 13 04/09/19إلتحاق بالزوجوسام ايمان 14222Hمزدوجرأس العين الشاوية

804/09/18إقليم: سطاتمركزية لبهالةإقليم: سطاتمدرسة لميمنات 13 04/09/18إلتحاق بالزوججيهان أفاندي 14222Hمزدوجرأس العين الشاوية

202/09/16إقليم: مديونةالفارابيإقليم: سطاتمدرسة معاد بن جبل 12 04/09/19لطيفة زيليكة 25666X)مزدوجالهراويين )البلدية

1003/09/13عمالة: سلمدرسة رحال المسكينيإقليم: سطاتمركزية اولد الرغاي 11 04/09/19إلتحاق بالزوجةعصام فخصى 01197A)مزدوجتابريكت )المقاطعة

104/09/18إقليم: سطاتمركزية  واد برسإقليم: سطاتمركزية بني يخلف 11 13/09/19إلتحاق بالزوجوفاء بقداوي 14599Tمزدوجكدانة

104/09/18إقليم: برشيدمركزية اولد سليمانإقليم: سطاتمركزية اولد الشاوي 11 04/09/19صحر صبيح 14266Fمزدوجزاوية سيدي بنحمدون

104/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد الشاويإقليم: سطاتمركزية السوالم اولد امراح 11 04/09/19خديجة الهادي 14167Yمزدوجامنيع

104/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد بوزيدإقليم: سطاتمركزية السوالم اولد امراح 11 04/09/19حسن العماري 14184Sمزدوجسيدي حجاج
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904/09/18إقليم: سطاتمركزية تالويتإقليم: سطاتمركزية لكنازرة 11 04/09/19إلتحاق بالزوجةرشيد نصيري 14540Dمزدوجاولد الصغير

مركزية اولد شعيب سيدي 

اسماعيل

204/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد عمروإقليم: سطات 11 04/09/19عبد الرحمان العلجة 14134Mمزدوجعين الضربان-لحلف

504/09/18إقليم: سطاتمركزية السوالم اولد امراحإقليم: سطاتمركزية أجبالة أولد مبارك 11 04/09/19زهيرة كامل 14172Dمزدوجامنيع

1004/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد فريحة1إقليم: سطاتمركزية اولد سي مسعود 11 04/09/19خديجة حسان 14465Xمزدوجأولد فريحة

204/09/18إقليم: سطاتمركرية الشميطيينإقليم: سطاتمركزية سيدي بلقاسم 11 04/09/19زينب البوراوي 14135Nمزدوجعين الضربان-لحلف

104/09/18إقليم: سطاتمركزية السكامنةإقليم: سطاتمركزية السوالم اولد امراح 11 12/09/19ياسين  مطيع 14187Vمزدوجالسكامنة

404/09/18إقليم: سطاتمركزية بوعتروسإقليم: سطاتمركزية الزواير 11 12/09/19عبد الرحيم ستاتي 14142

W

مزدوجبوكركوح

104/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد بوزيدإقليم: سطاتمركزية السوالم اولد امراح 11 04/09/19الهاشمي عثمان 14184Sمزدوجسيدي حجاج

204/09/18إقليم: سطاتمركزية الحلةإقليم: سطاتمركزية ايت هاشم 11 04/09/19م رشيد 14379Dمزدوجأولد فارس الحلة

704/09/18إقليم: سطاتمركزية البيوضإقليم: سطاتمركزية امريزيك 11 04/09/19رودا المهدي 14180Mمزدوجسيدي حجاج

904/09/18إقليم: سطاتمدرسة سيدي ناصرإقليم: سطاتمركزية ايت هاشم 11 04/09/19سكينة الغوات 14054A)مزدوجالبروج )البلدية

104/09/18إقليم: سطاتمركزية التعاونيةإقليم: سطاتمركزية الناصرية 11 04/09/19الحسين عبيدار 14191Zمزدوجالسكامنة

704/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد سالمإقليم: سطاتمركزية  واد برس 11 04/09/19أشرف سكسيوي 14426Eمزدوجبني خلوك

104/09/18إقليم: سطاتمركزية بوعتروسإقليم: سطاتمركزية الزواير 11 12/09/19سناء شفيق 14142

W

مزدوجبوكركوح

المدرسة الجماعاتية ابن إقليم: سطاتمركزية المغارات

طفيل المركزية

104/09/18إقليم: بنسليمان 11 04/09/19وئام بردي 07820Zمزدوجسيدي بطاش

504/09/18إقليم: سطاتمركزية اولد ناصرإقليم: سطاتمركزية الكرايم 11 04/09/19اسية  صفي الدين 14058Eمزدوجسيدي حجاج

204/09/18إقليم: سطاتمركزية البيوضإقليم: سطاتمركزية السكامنة 11 04/09/19السعدية اجعيدي 14180Mمزدوجسيدي حجاج
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المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: سطاتمركزية السكامنة

فريحة

604/09/18إقليم: سطات 11 04/09/19خالد مشهود 26059Zمزدوجأولد فريحة

804/09/18إقليم: سطاتمركزية لحباشة بني خلوكإقليم: سطاتمركزية المغارات 11 04/09/19مريم سمحان 14422Aمزدوجبني خلوك

404/09/19إقليم: سطاتمركزية  الحماداتإقليم: سطاتمركزية بوعتروس 11 04/09/19إلتحاق بالزوجةعادل جوهرة 14513Zمزدوجكيسر

404/09/18إقليم: برشيدمركزية اولد الطبيبإقليم: سطاتمركزية الزواير 9 04/09/19اســـــــــــــامة حنيـــــــــــن 14259Yمزدوجأولد صباح

404/09/19إقليم: سطاتمركزية العوناتإقليم: سطاتمركزية اولد سي موسى 9 04/09/19إلتحاق بالزوجسعيدة عبيد 14231Tمزدوجرأس العين الشاوية

عمالة مقاطعات عين رحال المسكينيإقليم: سطاتمركزية السوالم اولد امراح

السبع الحي الم
104/09/19 8 04/09/19إلتحاق بالزوجنادية الكلخي 01591D الصخور السوداء

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة المقديسي البتدائيةإقليم: سطاتمركزية السوالم اولد امراح

مرس السلطان
104/09/19 8 04/09/19إلتحاق بالزوجنورة القادري 01504J)مزدوجالفداء )المقاطعة

104/09/19إقليم: سطاتمركزية اولد سليمانإقليم: سطاتمركزية اولد حمو 8 04/09/19إلتحاق بالزوجزهور البوعناني 14558Yمزدوجسيدي م بن رحال

104/09/19إقليم: سطاتمدرسة الداخلةإقليم: سطاتمركزية اولد حمو 7 04/09/19إلتحاق بالزوجالزهرة شهيد 14055B)مزدوجالبروج )البلدية

المدرسة الجماعاتية اولد 

فريحة

804/09/19إقليم: بنسليمانم/م النبعات المركزيةإقليم: سطات 7 04/09/19بدوي هدى 07782Hمزدوجاولد علي الطوالع

504/09/19إقليم: سطاتمركزيةشرقاوةإقليم: سطاتمركزية السوالم اولد امراح 7 04/09/19ليلى متمير 14598Sمزدوجكدانة

مدرسة موسى بن نصير إقليم: سطاتمركزية اولد فارس

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
304/09/19 7 04/09/19كريمة بطاش 01536U مرس السلطان

)المقاطعة(

مزدوج

304/09/19إقليم: بنسليمانم/م فوزار المركزيةإقليم: سطاتمركزية لقراقرة بوشاكر 7 04/09/19نجوى ايت سعيد 07822Bمزدوجسيدي بطاش

704/09/19إقليم: برشيد مركزية جوالةإقليم: سطاتمركزية اولد سي مسعود 7 04/09/19سكينة داودي 14364M)مزدوجحد السوالم )البلدية

304/09/19إقليم: سطاتمركزية لمدادحةإقليم: سطاتمركزية بوكركور 7 04/09/19المهدي لبيض 14470Cمزدوجأولد فريحة

104/09/19عمالة: الميةالرازيإقليم: سطاتمركزية أولد عدو 7 04/09/19زكرياء ابلين 21255Cمزدوجالشللت

104/09/19إقليم: سطاتمركزية المغاراتإقليم: سطاتمركزية بوكركور 7 04/09/19عبدا الحافظون 14458Pمزدوجعين بلل
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904/09/19إقليم: سطاتمركزية اولد سليمان امزابإقليم: سطاتمركزية لخلط 7 04/09/19مريمة صبوحي 14145Zمزدوجبوكركوح

304/09/19إقليم: سطاتمركزية بوعتروسإقليم: سطاتمركزية اجبالة 7 04/09/19مريم لعيالي 14142

W

مزدوجبوكركوح

204/09/19إقليم: سطاتمركزية اولد الشاويإقليم: سطاتمركزية الكراطمة 7 04/09/19فدوى خديري 14167Yمزدوجامنيع

304/09/19إقليم: النواصرم.م الزاويةإقليم: سطاتمركزية اولد فريحة1 7 04/09/19إلتحاق بالزوجمينة مستور 18170Z)مزدوجالنواصر )البلدية

704/09/19إقليم: سطاتمركزية لقراقرة بوشاكرإقليم: سطاتمركزية أولد عدو 7 04/09/19عبد الرزاق العيار 14469Bمزدوجأولد فريحة

1004/09/19إقليم: سطاتمركزية لحباشة بني خلوكإقليم: سطاتمركزية الخضراء 7 04/09/19حسناء الحسني 14422Aمزدوجبني خلوك

604/09/19إقليم: سطاتمركزية البيوضإقليم: سطاتمركزية السكامنة 7 04/09/19عتيقة محجوبي 14180Mمزدوجسيدي حجاج

304/09/19إقليم: سطاتمدرسة سيدي ناصرإقليم: سطاتمركزية أجبالة أولد مبارك 7 04/09/19زينب البحايري 14054A)مزدوجالبروج )البلدية

604/09/19إقليم: سطاتمركزية لمدادحةإقليم: سطاتمركزية الناصرية 7 04/09/19كوثر بوزيان 14470Cمزدوجأولد فريحة

1004/09/19إقليم: سطاتمركزية اولد سالمإقليم: سطاتمركزية أولد عدو 7 04/09/19ياسين رجا فال 14426Eمزدوجبني خلوك

1004/09/19إقليم: سطاتمركزية اولد عتوإقليم: سطاتمركزية الخضراء 7 04/09/19شيماء مزارة 14431Kمزدوجبني خلوك

704/09/19عمالة: الميةالفاربيإقليم: سطاتمركزية أولد عدو 7 04/09/19عبد العظيم الرباعي 27200P)مزدوجعين حرودة )البلدية

504/09/19إقليم: سطاتمركزية اولد حميدةإقليم: سطاتمركزية بوكركور 7 04/09/19نور الدين بنلخوي 22346Nمزدوجبني ياكرين

904/09/19إقليم: سطاتمركزية البيوضإقليم: سطاتمركزية التعاونية 7 04/09/19الحسين النور 14180Mمزدوجسيدي حجاج

704/09/19إقليم: سطاتمدرسة سيدي ناصرإقليم: سطاتمركزية بوكركور 7 04/09/19يوسف مغاري 14054A)مزدوجالبروج )البلدية

104/09/19إقليم: سطاتلقراقرة الركبةمركزيةإقليم: سطاتمركزية بئر مراح 7 04/09/19حسن الصادقي 14413Rمزدوجلقراقرة

404/09/19إقليم: سطاتمركزية الخزازرةإقليم: سطاتمركزية اولد صالح 7 04/09/19عثمان سعلوي 14083Gمزدوجلخزازرة
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104/09/19إقليم: سطاتمركزية اولد حموإقليم: سطاتمركزية بئر مراح 7 04/09/19ياسين سرار 14394Vمزدوجمسكورة

104/09/19إقليم: سطاتمركرية الشميطيينإقليم: سطاتمركزية بئر مراح 7 04/09/19عبد الصمد مجدوبي 14135Nمزدوجعين الضربان-لحلف

104/09/19إقليم: سطاتمركزية أجبالة أولد مباركإقليم: سطاتمركزية بئر مراح 7 04/09/19عبد الرحيم شفيق 14162Tمزدوجامريزيك

1004/09/19إقليم: سطاتمركزية اولد حميدةإقليم: سطاتمركزية السكامنة 7 04/09/19مريم هجهوج 22346Nمزدوجبني ياكرين

404/09/19إقليم: سطاتمركزية اولد الرغايإقليم: سطاتمركزية التعاونية 7 04/09/19إلتحاق بالزوجسهام محيح 14536Zمزدوجاولد الصغير

مركزية اولد شعيب سيدي 

اسماعيل

104/09/19إقليم: سطاتمركزية سوق الثنين الجديدإقليم: سطات 7 04/09/19إلتحاق بالزوجةعبد الكريم ناتجي 14062Jمزدوجبني خلوك

104/09/19إقليم: سطاتاولد بنعريفإقليم: سطاتمركزية اولد الزيرك 7 04/09/19محفوظ خيارة 14094Uمزدوجامكارطو

المدرسة البتدائية عبدالجليل إقليم: سطاتمركزية اولد صالح

بنحيدة

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
104/09/19 7 04/09/19سهيل بكار 19716E سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

904/09/19إقليم: سطاتمركزية النخيلة واد النعناعإقليم: سطاتمركزية سيدي بلقاسم 7 04/09/19زينب الحياني 14217Cمزدوجواد النعناع

904/09/19إقليم: سطاتمركزية اولد عتوإقليم: سطاتمركزية سيدي بلقاسم 7 04/09/19خولة البربي 14431Kمزدوجبني خلوك

204/09/19إقليم: سطاتمركزية اولد سليمان امزابإقليم: سطاتمركزية اولد صالح 7 04/09/19عبدالعالي وهيب 14145Zمزدوجبوكركوح

عمالة مقاطعات عين الحسن اليوسيإقليم: سطاتمركزية اولد صالح

السبع الحي الم
104/09/19 7 04/09/19م حكيم 01583V)مزدوجالحي المي )المقاطعة

204/09/19إقليم: سطاتمركزية دار الشافعي1إقليم: سطاتمركزية اولد الزيرك 7 04/09/19م الهبطي 14447Cمزدوجدار الشافعي

704/09/19إقليم: سطاتمركزية النخيلة واد النعناعإقليم: سطاتمركزية اولد صالح 7 04/09/19ياسين رحلوي 14217Cمزدوجواد النعناع

104/09/19إقليم: سطاتمركزية لحلفإقليم: سطاتمركزية اولد صالح 7 04/09/19عبد الكريم رفقي 14131Jمزدوجعين الضربان-لحلف

204/09/19إقليم: سطاتمركزية أولد عدوإقليم: سطاتمركزية اولد الزيرك 7 04/09/19عبدا زهر 14197Fمزدوجاولد فارس

104/09/19إقليم: سطاتمركزية سيدي م الفكاكإقليم: سطاتمركزية اولد صالح 7 04/09/19لطيفة احميتي 14106Gمزدوجسيدي الذهبي
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904/09/19إقليم: سطاتمدرسة سيدي ناصرإقليم: سطاتمركزية سيدي بلقاسم 7 04/09/19مريم لبشوكي 14054A)مزدوجالبروج )البلدية

المدرسة الجماعاتية اولد 

فريحة

104/09/19إقليم: سطاتمركزية مشرع بن عبوإقليم: سطات 6 04/09/19إلتحاق بالزوجزعكور نورة 14545Jمزدوجمشرع بن عبو

202/09/15إقليم: سطاتمدرسة البلديةإقليم: سطاتمدرسة عمر بن الخطاب 34 04/09/18بوقليج أحمد 18639J)المازيغيةسطات )البلدية

121/09/83إقليم: سيدي بنورالبيرونيإقليم: سيدي بنورالعطاطرة 253 04/09/18أقدمية 16 سنةبريق   عبد المولى 26671P)مزدوجسيدي بنور )البلدية

117/09/79إقليم: الجديدةمدرسة لل سلمىإقليم: سيدي بنورلعميرات 249 22/04/10أقدمية 16 سنةالعيادي بكار 26670N)مزدوجالجديدة )البلدية

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النسيمإقليم: سيدي بنورالعطاطرة

البرنوصي
116/09/85 193 04/09/18أقدمية 16 سنةاعيش رضوان 26896J)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

116/09/92إقليم: سيدي بنورالحاج الطاهرإقليم: سيدي بنورلقرادلة 173 22/04/10أقدمية 16 سنةم منان 08466Bمزدوجبوحمام

116/09/93إقليم: الجديدةمدرسة الغربةإقليم: سيدي بنورالمشرك 169 22/04/10أقدمية 16 سنةلحريزية م 08188Z)مزدوجالجديدة )البلدية

116/09/93إقليم: سيدي بنورأبو عبيدة بن الجراحإقليم: سيدي بنوراولد رحال 167 22/04/10أقدمية 16 سنةربيعة حصبي 08090T)مزدوجسيدي بنور )البلدية

116/09/99إقليم: الجديدةمدرسة ابن رشيق القيروانيإقليم: سيدي بنورتامدة 167 22/04/10أقدمية 16 سنةناجية       مرنوش 08076C)مزدوجالجديدة )البلدية

117/09/84إقليم: القنيطرةالتيسيرإقليم: سيدي بنورأولد ربيعة 161 22/10/10أقدمية 16 سنةسعيد بهيج 27122E)مزدوجالقنيطرة )البلدية

216/09/92إقليم: سيدي بنورابو ذر الغفاريإقليم: سيدي بنورمدرسة 20 غشت 155 22/04/10أقدمية 16 سنةفاطمة المالكي 08089S)مزدوجسيدي بنور )البلدية

المدرسة البتدائية أسامة بن إقليم: سيدي بنورالزياينة

زيد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
216/09/96 155 22/04/10أقدمية 16 سنةالدريسي مولي عبد الرحمن 01705C سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة عين الشفاء إقليم: سيدي بنورالهدادجة

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
116/09/97 153 22/04/10أقدمية 16 سنةادريس بوطاجين 01503H)مزدوجالفداء )المقاطعة

214/09/00إقليم: الجديدةمدرسة إبن طفيلإقليم: سيدي بنورعمر وموسى 151 14/09/00أقدمية 16 سنةغزلن وزاع 27147Gمزدوجمولي عبد ا

230/09/02إقليم: آسفيم/م حد حرارةإقليم: سيدي بنورالهدادجة 149 22/04/10أقدمية 16 سنةعصام فارس 13853Gمزدوجحرارة

116/09/02إقليم: سيدي بنورالعطاطرةإقليم: سيدي بنورالقنطرة 149 22/04/10أقدمية 16 سنةأحمد خيطي 08452Lمزدوجلعطاطرة
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916/09/02إقليم: الجديدةالمدرسة التطبيقيةإقليم: سيدي بنورالمشرك 142 22/04/10إلتحاق بالزوجنادية دحاوي 26350R)مزدوجالجديدة )البلدية

216/09/98إقليم: آسفيم/م لكبابرةإقليم: سيدي بنورالطيور 141 02/09/12أقدمية 16 سنةجواد سامي 13879Kمزدوجخط ازكان

1016/09/99إقليم: الجديدةم/م سيدي بونعايمإقليم: سيدي بنورلعميرات 141 22/04/10أقدمية 16 سنةمروان    قاسمي 08163Xمزدوجشتوكة

216/09/99إقليم: بنسليمانم/م م الخامس المركزيةإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 141 22/04/10أقدمية 16 سنةم ابو الرحى 25090

W

مزدوجبوزنيقة )البلدية(

106/09/01إقليم: القنيطرةالعهد الجديدإقليم: سيدي بنورالهداية 141 22/04/10أقدمية 16 سنةرضوان صويدي 24977Y)مزدوجالقنيطرة )البلدية

111/09/00إقليم: خريبكةمدرسة الملإقليم: سيدي بنور الحكاكشة 126 06/09/04إلتحاق بالزوجخديجة حرشي 12018M)مزدوجخريبكة )البلدية

116/09/96إقليم: النواصرم. بوسكورةإقليم: سيدي بنوراولد الطالب 125 22/04/10أقدمية 12 سنةسمير اراوي 18172B)مزدوجبوسكورة )البلدية

116/09/95إقليم: سيدي بنورمدرسة 20 غشتإقليم: سيدي بنورالرشاد 121 06/09/04أقدمية 16 سنةعبدا  لحلو 08475L)مزدوجسيدي بنور )البلدية

206/09/01إقليم: سيدي بنوربوحمامإقليم: سيدي بنورلعميرات 121 22/04/10أقدمية 12 سنةالدريسي حدري الطاهر 08450Jمزدوجلعطاطرة

219/09/01إقليم: سيدي بنورعقبة بن نافعإقليم: سيدي بنوربير الحرش 119 02/09/10عبدالعالي المرشيد 08097A)مزدوجزمامرة )البلدية

606/09/01إقليم: آسفيم/م لكبابرةإقليم: سيدي بنورالهدادجة 116 22/04/10إلتحاق بالزوجةالصيد حميد 13879Kمزدوجخط ازكان

706/09/00إقليم: آسفيم/م الثلثاء سيدي عيسىإقليم: سيدي بنورالهدادجة 109 22/04/10أقدمية 12 سنةم البوحيري 13680Uمزدوجسيدي عيسى

302/10/02إقليم: بنسليمانم/م المنصورية المركزيةإقليم: سيدي بنورلقرادلة 109 22/04/10أقدمية 12 سنةياسر المواق 07823C)مزدوجالمنصورية )البلدية

204/09/02عمالة: سلمدرسة ابي بكر الرازيإقليم: سيدي بنورالظهرة 109 05/09/07أقدمية 12 سنةسومية الكرواني 21511F)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

عمالة: المضيق - مدرسة ابن النفيسإقليم: سيدي بنورالوفاء

الفنيدق
304/09/02 109 المصطفى                     

جربي
22/04/10أقدمية 12 سنة 05429A)مزدوجالفنيدق )البلدية

316/09/02إقليم: الجديدة م/م أولد بن حموإقليم: سيدي بنورعقبة بن نافع 109 22/04/10إلتحاق بالزوجحسناء أولد زروال 08252Uمزدوجسيدي عابد

216/09/03إقليم: آسفيم/م اولد موسىإقليم: سيدي بنوربن يفو 109 22/04/10إلتحاق بالزوجثورية نصير 13826Cمزدوجدار سي عيسى
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116/09/86إقليم: سيدي بنورالهدايةإقليم: سيدي بنورابو ذر الغفاري 103 02/09/19احمد المصلوحي 08397Bمزدوجمطران

106/09/00عمالة: الميةيوسف بن تاشفينإقليم: سيدي بنوراولد الطالب 101 22/04/10أقدمية 12 سنةعزيز البكراوي 27099Eمزدوجبني يخلف

206/09/01عمالة: سلمدرسة ابي بكر الرازيإقليم: سيدي بنوراولد بن الشاوي 101 22/04/10أقدمية 12 سنةالمصطفى بوخريص 21511F)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

206/09/01إقليم: آسفيم/م الثلثاء سيدي عيسىإقليم: سيدي بنورالطيور 101 20/09/11ربيع بوندوق 13680Uمزدوجسيدي عيسى

919/09/02إقليم: بنسليمانم/م بني ورة  المركزيةإقليم: سيدي بنوراولد سعيد 101 22/04/10أقدمية 12 سنةمنان سفيان 07813Sمزدوجعين تيزغة

مدرسة علل بن عبد ا إقليم: سيدي بنورامطل

البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
105/09/03 101 22/04/10أقدمية 12 سنةاسماء جفوط 01501F)مزدوجالفداء )المقاطعة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية النسيمإقليم: سيدي بنورالفلح

البرنوصي
205/09/03 101 22/04/10أقدمية 12 سنةالمعطي رضوان 26896J)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

106/09/01إقليم: مديونةرحمة أم الشهداءإقليم: سيدي بنورالخمالشة 95 04/09/10سومية نظام 26024L)مزدوجمديونة )البلدية

906/09/00إقليم: بني مللمركزية  ايت الرواضيإقليم: سيدي بنورالمستقبل 93 02/09/09لركو عبد الكبير 07646Kمزدوجسمكت

108/09/00إقليم: آسفيم/م بئر اوزوإقليم: سيدي بنورالطيور 93 02/09/14سعيد تابسي 13684Yمزدوجسيدي عيسى

206/09/01عمالة: الميةالبراهمة شرقاوةإقليم: سيدي بنورسيدي بنور 93 22/04/10رحمة اعريرم 01745

W

مزدوجبني يخلف

1006/09/01إقليم: الجديدةم/م سيدي بونعايمإقليم: سيدي بنورسيدي بنور 93 02/09/09بشرى الستاوي 08163Xمزدوجشتوكة

106/09/00إقليم: سيدي بنورالطبريإقليم: سيدي بنورالقنادرة 91 05/09/11الهام بلحاج 08088R)مزدوجسيدي بنور )البلدية

606/09/01إقليم: آسفيم/م لعوينةإقليم: سيدي بنور الحكاكشة 89 15/11/11إلتحاق بالزوجةعبد الواحد الطايع 13854Hمزدوجحرارة

404/09/02إقليم: الجديدةم/م الطواجنةإقليم: سيدي بنورالزياينة 89 22/04/10إلتحاق بالزوجةالدين م 08230Vمزدوجأولد احسين

306/09/01إقليم: آسفيم/م لعوينةإقليم: سيدي بنوربن يفو 85 05/09/11إلتحاق بالزوجةم حسام بوسكان 13854Hمزدوجحرارة

عمالة: المضيق - مدرسة ابن النفيسإقليم: سيدي بنورالوفاء

الفنيدق
304/09/02 85 05/09/11أمال بالمقدم 05429A)مزدوجالفنيدق )البلدية
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205/09/03إقليم: سيدي بنورابن بطوطةإقليم: سيدي بنورالسواني 85 05/09/10سفيان مجدي 08086N)مزدوجسيدي بنور )البلدية

907/09/04إقليم: بني مللمركزية  ايت الرواضيإقليم: سيدي بنورالمستقبل 85 02/09/10الزهراء الهللي 07646Kمزدوجسمكت

216/09/03إقليم: سيدي بنورالطبريإقليم: سيدي بنورمدرسة 20 غشت 84 26/09/17حياة بشر 08088R)مزدوجسيدي بنور )البلدية

316/09/02إقليم: الناضورالمدرسة البتدائية ترقاعإقليم: سيدي بنورالفضيلة 80 02/09/16فاطمة المسكين 12294M)مزدوجالناضور )البلدية

905/09/07إقليم: الجديدةم/م أولد سي حمدونإقليم: سيدي بنورالقايد موسى 77 05/09/11مرزوقي سمير 08529Vمزدوجشعيبات

205/09/11إقليم: الفقيه بن صالحم المركزية أ. عيادإقليم: سيدي بنورالقصيبة 77 05/09/11المرسلي  وفاء 07349M)مزدوجأولد عياد )البلدية

316/09/99إقليم: آسفيم/م سيدي احساينإقليم: سيدي بنورالمستقبل 76 02/09/16عبدالرحمان لبداوي 13942Dمزدوجلمعاشات

117/09/03إقليم: سيدي بنوراولد بن الشاويإقليم: سيدي بنورالفضيلة 72 04/09/19إلتحاق بالزوجرأفاة نعيمة 08667Vمزدوجالغنادرة

107/09/04إقليم: سيدي بنورالبيرونيإقليم: سيدي بنورمدرسة 20 غشت 72 22/04/10أقدمية 12 سنةحفيظة لمتوح 26671P)مزدوجسيدي بنور )البلدية

104/09/02عمالة: الميةعين تكيإقليم: سيدي بنورسيدي بنور 69 04/09/19عصام    فائز 07829Jمزدوجبني يخلف

105/09/03عمالة: الميةللعائشةإقليم: سيدي بنورلعميرات 69 05/09/12نورالدين أيت المقدم 25731Tمزدوجبني يخلف

504/09/12إقليم: آسفيم/م بئر اوزوإقليم: سيدي بنور الحكاكشة 69 04/09/12احنوش سارة 13684Yمزدوجسيدي عيسى

105/09/03عمالة: الميةعين تكيإقليم: سيدي بنورسيدي بنور 65 04/09/19أسماء     فاضل 07829Jمزدوجبني يخلف

عمالة: الصخيرات  - م الكغاطإقليم: سيدي بنورالنواعمة

تمارة
824/01/08 65 02/09/14الكردي عبد الرحمان 25314P)مزدوجتمارة )البلدية

1006/09/00إقليم: بنسليمانم/م الجبوجةإقليم: سيدي بنوراولد بوعنان 61 03/09/13الحسين مارس 07825E)مزدوجالمنصورية )البلدية

104/09/02إقليم: سيدي بنورالشريف الدريسيإقليم: سيدي بنورالمستقبل 61 03/09/13شدلي هناء 08110Pمزدوجالوليدية

104/09/02إقليم: سيدي بنورالشريف الدريسيإقليم: سيدي بنورالمستقبل 61 06/09/13المناري ابراهيم 08110Pمزدوجالوليدية
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105/09/08إقليم: سيدي بنورالطبريإقليم: سيدي بنورالقنادرة 61 04/09/12إلتحاق بالزوجخديجة بوحل 08088R)مزدوجسيدي بنور )البلدية

105/09/11عمالة: الميةللعائشةإقليم: سيدي بنورسيدي بنور 61 16/09/15فطومة تلوي 25731Tمزدوجبني يخلف

1005/09/11إقليم: آسفيم/م الثلثاء سيدي عيسىإقليم: سيدي بنورالطيور 59 05/09/15عائشة النمري 13680Uمزدوجسيدي عيسى

104/09/12إقليم: سيدي بنورالشريف الدريسيإقليم: سيدي بنورامطل 59 04/09/12إلتحاق بالزوجسناء العطار 08110Pمزدوجالوليدية

106/09/00إقليم: سيدي بنورالحاج الطاهرإقليم: سيدي بنورالعطاطرة 53 04/09/18إلتحاق بالزوجمونية ابلل 08466Bمزدوجبوحمام

م/م موحى اوحمو إقليم: سيدي بنورالعبابسة

الزياني-المركز

405/09/08إقليم: صفرو 53 02/09/14بنزمور ليلى 02302Bمزدوجالعنوصر

102/09/09عمالة: الميةابن حبوسإقليم: سيدي بنورالفوارس 53 02/09/14موسى البناد 01896K)مزدوجالمية )البلدية

403/09/13إقليم: سيدي بنورعقبة بن نافعإقليم: سيدي بنوربير الحرش 53 12/10/16إلتحاق بالزوجلكبيرة أبريك 08097A)مزدوجزمامرة )البلدية

1005/09/08إقليم: القنيطرةم/م بنمنصورإقليم: سيدي بنورسبت المعاريف 52 03/09/13إلتحاق بالزوجنورة المغير 10904Bمزدوجسيدي م بنمنصور

105/09/07إقليم: الجديدةم/م السلطنةإقليم: سيدي بنورالهداية 51 06/09/17عبد الله راجي 08133Pمزدوجلغديرة

205/09/08إقليم: آسفيمدرسة العكارطةإقليم: سيدي بنورالمستقبل 51 06/09/17م الواني 13843

W

مزدوجأيير

102/09/09إقليم: سيدي بنورسيدي بنورإقليم: سيدي بنورتامدة 51 02/09/13إلتحاق بالزوجنادية بن زروالة 08457Sمزدوجبوحمام

103/09/13إقليم: الجديدةمدرسة خميس متوحإقليم: سيدي بنورالمودنين 49 02/09/15اسماء         مرزاق 08106Kمزدوجمتوح

105/09/08إقليم: سيدي بنورماء العينينإقليم: سيدي بنورالمستقبل 47 06/09/17يونس الكنطاوي 08109Nمزدوجالوليدية

904/09/12إقليم: الجديدةم/م امهيولةإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 47 02/09/14مديحة الريفي 08540Gمزدوجأولد رحمون

205/09/07إقليم: سيدي بنوراولد احمدإقليم: سيدي بنورالعطاطرة 45 04/09/18نوال ضمان 08461

W

مزدوجبوحمام

مجموعة مدارس احمد إقليم: سيدي بنورالهداية

بلهاشمي المركزية

1014/09/01عمالة: مراكش 43 03/09/14ثريا السايح 02762Bمزدوجالمنابهة
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101/01/10إقليم: سيدي بنورأحد العوناتإقليم: سيدي بنورالعطاطرة 41 04/09/19ابراهيم التونسي 08388Sمزدوجمطران

201/01/06إقليم: سيدي بنورابن بطوطةإقليم: سيدي بنورمدرسة 20 غشت 38 04/09/18رقية القشاشي 08086N)مزدوجسيدي بنور )البلدية

105/09/07إقليم: سيدي بنوراولد الطالبإقليم: سيدي بنوراولد احمد 38 06/09/17م بنان 08453Mمزدوجلعطاطرة

102/09/09إقليم: سيدي بنورابن بطوطةإقليم: سيدي بنورالمشرك 38 02/09/16نورة عقيل 08086N)مزدوجسيدي بنور )البلدية

101/01/17إقليم: الجديدةمدرسة عبد ا الشفشاونيإقليم: سيدي بنورالجدد 38 01/01/17شنتوفي كوثر 08103Gمزدوجأولد فرج

101/01/12إقليم: سيدي بنورالحاج الطاهرإقليم: سيدي بنورالعطاطرة 37 04/09/18إلتحاق بالزوجمجيدة  فريد 08466Bمزدوجبوحمام

103/09/13إقليم: سيدي بنوراولد بن الشاويإقليم: سيدي بنورالمناقرة 37 04/09/19عزيزة الضميري 08667Vمزدوجالغنادرة

عمالة: الصخيرات  - الفتحإقليم: سيدي بنورالجدد

تمارة
416/09/99 35 02/09/15عائشة عصام 01355X)مزدوجالصخيرات )البلدية

103/09/13عمالة: الرباطالداخلةإقليم: سيدي بنورالطبري 34 06/09/17إلتحاق بالزوجالداني السعدية 01059A يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/98عمالة: الميةالمجدإقليم: سيدي بنوربوحمام 33 05/09/19نورالدين المكدازي 20013Cمزدوجسيدي موسى المجدوب

116/09/98عمالة: الميةالمجدإقليم: سيدي بنورالعطاطرة 33 04/09/19فاطمة الموكي 20013Cمزدوجسيدي موسى المجدوب

عمالة: الصخيرات  - النصرإقليم: سيدي بنوربوحمام

تمارة
202/09/10 31 06/09/17عبد الغاني امزيل 23798S)مزدوجعين العودة )البلدية

402/09/10إقليم: آسفيم/م القواسمةإقليم: سيدي بنورالمستقبل 31 06/09/17عمر مليح 13840Tمزدوجأيير

عمالة: الصخيرات  - زليخة نصريإقليم: سيدي بنوربوحمام

تمارة
404/09/12 31 06/09/17سناء أتمسين 26754E)مزدوجعين العودة )البلدية

المدرسة  البتدائية مولي إقليم: سيدي بنوربوحمام

رشيد

103/09/13إقليم: بوجدور 31 06/09/17براح كلثوم 20845G)مزدوجبوجدور )البلدية

306/09/17إقليم: الجديدةم/م الطالع موسىإقليم: سيدي بنوربني عامر 31 06/09/17عبد الهادي مرتضي 08141Yمزدوجسيدي علي بن حمدوش

606/09/17إقليم: الجديدةم/م الولجةإقليم: سيدي بنوراولد بوزيد 31 06/09/17ريم الهناء الكعبوري 08160Uمزدوجشتوكة
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106/09/17إقليم: سيدي بنوربني يخلفإقليم: سيدي بنورلقرادلة 31 06/09/17سناء الناجح 08677Fمزدوجسانية بركيك

عمالة مقاطعة الحي واد المخازنإقليم: سيدي بنورالغنادرة

الحسني
606/09/17 31 06/09/17أسماء كميل 18155H الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/17إقليم: بنسليمانم/م فوزار المركزيةإقليم: سيدي بنورالنهضة 31 06/09/17طامو مشاش 07822Bمزدوجسيدي بطاش

606/09/17إقليم: الجديدةم/م أولد سي حمدونإقليم: سيدي بنوراولد بوعنان 31 06/09/17سهام السرتي 08529Vمزدوجشعيبات

504/09/17إقليم: سيدي بنورابن بطوطةإقليم: سيدي بنورأحد العونات 31 04/09/17هنية الراشدي 08086N)مزدوجسيدي بنور )البلدية

106/09/17إقليم: سيدي بنورابن بطوطةإقليم: سيدي بنورلقرادلة 31 06/09/17سميرة الفقير 08086N)مزدوجسيدي بنور )البلدية

106/09/17إقليم: الجديدةم/م السلطنةإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 31 06/09/17حليمة بنصحراوي 08133Pمزدوجلغديرة

906/09/17إقليم: الجديدةم/م واهلةإقليم: سيدي بنور الحكاكشة 31 06/09/17مريم القيري 08505U سي احساين بن عبد

الرحمان

مزدوج

206/09/17إقليم: الجديدةم/م بوملحةإقليم: سيدي بنورسيدي علي ام 31 06/09/17حسناء بوفتيني 08524Pمزدوجشعيبات

306/09/17إقليم: الجديدةم/م الولجةإقليم: سيدي بنورالسواني 31 06/09/17اناس تغيا 08160Uمزدوجشتوكة

106/09/17إقليم: الجديدةم/م السلطنةإقليم: سيدي بنورالسواني 31 06/09/17خديجة بوخال 08133Pمزدوجلغديرة

504/09/17إقليم: الجديدةم/م الولجةإقليم: سيدي بنورالجعفرية 31 06/09/17أقصوري ميلودة 08160Uمزدوجشتوكة

106/09/17إقليم: الجديدةم/م غيلسإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 31 06/09/17الجعفري مينة 08270Nمزدوجأولد عيسى

406/09/17إقليم: برشيد مركزية جوالةإقليم: سيدي بنورالفوارس 31 06/09/17مريم كاملي 14364M)مزدوجحد السوالم )البلدية

106/09/17إقليم: سيدي بنورالسوانيإقليم: سيدي بنورالقصيبة 31 06/09/17ثورية مساعف 08477Nمزدوججابرية

106/09/17إقليم: سيدي بنورالفوارسإقليم: سيدي بنورلمراس 31 06/09/17فاطمة أجابري 08424Fمزدوجكدية بني دغوغ

المدرسة البتدائية يوسف إقليم: سيدي بنورالعويسات

بن تاشفين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
425/09/17 31 25/09/17الغالية دومة 01692N سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

834



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

806/09/00إقليم: الحوزثلث نسالإقليم: سيدي بنورالبيروني 28 06/09/17الفائدة   البشير 03375Tمزدوجاغمات

114/09/01إقليم: آسفيم/م تازرورتإقليم: سيدي بنورالبللة 28 02/09/16إلتحاق بالزوجشاكر ايمان 13660Xمزدوجلبخاتي

704/09/02إقليم: القنيطرةحي السلم 2إقليم: سيدي بنورابن بطوطة 28 06/09/17فاطمة بلمعطي 10864H)مزدوجسوق الربعاء )البلدية

701/01/17إقليم: آسفيم/م اولد عبد الواسعإقليم: سيدي بنورسبت المعاريف 28 01/01/17إلتحاق بالزوجذكرى لحميتي 13887Uمزدوجأولد سلمان

802/09/16إقليم: سيدي بنورمدرسة 20 غشتإقليم: سيدي بنورأحد العونات 28 02/09/16فاطمة الزهراء أولحاج 08475L)مزدوجسيدي بنور )البلدية

102/09/16إقليم: الرحامنة مدرسة الصخور المختلطةإقليم: سيدي بنوراولد عمران 28 02/09/16إلتحاق بالزوجايمان السعلوي 08776Nمزدوجصخور الرحامنة

عمالة مقاطعات الدار الدريسي بناتإقليم: سيدي بنورالجعفرية

البيضاء أنفا
113/02/17 28 13/02/17إلتحاق بالزوجإيمان  المومني 01417P)مزدوجأنفا )المقاطعة

413/02/17إقليم: الجديدةمدرسة عبد ا الشفشاونيإقليم: سيدي بنورلعميرات 28 13/02/17إلتحاق بالزوجزينب رزيق 08103Gمزدوجأولد فرج

906/09/17عمالة: الميةالقاضي عياضإقليم: سيدي بنوراولد رحال 28 04/09/18نعيمة  بلبهلول 24455Fمزدوجبني يخلف

106/09/17إقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراءإقليم: سيدي بنورالدهاهجة 28 08/10/18حدان يوسف 18191X)مزدوجدار بوعزة )البلدية

806/09/17إقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسىإقليم: سيدي بنورالطويلعات 28 04/09/18بوطافي هنية 08257Zمزدوجأولد عيسى

106/09/17إقليم: الجديدةمدرسة خميس متوحإقليم: سيدي بنورالقنطرة 28 04/09/18عمر المحادي 08106Kمزدوجمتوح

106/09/17إقليم: سيدي بنورسيدي بنورإقليم: سيدي بنورلقرادلة 28 06/09/17فاطمة  الغمائد 08457Sمزدوجبوحمام

106/09/17إقليم: سيدي بنورالطويلعاتإقليم: سيدي بنوربير الحرش 28 06/09/17بن الخضرة فاطمة الزهراء 08298Uمزدوجالمشرك

106/09/17إقليم: سطاتمركزية مشرع بن عبوإقليم: سيدي بنوراولد عليان 28 04/09/18زينب حيدة 14545Jمزدوجمشرع بن عبو

1006/09/17إقليم: الجديدةم/م سيدي اسماعيلإقليم: سيدي بنوراولد احمد 26 04/09/18سلمى عتمي 08600Xمزدوجسيدي اسماعيل

1006/09/17إقليم: الجديدةم/م الشروقةإقليم: سيدي بنورالظهرة 26 04/09/18واكريم فتيحة 08264Gمزدوجأولد عيسى
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المدرسة البتدائية ابن إقليم: سيدي بنوراولد احمد

خلدون

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
127/12/17 26 09/10/18حسناء وردي 01702Z سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

120/02/17إقليم: سيدي بنورالحاج الطاهرإقليم: سيدي بنورلقرادلة 25 11/10/17إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء ولفي 08466Bمزدوجبوحمام

210/04/17إقليم: الجديدةم/م قاسم الزهيريإقليم: سيدي بنوراولد احمد 25 06/09/17إلتحاق بالزوجهند نقري 08245Lمزدوجسيدي عابد

121/06/17إقليم: النواصرم. التضامنإقليم: سيدي بنورالمستقبل 25 04/09/17حمدون نجيب 22669P)مزدوجدار بوعزة )البلدية

103/09/13عمالة: الميةالقاضي عياضإقليم: سيدي بنورالمناقرة 24 04/09/18الدريسي العلمي وليد 24455Fمزدوجبني يخلف

702/09/15إقليم: آسفيم/م دار الحاجيإقليم: سيدي بنوربن يفو 24 04/09/18حليــــمة بن اموينة 13937Yمزدوجلمعاشات

102/09/16إقليم: الجديدةمدرسة عبد ا الشفشاونيإقليم: سيدي بنورالجدد 24 04/09/18خالد مروان 08103Gمزدوجأولد فرج

1006/09/17إقليم: الجديدةم/م لوهاهسةإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 24 06/09/17إلتحاق بالزوجبديعة عبد الرب 08536Cمزدوجأولد حمدان

104/09/18إقليم: سيدي بنورالظهرةإقليم: سيدي بنورالبار 24 04/09/18مريم خروبين 08673Bمزدوجالغنادرة

104/09/18إقليم: سيدي بنوربني يخلفإقليم: سيدي بنورالخمالشة 24 04/09/18عبد العزيز حليم 08677Fمزدوجسانية بركيك

404/09/18إقليم: الجديدةم/م اثنين هشتوكةإقليم: سيدي بنوراولد بوزيد 24 04/09/18إيمان بوافر 08154Mمزدوجشتوكة

104/09/18إقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراءإقليم: سيدي بنورالدهاهجة 24 04/09/18سعيدة بكار 18191X)مزدوجدار بوعزة )البلدية

504/09/18إقليم: الجديدةمركزية سيدي اسماعيلإقليم: سيدي بنوراولد الشاوية 24 04/09/18غزلن سلل 08107Lمزدوجسيدي اسماعيل

104/09/18إقليم: سيدي بنوراولد رحالإقليم: سيدي بنورالقايد التونسي 24 04/09/18عائشة زعيميد 08468Dمزدوجبوحمام

104/09/18إقليم: مديونةطارق بن زيادإقليم: سيدي بنورالخمالشة 24 04/09/18عبد الرزاق حكوش 26381Zمزدوجالمجاطية أولد الطالب

304/09/18عمالة: الميةعين تكيإقليم: سيدي بنورالفوارس 24 04/09/18وسام المجاهد 07829Jمزدوجبني يخلف

104/09/18إقليم: سيدي بنورسيدي بنورإقليم: سيدي بنورالمل 24 04/09/18فاطمة الزهراء حجي 08457Sمزدوجبوحمام
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104/09/18إقليم: سيدي بنوربن يفوإقليم: سيدي بنوراولد الحاج 24 04/09/18م العبال 08629Dمزدوجالغربية

704/09/18إقليم: الجديدةم/م الولجةإقليم: سيدي بنوراولد جرار 24 04/09/18فاطمة الزهراء دينية 08160Uمزدوجشتوكة

606/09/17إقليم: الجديدةم/م الطالع موسىإقليم: سيدي بنوربني هلل 23 06/09/17إلتحاق بالزوجريم  زردوني 08141Yمزدوجسيدي علي بن حمدوش

706/09/17إقليم: الجديدةم/م المعاشاتإقليم: سيدي بنورالزياينة 23 06/09/17إلتحاق بالزوجاسماء   هبولي 08238Dمزدوجأولد احسين

106/09/17إقليم: بنسليمانمدرسة بوزنيقةإقليم: سيدي بنوراولد احمد 22 06/09/17إلتحاق بالزوجإيمان مسيلي 26924P)مزدوجبوزنيقة )البلدية

206/09/17إقليم: سيدي بنورالزرقطونيإقليم: سيدي بنورالقصيبة 22 06/09/17إلتحاق بالزوجسهام حيود 08084L)مزدوجسيدي بنور )البلدية

1004/09/12إقليم: الجديدةم/م الولجةإقليم: سيدي بنورالطويلعات 21 06/09/17ازهور الكح 08160Uمزدوجشتوكة

602/09/14إقليم: الجديدةم/م أولد داوودإقليم: سيدي بنورلعميرات 21 06/09/17نزهة عصفور 08124Eمزدوجلغديرة

206/09/17إقليم: الجديدةم/م لوهاهسةإقليم: سيدي بنوربني يخلف 21 06/09/17إلتحاق بالزوجنزهة كندود 08536Cمزدوجأولد حمدان

506/09/17إقليم: سيدي بنورسيدي بنورإقليم: سيدي بنوربير الحرش 21 06/09/17القرقوري عبد الحكيم 08457Sمزدوجبوحمام

606/09/17إقليم: النواصرم. رحمة أم الشهداءإقليم: سيدي بنورلفللحة 21 06/09/17امين الزويني 26107B)مزدوجدار بوعزة )البلدية

106/09/17إقليم: سيدي بنورأولد ربيعةإقليم: سيدي بنورالمودنين 21 06/09/17سفيان شيبة 08473Jمزدوجبوحمام

المدرسة البتدائية عبد إقليم: سيدي بنورتامدة

الرحمان الناصر

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
306/09/17 21 06/09/17إلتحاق بالزوجسكينة الحلمي 01786R)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

106/09/17إقليم: سيدي بنوربني يخلفإقليم: سيدي بنورلقرادلة 21 06/09/17اسماء زروال 08677Fمزدوجسانية بركيك

106/09/17إقليم: الجديدةم/م لحميداتإقليم: سيدي بنورالجدد 21 07/09/17الرداد بنسربوت 08557Aمزدوجمتوح

106/09/17إقليم: سيدي بنور الحكاكشةإقليم: سيدي بنورسبت المعاريف 21 06/09/17إلتحاق بالزوجزينب فاتحي 08409Pمزدوجلعكاكشة

106/09/17إقليم: سيدي بنورتامدةإقليم: سيدي بنور الحكاكشة 21 06/09/17نعيمة حيلمي 08434Sمزدوجتامدة
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106/09/17إقليم: سيدي بنورالمشركإقليم: سيدي بنوربير الحرش 21 06/09/17قبيل وفاء 08313Kمزدوجأولد سي بوحيى

106/09/17إقليم: النواصرم. الرحمةإقليم: سيدي بنورالجدد 21 06/09/17الحيمودي مروان 20901T)مزدوجدار بوعزة )البلدية

106/09/17إقليم: سيدي بنورسيدي بنورإقليم: سيدي بنوراولد مومن 21 06/09/17بهاء الدين سعاد 08457Sمزدوجبوحمام

206/09/17إقليم: سيدي بنورعقبة بن نافعإقليم: سيدي بنورسبت المعاريف 21 06/09/17إلتحاق بالزوجزبيدة شكر ا 08097A)مزدوجزمامرة )البلدية

عمالة مقاطعات عين مركز تأهيل المعاقينإقليم: سيدي بنورالعبابسة

السبع الحي الم
106/09/17 21 06/09/17سعيد دياني 18591G)مزدوجالحي المي )المقاطعة

106/09/17إقليم: سيدي بنوربير الحرشإقليم: سيدي بنورالمل 21 06/09/17ياسين مفتاح 08358Jمزدوجالعونات

106/09/17إقليم: سيدي بنوراولد رحالإقليم: سيدي بنورالقايد التونسي 21 06/09/17ثورية فنان 08468Dمزدوجبوحمام

106/09/17إقليم: سيدي بنورلعميراتإقليم: سيدي بنورالمودنين 21 06/09/17عز الدين الدريسي 08321Uمزدوجأولد سي بوحيى

106/09/17إقليم: سيدي بنوراولد عليانإقليم: سيدي بنوربن يفو 21 06/09/17فاطمة الزهراء لغزاوني 08632Gمزدوجالغربية

406/09/17إقليم: الجديدةم/م علي السبيطيإقليم: سيدي بنورالنهضة 21 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم بنطالب 08235Aمزدوجأولد احسين

506/09/17إقليم: سيدي بنورسيدي بنورإقليم: سيدي بنوربير الحرش 21 06/09/17درازي أسماء 08457Sمزدوجبوحمام

106/09/17إقليم: سيدي بنورالقنطرةإقليم: سيدي بنورالقايد موسى 21 06/09/17ياسين المغاري 08329Cمزدوجالعامرية

106/09/17إقليم: سيدي بنوربني هللإقليم: سيدي بنورالعويسات 21 06/09/17الحوسين الركان 08336Kمزدوجبني هلل

106/09/17إقليم: سيدي بنورالطويلعاتإقليم: سيدي بنورالقايد موسى 21 06/09/17بوشعيب الوهابي 08298Uمزدوجالمشرك

106/09/17إقليم: سيدي بنورالمشركإقليم: سيدي بنورلمراس 21 06/09/17كريمة الدريسي 08313Kمزدوجأولد سي بوحيى

306/09/17إقليم: الجديدةم/م أولد سي حمدونإقليم: سيدي بنورعمر وموسى 21 06/09/17يونس شعالي 08529Vمزدوجشعيبات

112/12/17إقليم: سيدي بنورالكديةإقليم: سيدي بنوربن يفو 21 28/04/18عبدالرزاق دازية 08303Zمزدوجالمشرك
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104/09/18إقليم: سيدي بنورالغنادرةإقليم: سيدي بنوراولد بوعنان 21 04/09/19عبدالعالي حسان 08658Kمزدوجالغنادرة

104/09/18إقليم: سيدي بنورالنواعمةإقليم: سيدي بنورالشراريد 21 04/09/19عبد الرحمان امصالحة 08345Vمزدوجبني هلل

106/09/17إقليم: سيدي بنورالعطاطرةإقليم: سيدي بنورالقنادرة 19 04/09/18سعيد الناصري 08452Lمزدوجلعطاطرة

206/09/17إقليم: الجديدةمدرسة النخيلإقليم: سيدي بنورالطويلعات 19 05/09/18إلتحاق بالزوجةجود اغميزة 18559X)مزدوجأزمور )البلدية

221/06/17إقليم: سطاتمركزية اجبالةإقليم: سيدي بنورالشريف الدريسي 18 04/09/19مولود بوجلباني 14161Sمزدوجامريزيك

106/09/17إقليم: سيدي بنوراولد بن الشاويإقليم: سيدي بنورمركزية الزمامرة 18 04/09/18سلوى زهواني 08667Vمزدوجالغنادرة

106/09/17إقليم: الجديدةم/م أولد غانمإقليم: سيدي بنور الحكاكشة 18 04/09/18إلتحاق بالزوجةخلقي صلح الدين 08282Bمزدوجأولد غانم

106/09/17إقليم: الجديدةم/م الشروقةإقليم: سيدي بنوربدر 18 06/09/17إلتحاق بالزوجأمينة مراح 08264Gمزدوجأولد عيسى

406/09/17إقليم: النواصرم.م دار الصحراويإقليم: سيدي بنور الحكاكشة 18 04/09/18شكر ا كريم 18199Fمزدوجأولد صالح

106/09/17إقليم: النواصرم. رمل لهللإقليم: سيدي بنورالشريف الدريسي 18 04/09/18إلتحاق بالزوجخديجة ساهير 18174D)مزدوجبوسكورة )البلدية

206/09/17إقليم: سيدي بنورسيدي بنورإقليم: سيدي بنورالهداية 18 04/09/18جمال الطلعي 08457Sمزدوجبوحمام

106/09/17إقليم: النواصرم. الحاج الطيبيإقليم: سيدي بنورالمستقبل 18 04/09/18إلتحاق بالزوجخولة دراز 18195B)مزدوجالنواصر )البلدية

عمالة مقاطعات عين طارق بن زيادإقليم: سيدي بنورزرك

السبع الحي الم
106/09/17 18 06/09/17إلتحاق بالزوجالسخراوي فاطمة الزهراء 01572H)مزدوجالحي المي )المقاطعة

306/09/17إقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسىإقليم: سيدي بنورالنهضة 18 04/09/18جمران عبد الله 08257Zمزدوجأولد عيسى

106/09/17إقليم: سيدي بنورالطيورإقليم: سيدي بنورالبار 18 04/09/18عبد العالي الدغوغي 08624Yمزدوجالغربية

206/09/17إقليم: سيدي بنورطارق بن زيادإقليم: سيدي بنوراولد بوزيد 18 04/09/18إلتحاق بالزوجلوطافي سناء 08083K)مزدوجسيدي بنور )البلدية

306/09/17إقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسىإقليم: سيدي بنورالخمالشة 18 04/09/18عزيز بركيعة 08257Zمزدوجأولد عيسى
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106/09/17عمالة: الميةللعائشةإقليم: سيدي بنورالطويلعات 18 04/09/18إلتحاق بالزوجمروة روان 25731Tمزدوجبني يخلف

106/09/17إقليم: سيدي بنورالحاج الطاهرإقليم: سيدي بنوراولد ناصر 18 06/09/17إلتحاق بالزوجةيوسف الفارسي 08466Bمزدوجبوحمام

112/12/17إقليم: سيدي بنوراولد بوزيدإقليم: سيدي بنورالخوالدة 18 04/09/18سعيد الفناني 08664Sمزدوجالغنادرة

104/09/18إقليم: سيدي بنورابو ذر الغفاريإقليم: سيدي بنورالفوارس 17 04/09/18إلتحاق بالزوجسومية القرس 08089S)مزدوجسيدي بنور )البلدية

104/09/19إقليم: النواصرم.م دار الصحراويإقليم: سيدي بنورالهداية 17 04/09/19وفاء كريضة 18199Fمزدوجأولد صالح

عمالة مقاطعة الحي الياسمينإقليم: سيدي بنورالسواني

الحسني
504/09/19 17 04/09/19حليمة مرشيد 25555B الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة مقاطعة الحي الخطل بناتإقليم: سيدي بنوربني يخلف

الحسني
304/09/19 17 04/09/19نسيبة أيت لشكر 18148A الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/19إقليم: الجديدةم/م بوعللةإقليم: سيدي بنورالجدد 17 04/09/19حنان وجيد 08556Zمزدوجمتوح

104/09/19إقليم: مديونةالشهيد عبد ا الحداويإقليم: سيدي بنورزرك 17 04/09/19إقبال الخطابي 01731Fمزدوجسيدي حجاج واد حصار

204/09/19إقليم: النواصرم. رحمة أم الشهداءإقليم: سيدي بنورديور الشعاب 17 04/09/19حسناء البياض 26107B)مزدوجدار بوعزة )البلدية

المدرسة البتدائية م ماء إقليم: سيدي بنورسانية بركيك

العينين

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
104/09/19 17 04/09/19وردية أيت سي بابا 26895H)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

304/09/19إقليم: النواصرم. ابراهيم الرودانيإقليم: سيدي بنورديور الشعاب 17 04/09/19فوزية برجان 26464P)مزدوجبوسكورة )البلدية

304/09/19عمالة: الميةغزوانإقليم: سيدي بنورالقايد التونسي 17 04/09/19ابتسام بنكردة 19864R)مزدوجعين حرودة )البلدية

1104/09/19إقليم: الجديدةم/م المخاطرةإقليم: سيدي بنورشرقاوة 17 04/09/19ايمان البللي 08115Vمزدوجلمهارزة الساحل

604/09/19إقليم: النواصرم. م القريإقليم: سيدي بنوربني عامر 17 04/09/19حنان نور الفتح 26110E)مزدوجبوسكورة )البلدية

904/09/19عمالة: الميةام الراياتإقليم: سيدي بنوربني عامر 17 04/09/19فاطمة الشعيبي 07840

W

مزدوجسيدي موسى المجدوب

204/09/19إقليم: الجديدةمدرسة عبدا بن ياسينإقليم: سيدي بنورالبللة 17 04/09/19خديجة الطاوسي 08104Hمزدوجأولد فرج
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204/09/19إقليم: سيدي بنورالقنطرةإقليم: سيدي بنورالقايد التونسي 17 04/09/19سعيدة مكاوي 08329Cمزدوجالعامرية

عمالة مقاطعة الحي الشهيد ادريس الحريزيإقليم: سيدي بنورالقايد التونسي

الحسني
104/09/19 17 04/09/19ايت الحاج م 18149B الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

504/09/19إقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن مباركإقليم: سيدي بنوراولد جرار 17 04/09/19مليكة إراوي 08285Eمزدوجأولد غانم

المدرسة البتدائية المام إقليم: سيدي بنورلقرادلة

مالك

عمالة مقاطعات 

مولي رشيد
104/09/19 17 04/09/19ابتسام لغريس 01796B)مزدوجمولي رشيد )المقاطعة

116/09/96إقليم: سيدي بنوراولد عليانإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 16 05/09/18إلتحاق بالزوجةيوسف اليعقوبي 08632Gمزدوجالغربية

306/09/17إقليم: سيدي بنورمدرسة 20 غشتإقليم: سيدي بنورمطران 16 04/09/18الحسينى برغاشي 08475L)مزدوجسيدي بنور )البلدية

106/09/17عمالة: الميةبدرإقليم: سيدي بنورالكدية 16 04/09/18اسماء مخلص 26370Mمزدوجالشللت

211/12/17إقليم: سيدي بنورمطرانإقليم: سيدي بنوراولد سعيد 16 04/09/18حسناء  شيبة 08317Pمزدوجأولد سي بوحيى

104/09/18إقليم: سيدي بنورالطبريإقليم: سيدي بنورالفوارس 16 04/09/18إلتحاق بالزوجيطو حجلة 08088R)مزدوجسيدي بنور )البلدية

204/09/19عمالة: الميةالرازيإقليم: سيدي بنورالجعفرية 16 04/09/19ناجي هاجر 21255Cمزدوجالشللت

106/09/17إقليم: سيدي بنوراولد رحالإقليم: سيدي بنوراولد احمد 15 04/09/19أبو الزهر سلوى 08468Dمزدوجبوحمام

106/09/17إقليم: سيدي بنورلفواطيطإقليم: سيدي بنوراولد بوعنان 15 04/09/19يونس الرملي 08374Bمزدوجأولد بوساكن

102/09/15إقليم: سيدي بنورالنهضةإقليم: سيدي بنوراولد بوعنان 14 04/09/18طارق العدراوي 08691

W

مزدوجسانية بركيك

804/09/18إقليم: الجديدةمدرسة مولي احفيظإقليم: سيدي بنورالخمالشة 14 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم حضري 08108Mمزدوجسيدي اسماعيل

104/09/18إقليم: سيدي بنورالطويلعاتإقليم: سيدي بنورالخمالشة 14 04/09/18بشرة رايق 08298Uمزدوجالمشرك

104/09/18إقليم: سيدي بنورالظهرةإقليم: سيدي بنورالعبابسة 14 04/09/18عبد الواحد سقل 08673Bمزدوجالغنادرة

104/09/18إقليم: سيدي بنورمدرسة 20 غشتإقليم: سيدي بنورلفواطيط 14 04/09/18طارق الحمصي 08475L)مزدوجسيدي بنور )البلدية
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104/09/18إقليم: سيدي بنورتامدةإقليم: سيدي بنورلفللحة 14 04/09/18فاتحة العسري 08434Sمزدوجتامدة

104/09/18إقليم: سيدي بنورمركزية العوناتإقليم: سيدي بنورالعبابسة 14 04/09/18عزيز متوكل 08101Eمزدوجالعونات

604/09/18إقليم: سيدي بنورالطويلعاتإقليم: سيدي بنورلفللحة 14 04/09/18عثمان البرداوي 08298Uمزدوجالمشرك

304/09/18إقليم: سيدي بنورالفضيلةإقليم: سيدي بنورديور الشعاب 14 04/09/18سماح سلوان 08098B)مزدوجزمامرة )البلدية

204/09/18إقليم: الجديدةم/م العزيزاتإقليم: سيدي بنورالجدد 14 04/09/18القنطاري فخر الدين 08290Kمزدوجأولد غانم

104/09/18إقليم: سيدي بنورسيدي علي امإقليم: سيدي بنوراولد الحاج 14 04/09/18رشيد مجيدي 08650Bمزدوجأولد سبيطة

104/09/18إقليم: سيدي بنورالعطاطرةإقليم: سيدي بنورالبللة 14 04/09/18صفوان وردة 08452Lمزدوجلعطاطرة

104/09/18إقليم: سيدي بنور الحكاكشةإقليم: سيدي بنورديور الشعاب 14 04/09/18شهيرة اصباح 08409Pمزدوجلعكاكشة

804/09/18إقليم: الجديدةمدرسة مولي احفيظإقليم: سيدي بنورالخمالشة 14 04/09/18إلتحاق بالزوجبهية نسيمة 08108Mمزدوجسيدي اسماعيل

104/09/18إقليم: سيدي بنورالسوانيإقليم: سيدي بنورحائط سليمان 14 04/09/18كبورة صادق 08477Nمزدوججابرية

104/09/18إقليم: سيدي بنوربوحمامإقليم: سيدي بنورلفللحة 14 04/09/18فوزية البنوري 08450Jمزدوجلعطاطرة

204/09/18إقليم: سيدي بنورمطرانإقليم: سيدي بنورحائط سليمان 14 04/09/18ليلى البناني 08317Pمزدوجأولد سي بوحيى

104/09/18إقليم: سيدي بنورسيدي بنورإقليم: سيدي بنوراولد الحاج 14 04/09/18إبراهيم المسكيني 08457Sمزدوجبوحمام

104/09/18إقليم: سيدي بنورالمستقبلإقليم: سيدي بنورالبللة 14 04/09/18زربية  مريم 08615Nمزدوجالوليدية

104/09/18إقليم: الجديدةم/م بوعللةإقليم: سيدي بنوراولد جرار 14 04/09/18عبد الواحد كربوب 08556Zمزدوجمتوح

704/09/18إقليم: سيدي بنوربدرإقليم: سيدي بنورالوفاء 14 24/09/18مريم شاكر 08623Xمزدوجالغربية

104/09/18إقليم: سيدي بنورالعطاطرةإقليم: سيدي بنوراولد جرار 14 04/09/18أيوب شاد 08452Lمزدوجلعطاطرة
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204/09/18إقليم: الجديدةم/م سيدي اسماعيلإقليم: سيدي بنورالقايد موسى 14 04/09/18جواد مقتصد 08600Xمزدوجسيدي اسماعيل

104/09/18إقليم: سيدي بنورالمستقبلإقليم: سيدي بنوراولد الحاج 14 04/09/18خربوش فر 08615Nمزدوجالوليدية

104/09/18إقليم: سيدي بنور الحكاكشةإقليم: سيدي بنورالبللة 14 04/09/18غفران الغالمي 08409Pمزدوجلعكاكشة

604/09/18إقليم: الجديدةم/م البللتإقليم: سيدي بنوراولد جرار 14 04/09/18عمر مومن 08173Hمزدوجشتوكة

104/09/18إقليم: سيدي بنورابن الهيثمإقليم: سيدي بنورالمودنين 14 04/09/18سهام شريفي 08102Fمزدوجالعونات

104/09/18إقليم: سيدي بنورالهدايةإقليم: سيدي بنورلفواطيط 14 04/09/18هشام صابر 08397Bمزدوجمطران

104/09/18إقليم: سيدي بنورالقايد موسىإقليم: سيدي بنوراولد عليان 12 04/09/18إلتحاق بالزوجةيونس لمشاوري 08354Eمزدوجبني تسيريس

204/09/18إقليم: سيدي بنوراولد احمدإقليم: سيدي بنوراولد ناصر 12 04/09/18محسن اراوي 08461

W

مزدوجبوحمام

604/09/18إقليم: الجديدةم/م المحارزةإقليم: سيدي بنورالجدد 12 03/10/19إلتحاق بالزوجسمية صبري 08526Sمزدوجشعيبات

104/09/18إقليم: سيدي بنوربوحمامإقليم: سيدي بنورلفللحة 12 04/09/18فاطمة الزهراء فنان 08450Jمزدوجلعطاطرة

104/09/18إقليم: برشيدمركزية الدوار الجديدإقليم: سيدي بنورالقنطرة 11 04/09/19إلتحاق بالزوجمينة مومن 22331Xمزدوجالسوالم-الطريفية

104/09/18إقليم: سيدي بنورالمشركإقليم: سيدي بنوربير الحرش 11 04/09/19إلتحاق بالزوجةعبد الفتاح لطفي 08313Kمزدوجأولد سي بوحيى

204/09/18إقليم: سيدي بنورمطرانإقليم: سيدي بنوراولد مومن 11 04/09/19خالد فتحي 08317Pمزدوجأولد سي بوحيى

104/09/18إقليم: سيدي بنورتامدةإقليم: سيدي بنورالطيور 11 04/09/19إلتحاق بالزوجسلمى رفيع 08434Sمزدوجتامدة

104/09/18إقليم: سيدي بنورأحد العوناتإقليم: سيدي بنوربير الحرش 11 04/09/19هراكة سهام 08388Sمزدوجمطران

204/09/18إقليم: سيدي بنورالكديةإقليم: سيدي بنوربير الحرش 11 04/09/19عزيز الحيدي 08303Zمزدوجالمشرك

104/09/18إقليم: سيدي بنورالنواعمةإقليم: سيدي بنورالشراريد 11 04/09/19يوسف الحمري 08345Vمزدوجبني هلل
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104/09/18إقليم: سيدي بنوراولد بوزيدإقليم: سيدي بنورالعبابسة 10 04/09/19ابو القاسم بلكشور 08664Sمزدوجالغنادرة

204/09/18إقليم: سيدي بنورالظهرةإقليم: سيدي بنور الحكاكشة 10 04/09/19حسناء اكريبع 08673Bمزدوجالغنادرة

304/09/18إقليم: الجديدةم/م الحيرشإقليم: سيدي بنورالقنطرة 9 04/09/19مصطفى الدهاجي 08568Mمزدوجبولعوان

404/09/18إقليم: سيدي بنورالعطاطرةإقليم: سيدي بنورالوفاء 9 04/09/19مريم زهر 08452Lمزدوجلعطاطرة

104/09/19إقليم: سيدي بنورمدرسة 20 غشتإقليم: سيدي بنوربني هلل 9 04/09/19إلتحاق بالزوجنادية السباعي 08475L)مزدوجسيدي بنور )البلدية

904/09/19إقليم: الجديدةم/م الخرارزةإقليم: سيدي بنورشرقاوة 8 04/09/19إلتحاق بالزوجاكرام حمداوي 08538Eمزدوجأولد حمدان

116/09/82إقليم: سيدي بنورالظهرةإقليم: سيدي بنوراولد بوزيد 7 04/09/19مبروك    عبد الرحيم 08673Bمزدوجالغنادرة

202/09/16إقليم: سيدي بنوراولد رحالإقليم: سيدي بنوراولد احمد 7 04/09/19الشعيبية غليض 08468Dمزدوجبوحمام

104/09/19عمالة: الميةسيدي موسى بن عليإقليم: سيدي بنوراولد سعيد 7 04/09/19عمر قاسي 07832Mمزدوجسيدي موسى بن علي

104/09/19إقليم: سيدي بنورالظهرةإقليم: سيدي بنوربني هلل 7 04/09/19عكاية سهام 08673Bمزدوجالغنادرة

104/09/19إقليم: سيدي بنورالدهاهجةإقليم: سيدي بنورزرك 7 04/09/19صارة يوسف 08619Tمزدوجالوليدية

404/09/19إقليم: الجديدةم/م آيت حامإقليم: سيدي بنوراولد جرار 7 04/09/19سليمة خيا 08171Fمزدوجشتوكة

104/09/19إقليم: سيدي بنوربن يفوإقليم: سيدي بنورزرك 7 05/09/19بهيجة غلمي 08629Dمزدوجالغربية

204/09/19إقليم: سيدي بنوربوحمامإقليم: سيدي بنوربني هلل 7 04/09/19ليلى الزغموتي 08450Jمزدوجلعطاطرة

104/09/19إقليم: الجديدةم/م أولد داوودإقليم: سيدي بنورشرقاوة 7 04/09/19سميح الدحماني 08124Eمزدوجلغديرة

404/09/19إقليم: سيدي بنورالعطاطرةإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 7 04/09/19رفيقة فوزي 08452Lمزدوجلعطاطرة

304/09/19إقليم: سيدي بنورشرقاوةإقليم: سيدي بنورالقنطرة 7 04/09/19سعيد مناني 08646Xمزدوجأولد سبيطة
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نوعم. النقط
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التوظيف

ترتيب
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

104/09/19إقليم: الجديدةم/م أحد أولد عيسىإقليم: سيدي بنوراولد الحاج 7 04/09/19الحمامصي عبد المنعم 08257Zمزدوجأولد عيسى

204/09/19إقليم: سيدي بنوراولد بوزيدإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 7 04/09/19وسيمة المجدوب 08664Sمزدوجالغنادرة

104/09/19إقليم: سيدي بنورالخوالدةإقليم: سيدي بنوراولد الحاج 7 04/09/19الديان م 08652Dمزدوجأولد سبيطة

104/09/19إقليم: سطاتمركزية دار الشافعي1إقليم: سيدي بنورالوفاء 7 04/09/19إلتحاق بالزوجحورية عربان 14447Cمزدوجدار الشافعي

104/09/19إقليم: سيدي بنورالخمالشةإقليم: سيدي بنورالقنطرة 7 04/09/19يوسف الحجري 08689Uمزدوجسانية بركيك

304/09/19إقليم: سيدي بنورالنواعمةإقليم: سيدي بنورالعبابسة 7 04/09/19حسن عميري 08345Vمزدوجبني هلل

104/09/19إقليم: سيدي بنوراولد سعيدإقليم: سيدي بنوراولد عمران 7 04/09/19الغالية سادتي 08481Tمزدوججابرية

904/09/19إقليم: الجديدةم/م المعاشاتإقليم: سيدي بنورالزياينة 7 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة بولخير 08238Dمزدوجأولد احسين

104/09/19إقليم: سيدي بنورالبارإقليم: سيدي بنورالمل 7 04/09/19سعيد الحافظي 08412Tمزدوجلعكاكشة

104/09/19إقليم: سيدي بنورامطلإقليم: سيدي بنورديور الشعاب 7 04/09/19مريم عابد 08484

W

مزدوجامطل

104/09/19إقليم: سيدي بنوراولد سعيدإقليم: سيدي بنورالمل 7 04/09/19محفوظ حمر الراس 08481Tمزدوججابرية

104/09/19إقليم: سيدي بنورالجددإقليم: سيدي بنورالقنطرة 7 04/09/19سلوى الرميدي 08333Gمزدوجالعامرية

1204/09/19إقليم: النواصر م.م المسيرة الخضراءإقليم: سيدي بنورالقنطرة 7 04/09/19أيوب مفتاح 18191X)مزدوجدار بوعزة )البلدية

504/09/19إقليم: الجديدةم/م المحارزةإقليم: سيدي بنورالجدد 7 04/09/19الشعيبية حمراس 08526Sمزدوجشعيبات

104/09/19إقليم: سيدي بنورحائط سليمانإقليم: سيدي بنوراولد ناصر 7 04/09/19أحمد العطاري 08382Kمزدوجخميس قصيبة

104/09/19إقليم: سيدي بنور الحكاكشةإقليم: سيدي بنورالخوالدة 7 04/09/19الشباكي احمد 08409Pمزدوجلعكاكشة

104/09/19إقليم: سيدي بنورالخمالشةإقليم: سيدي بنوراولد ناصر 7 04/09/19نور الدين قليقل 08689Uمزدوجسانية بركيك
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال
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المادة
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جماعة التعيين

104/09/19إقليم: سيدي بنورلفللحةإقليم: سيدي بنوراولد عمران 7 04/09/19زينب بن دحمان 08419Aمزدوجكدية بني دغوغ

104/09/19إقليم: سيدي بنورأولد ربيعةإقليم: سيدي بنورتامدة 7 04/09/19ميلود الزمراني 08473Jمزدوجبوحمام

104/09/19إقليم: سيدي بنوراولد عليانإقليم: سيدي بنورالخمالشة 7 04/09/19زينب القبلي 08632Gمزدوجالغربية

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة عمر مكري البتدائيةإقليم: سيدي بنوراولد ناصر

مرس السلطان
204/09/19 7 04/09/19نور الدين زمراوي 01522D مرس السلطان

)المقاطعة(

مزدوج

204/09/19إقليم: سيدي بنورالفضيلةإقليم: سيدي بنورديور الشعاب 7 04/09/19سميرة عطيفي 08098B)مزدوجزمامرة )البلدية

204/09/19إقليم: سيدي بنوربوحمامإقليم: سيدي بنورتامدة 7 04/09/19صلح الدين المرني 08450Jمزدوجلعطاطرة

104/09/19إقليم: سيدي بنورالطيورإقليم: سيدي بنوراولد ناصر 7 04/09/19ميلود بن قرد 08624Yمزدوجالغربية

204/09/19إقليم: سيدي بنورالمناقرةإقليم: سيدي بنورمولي المصطفى الفاتحي 7 04/09/19ام المخربش 08662Pمزدوجالغنادرة

104/09/19إقليم: سيدي بنوراولد سعيدإقليم: سيدي بنورالمودنين 7 04/09/19م شكيري 08481Tمزدوججابرية

204/09/19إقليم: الجديدةم/م سيدي ام بن مباركإقليم: سيدي بنورالمل 7 04/09/19إلتحاق بالزوجةحميد مجيدي 08285Eمزدوجأولد غانم

104/09/19إقليم: سيدي بنوراولد بوزيدإقليم: سيدي بنورلقرادلة 7 04/09/19مريم نظام 08664Sمزدوجالغنادرة

104/09/19إقليم: سيدي بنور الحكاكشةإقليم: سيدي بنورالمل 7 04/09/19محسن عدنان 08409Pمزدوجلعكاكشة

304/09/19إقليم: الجديدةم/م العرابطةإقليم: سيدي بنورتامدة 7 04/09/19زينب ابن التومي 08514Dمزدوجأولد فرج

604/09/19إقليم: برشيدمركزية الزمامرةإقليم: سيدي بنورالمل 7 04/09/19م رامد 14282Yمزدوجلغنيميين

104/09/19إقليم: سيدي بنورالخمالشةإقليم: سيدي بنوراولد ناصر 7 04/09/19عباد أمين 08689Uمزدوجسانية بركيك

204/09/19إقليم: سيدي بنوربدرإقليم: سيدي بنورلقرادلة 7 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطنة شهلي 08623Xمزدوجالغربية

304/09/19إقليم: سيدي بنوراولد بوزيدإقليم: سيدي بنوراولد ناصر 7 04/09/19المستكفي وديع 08664Sمزدوجالغنادرة
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نوعم. النقط

الطلب
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التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة
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الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

104/09/19إقليم: سيدي بنوراولد رحالإقليم: سيدي بنورالنهضة 7 04/09/19الطهيري زينب 08468Dمزدوجبوحمام

204/09/19إقليم: سيدي بنوراولد سعيدإقليم: سيدي بنورالوفاء 7 04/09/19ميشاوي عواطف 08481Tمزدوججابرية

104/09/19إقليم: سيدي بنورالسوانيإقليم: سيدي بنورتامدة 7 04/09/19عبد اللطيف بلعيساوي 08477Nمزدوججابرية

104/09/19إقليم: سيدي بنوراولد بوعنانإقليم: سيدي بنورالمل 7 04/09/19سعيد النعوي 08685Pمزدوجسانية بركيك

204/09/19إقليم: سيدي بنورالشراريدإقليم: سيدي بنورالجدد 7 04/09/19فاطمة الزهراء الملح 08337Lمزدوجبني هلل

104/09/19إقليم: سيدي بنورزركإقليم: سيدي بنورالخمالشة 7 04/09/19أميمة واريد 08635Kمزدوجالغربية

404/09/19إقليم: سيدي بنورالسوانيإقليم: سيدي بنورالمل 7 04/09/19حمزة الشرقي 08477Nمزدوججابرية

304/09/19إقليم: سيدي بنوراولد احمدإقليم: سيدي بنورتامدة 7 04/09/19شرف الطائفي 08461

W

مزدوجبوحمام

204/09/19إقليم: سيدي بنورسانية بركيكإقليم: سيدي بنوراولد ناصر 7 04/09/19حسن حبيب ا 08680Jمزدوجسانية بركيك

104/09/19إقليم: سيدي بنورزركإقليم: سيدي بنورديور الشعاب 7 04/09/19ابتسام نجي 08635Kمزدوجالغربية

104/09/19إقليم: سيدي بنوراولد رحالإقليم: سيدي بنوراولد عمران 7 04/09/19عزيز خالد 08468Dمزدوجبوحمام

104/09/19إقليم: سيدي بنورالخمالشةإقليم: سيدي بنورالمودنين 7 04/09/19ادريس الضاوي 08689Uمزدوجسانية بركيك

104/09/19إقليم: سيدي بنورالطيورإقليم: سيدي بنورأحد العونات 7 04/09/19سمية فناوي 08624Yمزدوجالغربية

104/09/19إقليم: سيدي بنورالعطاطرةإقليم: سيدي بنورعمر وموسى 7 04/09/19عبد الجبار رجيف 08452Lمزدوجلعطاطرة

104/09/19إقليم: سيدي بنورالبارإقليم: سيدي بنورالمودنين 7 04/09/19جمال فقيد 08412Tمزدوجلعكاكشة

104/09/19إقليم: سيدي بنور الحكاكشةإقليم: سيدي بنورعمر وموسى 7 04/09/19رضوان بوختم 08409Pمزدوجلعكاكشة

704/09/19إقليم: النواصرم. رحمة أم الشهداءإقليم: سيدي بنورالقايد موسى 7 04/09/19حمزة لمهل 26107B)مزدوجدار بوعزة )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال
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المادة
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جماعة التعيين

104/09/19إقليم: سيدي بنورالمدرسة الجماعاتية الجابريةإقليم: سيدي بنورالبللة 7 04/09/19خديجة بلقايد 25964

W

مزدوججابرية

204/09/19إقليم: سيدي بنوراولد احمدإقليم: سيدي بنورالجدد 7 04/09/19زهراء زكاف 08461

W

مزدوجبوحمام

204/09/19إقليم: سيدي بنوراولد الطالبإقليم: سيدي بنورالمودنين 7 04/09/19صلح الدين الوزني 08453Mمزدوجلعطاطرة

104/09/19إقليم: سيدي بنوراولد عليانإقليم: سيدي بنورالقايد موسى 7 04/09/19طه الغازي 08632Gمزدوجالغربية

204/09/19إقليم: سيدي بنوربني هللإقليم: سيدي بنورالمودنين 7 04/09/19كودي بوشعيب 08336Kمزدوجبني هلل

104/09/19إقليم: سيدي بنورالشراريدإقليم: سيدي بنوراولد جرار 7 04/09/19حنان أولد سي علي 08337Lمزدوجبني هلل

104/09/19إقليم: سيدي بنورالنواعمةإقليم: سيدي بنورلفواطيط 7 04/09/19بشيري رضوان 08345Vمزدوجبني هلل

204/09/19إقليم: سيدي بنور الحكاكشةإقليم: سيدي بنورلفواطيط 7 04/09/19عبد الجليل الحيمر 08409Pمزدوجلعكاكشة

104/09/19إقليم: سيدي بنورالسوانيإقليم: سيدي بنورالقايد موسى 7 04/09/19الحسن طلعة 08477Nمزدوججابرية

304/09/19إقليم: سيدي بنوراولد الطالبإقليم: سيدي بنورلفواطيط 7 04/09/19جواد بنجدي 08453Mمزدوجلعطاطرة

204/09/19إقليم: الجديدةمدرسة الوحدةإقليم: سيدي بنورلفواطيط 7 04/09/19م صديق 08105Jمزدوجأولد فرج

104/09/19إقليم: سيدي بنوراولد رحالإقليم: سيدي بنورلفواطيط 7 04/09/19ابراهيم الدريسي مفتاح 08468Dمزدوجبوحمام

104/09/19إقليم: سيدي بنورالخمالشةإقليم: سيدي بنورلفواطيط 7 04/09/19حافظ عريش 08689Uمزدوجسانية بركيك

204/09/19إقليم: سيدي بنورالفلحإقليم: سيدي بنورسانية بركيك 6 04/09/19إكرام ضمان 08415

W

مزدوجلعكاكشة

304/09/19إقليم: سيدي بنوراولد رحالإقليم: سيدي بنوراولد الشاوية 6 04/09/19سارة عواد 08468Dمزدوجبوحمام

804/09/19عمالة: الميةسيدي موسى بن عليإقليم: سيدي بنورالعبابسة 6 04/09/19عادل وفيق 07832Mمزدوجسيدي موسى بن علي

104/09/19إقليم: سيدي بنورالظهرةإقليم: سيدي بنورلمراس 6 04/09/19أحمد الضو 08673Bمزدوجالغنادرة
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الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة
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104/09/19إقليم: سيدي بنوربني هللإقليم: سيدي بنورديور الشعاب 6 04/09/19غزلن الجبار 08336Kمزدوجبني هلل

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبيإقليم: سيدي بنورالعبابسة

الحسني
504/09/19 6 04/09/19أمين غرصل 24704B الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/19إقليم: سيدي بنورالجعفريةإقليم: سيدي بنورالعبابسة 6 04/09/19غوجة الصحراوي 08392

W

مزدوجمطران

204/09/19إقليم: الجديدةم/م القياشإقليم: سيدي بنورالمودنين 6 04/09/19ابراهيم الطهيري 08559Cمزدوجمتوح

104/09/19إقليم: سيدي بنورشرقاوةإقليم: سيدي بنورعمر وموسى 6 04/09/19طارق  امل 08646Xمزدوجأولد سبيطة

104/09/19إقليم: سيدي بنورالخمالشةإقليم: سيدي بنورالقايد موسى 6 04/09/19الحسين عباد 08689Uمزدوجسانية بركيك

المدرسة الجماعاتية طه عبد 

الرحمان

عمالة: إنزكان ايت م/م الضفاف  مركزية أروإقليم: سيدي بنور

ملول
1202/09/14 46 02/09/14عبد العالي خوايري 05099Sالمازيغيةاولد دحو
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07

116/09/86عمالة: مراكشمدرسة السعديينإقليم: الحوزتيولي 187 16/09/95أقدمية 16 سنةالمصطفى ايت الحيمر 02691Z مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

117/11/93إقليم: الحوزابردوعإقليم: الحوزمشطون 179 16/09/97أقدمية 16 سنةعمر ادريسي 03252J)مزدوجأيت أورير )البلدية

416/09/94عمالة: مراكشمدرسة رياض الزيتونإقليم: الحوزبلعطار 177 16/09/99أقدمية 16 سنةعبدالواحد الكوماني 24537Vمزدوجسعادة

116/09/92عمالة: مراكشمدرسة غرناطةإقليم: الحوز مركزية الشعبة 177 16/09/99أقدمية 16 سنةحافظ طالبي 25425K)مزدوججليز )المقاطعة

116/09/96إقليم: الحوزابن الونانإقليم: الحوزتزكين 173 16/09/99أقدمية 16 سنةابراهيم بهرور 03234P)مزدوجأمزميز )البلدية

116/09/95عمالة: مراكشمدرسة أنس بن مالكإقليم: الحوزاسكين 171 27/09/00أقدمية 16 سنةزهراء الراجي را 02659P مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/91إقليم: الحوزمدرسة الرياضإقليم: الحوزبوعويد 171 06/09/00أقدمية 16 سنةحسن البدوي 03231L)مزدوجأيت أورير )البلدية

مجموعة مدارس  البساتين إقليم: الحوزالخروع

أولد ابا مركزية

116/09/92عمالة: مراكش 167 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد السلم ايوبي 02583Gمزدوجسعادة

116/09/93عمالة: مراكش الكواسمإقليم: الحوزاسكين 167 06/09/00أقدمية 16 سنةعبدالصمد لهبوز 20643Mمزدوجتسلطانت

116/09/93إقليم: الحوزحسن الصغيرإقليم: الحوزتالبنين 167 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد الجبار متعبد 03229J)مزدوجأيت أورير )البلدية

116/09/91عمالة: مراكشمدرسة الصنوبرإقليم: الحوزالصبيطي 167 06/09/01أقدمية 16 سنةنجيبة الخالدي 25424J)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس الشريفية إقليم: الحوزاكر نومعاد

المركزية

116/09/96عمالة: مراكش 167 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد الصادق القادري 02555Bمزدوجتسلطانت

116/09/96إقليم: الحوزايكودارإقليم: الحوزمركزية تخربين 167 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد الحكيم انصالي 03230K)مزدوجأيت أورير )البلدية

116/09/97إقليم: الحوزالمسيرة الخضراءإقليم: الحوزاكر نومعاد 167 16/09/99أقدمية 16 سنةم بوحميدة 03236S)مزدوجتحناوت )البلدية

216/09/97عمالة: مراكشمدرسة دار السلطانإقليم: الحوزاكادير تساوت 167 06/09/00أقدمية 16 سنةنعيمة ايت حاك 02517Kمزدوجسعادة

116/09/99عمالة: مراكشمدرسة الضحىإقليم: الحوزطلزين 167 16/09/99أقدمية 16 سنةلطيفة الغزرافي 26785N)مزدوجالمنارة )المقاطعة

116/09/94عمالة: مراكشمدرسة معطى اإقليم: الحوزايت بوالنيت 165 04/09/02أقدمية 16 سنةفاطمة زورار 27129M)مزدوجالمنارة )المقاطعة
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217/09/90عمالة: مراكشمدرسة سيدي بلعباسإقليم: الحوزالناقوش 165 04/09/02أقدمية 16 سنةكريم العسري 02470J)مزدوججليز )المقاطعة

116/09/97إقليم: الحوزمدرسة السلمإقليم: الحوزتمغزدان 165 06/09/00أقدمية 16 سنةميلود الماغليف 25761A)مزدوجأيت أورير )البلدية

316/09/95عمالة: مراكشمدرسة الضحىإقليم: الحوزالخميس 163 04/09/02أقدمية 16 سنةلطيفة المنصوري 26785N)مزدوجالمنارة )المقاطعة

216/09/95عمالة: مراكشمدرسة الهدىإقليم: الحوزاكادير تساوت 163 04/09/02أقدمية 16 سنةزبيدة حضرية 25246R)مزدوججليز )المقاطعة

مجموعة مدارس البوصيري إقليم: الحوزالصبيطي

تاركة المركزية

216/09/86عمالة: مراكش 163 04/09/02أقدمية 16 سنةكمال الحشادي 02514G)مزدوجالمنارة )المقاطعة

316/09/96عمالة: مراكشمدرسة الموردإقليم: الحوزاكادير تساوت 163 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد العالي بنحامدة 25029E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

216/09/97عمالة: مراكشمدرسة الموردإقليم: الحوزثلث نسال 163 17/09/01أقدمية 16 سنةبشرى لحميدي 25029E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

116/09/99عمالة: مراكشمدرسة الميرة للأمينةإقليم: الحوزمجموعة مدارس سد نفيس 163 06/09/00أقدمية 16 سنةنسرين شكراوي 02694C مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/99عمالة: مراكشمدرسة الواحةإقليم: الحوزمركزية امليل 163 16/09/00أقدمية 16 سنةعبد السلم ازطاط 18540B)مزدوجالمنارة )المقاطعة

116/09/95إقليم: الحوزمدرسة السلمإقليم: الحوزتالبنين 161 16/09/00أقدمية 16 سنةفاتحة المجاهيد 25761A)مزدوجأيت أورير )البلدية

117/09/90عمالة: مراكشمدرسة للأسماءإقليم: الحوزايت قدور 161 13/09/00أقدمية 16 سنةمينة  هدير 02475P)مزدوجالمنارة )المقاطعة

217/09/90إقليم: آسفيمدرسة خالد بن الوليدإقليم: الحوزثلث نسال 161 06/09/00أقدمية 16 سنةم لحرش 13561P)مزدوجآسفي )البلدية

116/09/93عمالة: مراكشمدرسة معطى اإقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزت 161 16/09/99إلتحاق بالزوجنورة عزيزي 27129M)مزدوجالمنارة )المقاطعة

116/09/93عمالة: مراكشمدرسة الياسمينإقليم: الحوزبوعويد 161 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد الواحد ضعيف 02503V)مزدوجالمنارة )المقاطعة

916/09/93إقليم: آسفيمدرسة قرية الشمسإقليم: الحوزثلث نسال 161 16/09/00أقدمية 16 سنةخديجة زوتاني 13546Y)مزدوجآسفي )البلدية

116/09/87عمالة: مراكشمدرسة معطى اإقليم: الحوزالسرايري 161 06/09/00أقدمية 16 سنةخدوج لهللي 27129M)مزدوجالمنارة )المقاطعة

116/09/96إقليم: الحوزمدرسة السلمإقليم: الحوزسيدي احمد التومي 161 06/09/00أقدمية 16 سنةم ايت بوبكر 25761A)مزدوجأيت أورير )البلدية
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116/09/96إقليم: الحوزمدرسة السلمإقليم: الحوز مركزية تيزي 161 06/09/00أقدمية 16 سنةابراهيم كريبعة 25761A)مزدوجأيت أورير )البلدية

116/09/96عمالة: مراكشمدرسة المام مسلمإقليم: الحوزحمان الفتواكي 161 02/09/02أقدمية 16 سنةجواد البوحمادي 02504

W

مزدوجالمنارة )المقاطعة(

مدرسة أيت منصور إقليم: الحوزسيدي داود

البتدائية

116/09/96إقليم: الحوز 161 04/09/02أقدمية 16 سنةحميد اقلبو 26722V)مزدوجأيت أورير )البلدية

مجموعة مدارس أكفاي إقليم: الحوزيوسف بن تاشفين

المركزية

316/09/96عمالة: مراكش 161 17/09/02أقدمية 16 سنةحمدي الخلوفي 02603Dمزدوجاكفاي

مجموعة مدارس الشريفية إقليم: الحوزايت سميل

المركزية

216/09/98عمالة: مراكش 161 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد اللطيف الرحل 02555Bمزدوجتسلطانت

406/09/00عمالة: مراكشمدرسة الجاحظإقليم: الحوزاكادير تساوت 161 20/09/00أقدمية 16 سنةلل حنان اسبين 02493J)مزدوجالمنارة )المقاطعة

716/09/97عمالة: مراكشمدرسة رابعة العدويةإقليم: الحوزلمحلت 160 06/09/00إلتحاق بالزوجنادية امزيغ 02462A)مزدوججليز )المقاطعة

317/09/90عمالة: مراكشمدرسة الواحةإقليم: الحوزابت مولي علي 159 07/09/04أقدمية 16 سنةحسن اد الرايس 18540B)مزدوجالمنارة )المقاطعة

116/09/92عمالة: مراكشمدرسة م البقالإقليم: الحوزتكانة 159 09/09/03أقدمية 16 سنةحسن انبدور 02491G)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس لهنا إقليم: الحوزدرب الشمس

المركزية

216/09/96عمالة: مراكش 159 13/09/00أقدمية 16 سنةصلح الدين حود 02564Lمزدوجتسلطانت

عمالة: أكادير  إدا م. المختـار السوسـيإقليم: الحوزدناسة

وتنان
216/09/96 159 16/09/99إلتحاق بالزوجةسعيد بوخيزوا 04837G)مزدوجاكادير )البلدية

116/09/98عمالة: مراكشمدرسة الوئامإقليم: الحوزيابورة 159 16/09/01أقدمية 16 سنةعبد العزيز فارسي 19831Eمزدوجتسلطانت

116/09/99عمالة: مراكشمدرسة الواحةإقليم: الحوزالصبيطي 159 06/09/01أقدمية 16 سنةهشام بايبرو 18540B)مزدوجالمنارة )المقاطعة

216/09/99عمالة: مراكشمدرسة اليرموكإقليم: الحوزلرجام 159 16/09/01أقدمية 16 سنةمريم لمعنكر 02506Y)مزدوجالمنارة )المقاطعة

116/09/99إقليم: الحوزمدرسة السلمإقليم: الحوزتغنبوشت 159 06/09/01أقدمية 16 سنةيوسف البناوي 25761A)مزدوجأيت أورير )البلدية

116/09/99عمالة: مراكشمدرسة سيدي بلعباسإقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزت 159 06/09/01أقدمية 16 سنةهدى ادحجوب 02470J)مزدوججليز )المقاطعة

116/09/85عمالة: مراكشمدرسة أنس بن مالكإقليم: الحوزايت فاسكا 157 21/09/04أقدمية 16 سنةعبد العاطي بلعروشي 02659P مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج
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316/09/87عمالة: مراكشمدرسة للأسماءإقليم: الحوز مركزية الرحى 157 04/09/02أقدمية 16 سنةام بركاوي 02475P)مزدوجالمنارة )المقاطعة

316/09/89عمالة: مراكشمدرسة الندلسإقليم: الحوزالمعمل 157 16/09/99أقدمية 16 سنةخالد جبير 20640J)مزدوجالمنارة )المقاطعة

الشهيد علل بن 

عبدا-الزاهرية

217/09/90عمالة: مراكشمدرسة بدرإقليم: الحوز 157 16/09/99إلتحاق بالزوجةرشيد قروان 23071B)مزدوجالمنارة )المقاطعة

517/09/90عمالة: مراكشمدرسة للأسماءإقليم: الحوزالمعمل 157 05/09/03أقدمية 16 سنةم ازوض 02475P)مزدوجالمنارة )المقاطعة

516/09/96عمالة: مراكشمدرسة المام مسلمإقليم: الحوزالخميس 157 05/09/03أقدمية 16 سنةربيع بديع 02504

W

مزدوجالمنارة )المقاطعة(

406/09/00عمالة: مراكشمدرسة المام مسلمإقليم: الحوزايت سميل 157 06/09/01أقدمية 16 سنةسميرة اكسي 02504

W

مزدوجالمنارة )المقاطعة(

106/09/00عمالة: مراكشمدرسة الياسمينإقليم: الحوزالمنصور الموحدي 157 06/09/01أقدمية 16 سنةبهيجة نبيه 02503V)مزدوجالمنارة )المقاطعة

216/09/95عمالة: مراكشمدرسة المام الجزوليإقليم: الحوزاولد يحي 155 13/10/04أقدمية 16 سنةنضرة ايت بنعيم 02476R)مزدوجالمنارة )المقاطعة

116/09/86إقليم: الحوزمدرسة الرياضإقليم: الحوزابردوع 155 04/09/02أقدمية 16 سنةالحسين المرشوم 03231L)مزدوجأيت أورير )البلدية

616/09/91عمالة: مراكشمدرسة عمرو بن العاصإقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزت 155 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد اللطيف المدادي 25247S)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس اسعادة إقليم: الحوزالسرايري

المركزية

116/09/91عمالة: مراكش 155 09/09/03أقدمية 16 سنةم جبران 02572Vمزدوجسعادة

116/09/96إقليم: الحوزمدرسة السلمإقليم: الحوزمركزية تخربين 155 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد ا مماد 25761A)مزدوجأيت أورير )البلدية

316/09/97عمالة: مراكشمدرسة الموردإقليم: الحوزتكانة 155 15/09/15أقدمية 16 سنةفيصل المولوع 25029E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

616/09/98عمالة: مراكشمدرسة م البقالإقليم: الحوزاكادير تساوت 155 06/09/00أقدمية 16 سنةمينة لهريوش 02491G)مزدوجالمنارة )المقاطعة

416/09/99عمالة: مراكشمدرسة المحاميد  9إقليم: الحوزدناسة 155 16/09/01أقدمية 16 سنةفاطمة ايت بلعيد 24547F)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس ابن الثير إقليم: الحوزايت فاسكا

المركزية

316/09/99عمالة: مراكش 155 16/09/02أقدمية 16 سنةمريم فرعون 02579Cمزدوجسعادة

616/09/99عمالة: مراكش بن عللإقليم: الحوز مركزية تيزي 155 04/09/02أقدمية 16 سنةعبد المولى بنعمير 02574Xمزدوجسعادة
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

516/09/99إقليم: الحوزاولد يحيإقليم: الحوز مركزية تيزي 155 04/09/02أقدمية 16 سنةايمان لخمور 03773Aمزدوجتمصلوحت

مجموعة مدارس الولجة إقليم: الحوزايغير-غجدامة

الحركات المركزية

101/01/02عمالة: مراكش 155 01/01/02أقدمية 16 سنةجميعة بليبيل 02565Mمزدوجتسلطانت

116/09/96إقليم: الحوزابردوعإقليم: الحوزاكجكال 153 16/09/02أقدمية 16 سنةم بنميمون 03252J)مزدوجأيت أورير )البلدية

616/09/97عمالة: مراكشمدرسة ابن زيدون 1إقليم: الحوزاسني 153 17/09/02أقدمية 16 سنةهند درداري 02500S)مزدوجالمنارة )المقاطعة

216/09/98عمالة: مراكشمدرسة الموردإقليم: الحوزتكانة 153 16/09/02أقدمية 16 سنةعبد الصمد امدجار 25029E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

 مجموعة  مدارس سد 

مولي يوسف

مجموعة مدارس النخيل إقليم: الحوز

المركزية

116/09/99عمالة: مراكش 153 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد الجليل بوحمدان 02744G)مزدوجالنخيل )المقاطعة

106/09/00عمالة: مراكشمدرسة الجبل الخضرإقليم: الحوزالمعمل 153 17/09/02أقدمية 16 سنةالسعدية بوزيد 02693B مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

504/09/00عمالة: مراكشمدرسة عمرو بن العاصإقليم: الحوزتزكين 153 06/09/02أقدمية 16 سنةعائشة نقرة 25247S)مزدوجالمنارة )المقاطعة

201/01/02عمالة: مراكش بن عللإقليم: الحوزايت واكستيت 153 01/01/02أقدمية 16 سنةسوهال كمال 02574Xمزدوجسعادة

316/09/97عمالة: مراكش بن عللإقليم: الحوزتيولي 151 24/11/04أقدمية 16 سنةسليمة كماع 02574Xمزدوجسعادة

806/09/01عمالة: مراكش تكانةإقليم: الحوزم م آيت عابد 151 17/09/02أقدمية 16 سنةعبد الهادي أثنان 19832Fمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس اولد 

امطاع

106/09/01عمالة: مراكشمدرسة المنظر الجميلإقليم: الحوز 151 16/09/02أقدمية 16 سنةصفاء نجيب 25671C)مزدوجالمنارة )المقاطعة

916/09/94عمالة: مراكشمدرسة النسيمإقليم: الحوزاولد يحي 150 13/10/04إلتحاق بالزوجسميرة مبشور 24231M)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزبوحدو

بنرحمون المركزية

116/09/92عمالة: مراكش 149 04/09/02أقدمية 16 سنةابراهيم غزون 02773Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

116/09/96عمالة: مراكشمدرسة الياسمينإقليم: الحوزدار الجامع 149 17/09/02أقدمية 16 سنةخالد قانون 02503V)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس اولد 

امطاع

216/09/96عمالة: مراكشمدرسة ابن الروميإقليم: الحوز 149 04/09/02أقدمية 16 سنةياسين بنحيدة 18302T)مزدوجالمنارة )المقاطعة

616/09/98عمالة: مراكش سيدي بنيعكوبإقليم: الحوز مركزية الرحى 149 25/09/04أقدمية 16 سنةلبنى لكربسي 02570Tمزدوجسعادة
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مدرسة مدرسة سيدي إقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزت

اعمارة

106/09/00عمالة: مراكش 149 05/09/03أقدمية 16 سنةنزهة امنجو 02454S المشور-القصبة

)البلدية(

مزدوج

106/09/00عمالة: مراكشمدرسة الطلس الكبيرإقليم: الحوزتيديلي 149 04/09/02أقدمية 16 سنةايناس مرزاق 02727N سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

 مجموعة  مدارس سد 

مولي يوسف

304/09/02عمالة: مراكشمدرسة م عبدهإقليم: الحوز 149 04/09/02أقدمية 16 سنةللسليمة إدريسي 18417T)مزدوججليز )المقاطعة

816/09/94عمالة: مراكشمدرسة سبتةإقليم: الحوزلعوينة 147 07/09/04أقدمية 16 سنةغزراني مريم 24546E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

116/09/99عمالة: مراكشمدرسة الواحةإقليم: الحوزحمان الفتواكي 147 17/09/02إلتحاق بالزوجالهام حيضارة 23061Rمزدوجواحة سيدي ابراهيم

316/09/91عمالة: مراكشمدرسة ابن زهرإقليم: الحوزيوسف بن تاشفين 145 07/09/04أقدمية 16 سنةعبداللطيف الطالبي 02697F مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/00عمالة: مراكشمدرسة الشفشاوني عبد اإقليم: الحوزالخروع 145 07/09/04أقدمية 16 سنةالهام حكمات 02460Y)مزدوججليز )المقاطعة

106/09/00عمالة: مراكش أولد امباركإقليم: الحوزامغراس 145 22/09/04أقدمية 16 سنةعبد الكريم اويري 23066

W

مزدوجتسلطانت

506/09/00إقليم: الحوزالغنانمةإقليم: الحوزوزكيطة 145 07/09/04أقدمية 16 سنةعبد العالي سلم 03774Bمزدوجتمصلوحت

104/09/02إقليم: الحوزالخميسإقليم: الحوزم م آيت عابد 145 03/09/03أقدمية 16 سنةرشيد بحدوش 03713Kمزدوجأوريكة

مجموعة مدارس سيد الشيخ إقليم: الحوزالصبيطي

المركزية

816/09/94عمالة: مراكش 144 27/09/05إلتحاق بالزوجةعبد الصمد بادو 02523Sمزدوجالسويهلة

116/09/97إقليم: الحوزالمدرسة البتدائية  الملإقليم: الحوزاجيكن 143 24/11/04إلتحاق بالزوجةم السلم 27125Hمزدوجتمصلوحت

306/09/01عمالة: مراكشمدرسة ابن عاشرإقليم: الحوزاسني 143 27/09/04أقدمية 16 سنةحياة العطاري 02457V مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/01عمالة: مراكشمدرسة رحال بن احمدإقليم: الحوزايت قدور 143 06/09/04أقدمية 16 سنةفتيحة الفرداوي 02676H مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

806/09/01عمالة: مراكش أولد امباركإقليم: الحوزتغنبوشت 143 22/09/04أقدمية 16 سنةحنان السفوري 23066

W

مزدوجتسلطانت

101/01/02إقليم: الحوزابردوعإقليم: الحوز مركزية تمكرت 143 22/09/04أقدمية 16 سنةبلفقيه م 03252J)مزدوجأيت أورير )البلدية

216/09/94عمالة: مراكشمدرسة م عبدهإقليم: الحوزمدرسة المرابطين 141 17/09/02أقدمية 16 سنةنزهة الخطابي 18417T)مزدوججليز )المقاطعة

855



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 
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116/09/92عمالة: مراكشمدرسة اسمارةإقليم: الحوزتافزا 141 16/09/02أقدمية 16 سنةعبد الحكيم كاهيم 02667Y مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس الحاج إقليم: الحوزايت عمارة الواد المركزية

العربي المركزية

1016/09/99عمالة: مراكش 141 05/09/03أقدمية 16 سنةنعيمة  بواكداد 02526Vمزدوجالسويهلة

404/09/02عمالة: مراكشمدرسة النزالة 2إقليم: الحوزوزكيطة 141 23/09/04أقدمية 16 سنةحسناء ايت وزار 27230Xمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس الولجة إقليم: الحوزيابورة

الحركات المركزية

204/09/02عمالة: مراكش 141 07/09/04أقدمية 16 سنةجميلة بلقروي 02565Mمزدوجتسلطانت

304/09/02عمالة: مراكشمدرسة النسيمإقليم: الحوزايت سميل 141 23/09/04أقدمية 16 سنةزكية خربوش 24231M)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس ابن النفيس إقليم: الحوزاماريغان

المركزية

905/09/03عمالة: مراكش 141 05/09/03أقدمية 16 سنةالعيمادي حنان 02522Rمزدوجالسويهلة

116/09/92عمالة: مراكشمدرسة الجبل الخضرإقليم: الحوزسيدي داود 139 27/12/02أقدمية 16 سنةم ابو طالب 02693B مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/86عمالة: مراكشمدرسة المحاميد  9إقليم: الحوزتيزي التحتانية 139 04/09/02أقدمية 16 سنةلطيفة بوعليلي 24547F)مزدوجالمنارة )المقاطعة

106/09/00إقليم: الحوزالمدرسة البتدائية  الملإقليم: الحوزايت بورد 138 11/10/04إلتحاق بالزوجسعيدة السباهي 27125Hمزدوجتمصلوحت

106/09/00عمالة: مراكش أولد امباركإقليم: الحوزمركزية امليل 137 07/09/04أقدمية 16 سنةسعيد شعاب 23066

W

مزدوجتسلطانت

106/09/01إقليم: الحوزابن حبوسإقليم: الحوزاكر نومعاد 137 06/09/03إلتحاق بالزوجأمينة بونكزات 03237T)مزدوجتحناوت )البلدية

116/09/85عمالة: مراكشمدرسة المصلىإقليم: الحوزمدرسة المرابطين 135 04/09/02أقدمية 16 سنةمولي الحسن بلقديو 02717C سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

1004/09/02عمالة: مراكشمدرسة م عبدهإقليم: الحوزتغنبوشت 135 06/09/03أقدمية 16 سنةابراهيم سنداب 18417T)مزدوججليز )المقاطعة

105/09/03إقليم: الحوزمدرسة الرياضإقليم: الحوز مركزية تيزغت 134 05/09/03إلتحاق بالزوجزهرة الشرارطي 03231L)مزدوجأيت أورير )البلدية

مجموعة مدارس المية إقليم: الحوزايت قدور

المركزية

316/09/94عمالة: مراكش 133 06/09/04أقدمية 16 سنةعبد الرحيم اعمال 02816Kمزدوجالويدان

116/09/95عمالة: مراكشمدرسة خديجة بنت خويلدإقليم: الحوزبوعويد 133 07/09/04أقدمية 16 سنةعبد الرزاق بنبل 02719E سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

216/09/98عمالة: مراكشمدرسة سيدي جابرإقليم: الحوزتالبنين 133 04/09/04أقدمية 16 سنةوديع معقول 02657M مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج
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مجموعة مدارس النخيل إقليم: الحوزالصبيطي

المركزية

316/09/99عمالة: مراكش 133 28/09/05أقدمية 12 سنةاسامة  منان 02744G)مزدوجالنخيل )المقاطعة

111/09/00إقليم: الحوزايت فاسكاإقليم: الحوزتيديلي 133 07/09/04أقدمية 16 سنةسعيد بودليح 03254Lمزدوجأيت فاسكا

106/09/00إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الزاوية الرحاليةإقليم: الحوزتازارت 133 05/09/07أقدمية 12 سنةايت الدهب عادل 24825H)مزدوجسيدي رحال )البلدية

206/09/01عمالة: مراكشمدرسة النزالة 2إقليم: الحوزازميم 133 28/09/04أقدمية 16 سنةعز الدين مكسوري 27230Xمزدوجتسلطانت

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية ابن العميدإقليم: الحوزم م آيت عابد

مسيك
105/09/03 133 07/09/05أقدمية 12 سنةنبيلة سباع 01781K)مزدوجسباتة )المقاطعة

207/09/04إقليم: الحوزالغنانمةإقليم: الحوزتالنيف 133 07/09/04أقدمية 16 سنةايمان بوعزة 03774Bمزدوجتمصلوحت

307/09/04عمالة: مراكشمدرسة شعوف العياديإقليم: الحوزامكدال 133 07/09/04أقدمية 16 سنةكريمة العطري 02507Z)مزدوجالمنارة )المقاطعة

104/09/02إقليم: الحوزمدرسة الرياضإقليم: الحوزتريخت 131 24/09/04أقدمية 16 سنةعبد الصمد الدحماني 03231L)مزدوجأيت أورير )البلدية

مدرسة أيت منصور إقليم: الحوزبوعويد

البتدائية

104/09/02إقليم: الحوز 129 05/12/05إلتحاق بالزوجعزيزة أيت لحسن 26722V)مزدوجأيت أورير )البلدية

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزاكدوركيك

بنرحمون المركزية

405/09/03عمالة: مراكش 128 22/09/04إلتحاق بالزوجمريم الساهدي 02773Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

916/09/97عمالة: مراكشمدرسة القصبةإقليم: الحوزمولي ابراهيم 126 06/09/00أقدمية 16 سنةحفيظة امزال 02453R المشور-القصبة

)البلدية(

مزدوج

511/09/00عمالة: مراكشمدرسة رياض أوريكاإقليم: الحوزالمو 125 06/09/04إلتحاق بالزوجةسفيان الهللي 02740Cمزدوجتسلطانت

905/09/03إقليم: الحوز مركزية الرحىإقليم: الحوزيابورة 125 05/09/07أقدمية 12 سنةم لعلوي 03333Xمزدوجسيدي عبد ا غيات

206/09/00عمالة: مراكشمدرسة عرصة بانيإقليم: الحوزمولي ابراهيم 124 06/09/01أقدمية 16 سنةم خويا 02682P مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

816/09/99عمالة: مراكشمدرسة الوئامإقليم: الحوزالبريزة 123 16/12/08إلتحاق بالزوجخديجة بحسة 19831Eمزدوجتسلطانت

106/09/00إقليم: الحوز مركزية الرحىإقليم: الحوززرقطن 123 07/09/04أقدمية 16 سنةطارق واديع 03333Xمزدوجسيدي عبد ا غيات

104/09/02إقليم: الحوزالمسيرة الخضراءإقليم: الحوزاجيكن 123 04/09/05إلتحاق بالزوجحليمة الناصري 03236S)مزدوجتحناوت )البلدية
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507/09/04عمالة: مراكش تكانةإقليم: الحوزتاركة 123 07/09/04أقدمية 16 سنةفاطمة الزهراء بنكوزي 19832Fمزدوجتسلطانت

116/09/92إقليم: الحوزابن حبوسإقليم: الحوزمولي ابراهيم 122 16/09/01أقدمية 16 سنةسيف ا بزاري 03237T)مزدوجتحناوت )البلدية

104/09/02عمالة: مراكشمدرسة خديجة بنت خويلدإقليم: الحوزماووت 122 05/09/07إلتحاق بالزوجفاطمة شاكر 02719E سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

316/09/99عمالة: طنجة - أصيلالمام عليإقليم: الحوزالصبيطي 121 22/12/08أقدمية 12 سنةعائشة الصفى 21180

W

الشرف  مغوغة 

)المقاطعة(

مزدوج

 مجموعة  مدارس سد 

مولي يوسف

104/09/02عمالة: مراكشمدرسة أم الفضلإقليم: الحوز 121 04/09/05أقدمية 12 سنةنعيمة العبقي 02735X)مزدوجالنخيل )المقاطعة

106/09/01إقليم: الحوزايكودارإقليم: الحوزمركزية تخربين 120 07/12/08إلتحاق بالزوجغزلن الخباشي 03230K)مزدوجأيت أورير )البلدية

116/09/93إقليم: الحوزالمدرسة البتدائية  الملإقليم: الحوزمدرسة المرابطين 117 17/12/08إلتحاق بالزوجةم ابليدي 27125Hمزدوجتمصلوحت

مجموعة مدارس اولد جلل إقليم: الحوزمشطون

المركزية

204/09/02عمالة: مراكش 117 04/09/10م ايوب القتوري 02825Vمزدوجأولد حسون

116/09/99إقليم: الحوزابردوعإقليم: الحوزسبت اكرفروان 116 02/09/10إلتحاق بالزوجةعبد العزيز بخباش 03252J)مزدوجأيت أورير )البلدية

مدرسة عبد العزيز بن 

ادريس

204/09/02عمالة: مراكشمدرسة الوئامإقليم: الحوز 116 23/09/03أقدمية 16 سنةجنان أسحنون 19831Eمزدوجتسلطانت

404/09/02عمالة: مراكشمدرسة رياض أوريكاإقليم: الحوزالبريزة 116 16/12/08إلتحاق بالزوجعفيفة العبيدي 02740Cمزدوجتسلطانت

207/09/04إقليم: الحوز مركزية الرحىإقليم: الحوزإينغد 115 07/09/06أقدمية 12 سنةالسطوري م 03333Xمزدوجسيدي عبد ا غيات

مدرسة أيت منصور 

البتدائية

117/09/90إقليم: الحوزاولد يحيإقليم: الحوز 114 20/09/16إلتحاق بالزوجسعيدة فروخ 03773Aمزدوجتمصلوحت

916/09/94عمالة: مراكشمدرسة رياض أوريكاإقليم: الحوزمولي جعفر 111 16/12/08إلتحاق بالزوجةعبد الوهاب ايت علل 02740Cمزدوجتسلطانت

104/09/02إقليم: الحوزابن حبوسإقليم: الحوزاسني 110 04/12/06إلتحاق بالزوجبديعة قزوي 03237T)مزدوجتحناوت )البلدية

مجموعة مدارس سيد الشيخ إقليم: الحوزالبريزة

المركزية

307/09/04عمالة: مراكش 110 17/12/08إلتحاق بالزوجكلثوم ايت الزاوي 02523Sمزدوجالسويهلة

104/09/02إقليم: الحوزابن الونانإقليم: الحوز مركزية اغبالو 109 08/10/10إلتحاق بالزوججميلة أوصالح 03234P)مزدوجأمزميز )البلدية
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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 2020

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 الطويحينة إقليم: الحوزمشطون

المركزية

707/09/04عمالة: مراكش 109 04/09/10عبد الرفيع الكديفي 02807Aمزدوجالويدان

105/09/03إقليم: الحوزدار العسريإقليم: الحوزاكادير نايت لحسن 105 16/12/08إلتحاق بالزوجعطية  أكريفل 03770Xمزدوجتمصلوحت

716/09/00عمالة: مراكشمدرسة رياض المنزهإقليم: الحوزمولي جعفر 102 16/12/08إلتحاق بالزوجةالطيب الطويع 26726Zمزدوجحربيل

مجموعة مدارس واد الحجر إقليم: الحوز مركزية اغبالو

المركزية

516/09/03عمالة: مراكش 101 05/09/07إلتحاق بالزوجرحاب المراجي 02819Nمزدوجأولد حسون

207/09/05إقليم: الحوزمارية القبطيةإقليم: الحوزإينغد 101 05/09/11اسية يحيى 03233N)مزدوجأمزميز )البلدية

الشهيد علل بن إقليم: الحوزاكادير تساوت

عبدا-الزاهرية

305/09/03إقليم: الحوز 98 11/02/09إلتحاق بالزوجايمان الصالحي 03776Dمزدوجتمصلوحت

218/02/08إقليم: الحوز مركزية الشعبةإقليم: الحوزطلزين 97 02/09/10م ايت حساين 03246Cمزدوجأيت سيدي داود

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة الدريسية البتدائيةإقليم: الحوزيابورة

مرس السلطان
606/09/00 95 11/10/11عبد العالي سويني 01506L)مزدوجالفداء )المقاطعة

218/09/02إقليم: الحوزايت فاسكاإقليم: الحوزتغدوين 95 05/09/11احمد ابن هنون 03254Lمزدوجأيت فاسكا

902/09/09إقليم: الحوزالسرايريإقليم: الحوزتالنيف 93 02/09/09خالد  بلوادل 03330Uمزدوجسيدي عبد ا غيات

806/09/01عمالة: مراكشمدرسة علي بن ابي طالبإقليم: الحوزالصداقة 91 18/09/12إلتحاق بالزوجالفارسي لل حسناء 02733V سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

207/09/04إقليم: الحوزايت فاسكاإقليم: الحوزاكجكال 91 29/11/11عبد الهادي مرابط 03254Lمزدوجأيت فاسكا

315/02/08إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: الحوزتريخت 91 30/09/10الحسين مزيك 03258Rمزدوجأيت فاسكا

مجموعة مدارس الطويحينة إقليم: الحوزعين الجديد

المركزية

116/09/98عمالة: مراكش 90 02/09/16عبد العزيز عكرام 02807Aمزدوجالويدان

مجموعة مدارس تشرافت إقليم: الحوزيابورة

المركزية

507/09/04عمالة: مراكش 89 02/09/10إلتحاق بالزوجسهام الناصري 02599Zمزدوجاكفاي

116/09/97إقليم: الحوزمارية القبطيةإقليم: الحوزالطلس 88 02/09/16خالد اسكور 03233N)مزدوجأمزميز )البلدية

106/09/00إقليم: الحوزدار العسريإقليم: الحوزالصداقة 88 18/09/12إلتحاق بالزوجكريمة برزكون 03770Xمزدوجتمصلوحت
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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

116/09/99إقليم: الحوزالولجةإقليم: الحوزبوعويد 87 06/09/17نور الدين  ازهر 03339Dمزدوجسيدي عبد ا غيات

مجموعة مدارس اولد 

امطاع

1007/09/04عمالة: مراكشمدرسة سيد الزوينإقليم: الحوز 87 19/09/12فاطمة لكروح 02505Xمزدوجسيدي الزوين

مجموعة مدارس النزالة إقليم: الحوزايت فاسكا

المركزية

204/09/02عمالة: مراكش 86 04/09/16إلتحاق بالزوجةسالم علوي 02739Bمزدوجتسلطانت

716/09/96إقليم: الحوزالبريزةإقليم: الحوزم م آيت عابد 85 02/09/10احبيبي  أيت الحاج لحسن 03382Aمزدوجاغمات

مجموعة مدارس ملوان إقليم: الحوزايت قدور

المركزية

1014/09/01عمالة: مراكش 85 06/09/17إلتحاق بالزوجةكمال الفناوي 02528Xمزدوجالسويهلة

مدرسة أيت منصور إقليم: الحوزابت مولي علي

البتدائية

106/09/00إقليم: الحوز 84 04/09/18إلتحاق بالزوجةعبد الجليل أيت لكسير 26722V)مزدوجأيت أورير )البلدية

مدرسة عبد العزيز بن 

ادريس

106/09/00إقليم: الحوزايكودارإقليم: الحوز 83 04/09/18إلتحاق بالزوجمليكة مطهر 03230K)مزدوجأيت أورير )البلدية

306/09/01عمالة: مراكشمدرسة اليوسيإقليم: الحوزاكادير نايت لحسن 83 04/09/18إلتحاق بالزوجةنور الدين عمراوي 02726M سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

706/09/01إقليم: الحوز مركزية الشعبةإقليم: الحوزاكرفروان 83 06/09/17م بوالكيد 03246Cمزدوجأيت سيدي داود

106/09/01إقليم: الحوزابردوعإقليم: الحوزابت مولي علي 83 04/09/18إلتحاق بالزوجةعبد الهادي الغابة 03252J)مزدوجأيت أورير )البلدية

107/09/04إقليم: الحوزمارية القبطيةإقليم: الحوزسيدي بدهاج 83 04/09/19الحسين بيميك 03233N)مزدوجأمزميز )البلدية

مجموعة مدارس النخيل إقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزت

المركزية

116/09/96عمالة: مراكش 82 04/09/12إلتحاق بالزوجةحافظ بنانا 02744G)مزدوجالنخيل )المقاطعة

106/09/00إقليم: الحوزابن حبوسإقليم: الحوزدرب الشمس 82 04/09/18إلتحاق بالزوجةم بويمجدن 03237T)مزدوجتحناوت )البلدية

106/09/01إقليم: الحوزمدرسة الرياضإقليم: الحوزابت مولي علي 82 04/09/18إلتحاق بالزوجةطارق العكاوي 03231L)مزدوجأيت أورير )البلدية

705/09/03عمالة: مراكشمدرسة 20 غشتإقليم: الحوزالصداقة 82 02/09/14إلتحاق بالزوجرباب الهيناني 25426Lمزدوجتسلطانت

607/09/04إقليم: الحوزالناقوشإقليم: الحوزالخروع 79 06/09/17يوسف اثنان 03341Fمزدوجسيدي عبد ا غيات

304/09/02إقليم: الحوزالولجةإقليم: الحوزبوعويد 78 04/09/18جواد الساعيدي 03339Dمزدوجسيدي عبد ا غيات
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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

307/09/05إقليم: الحوزالغنانمةإقليم: الحوزمارية القبطية 78 18/09/12إلتحاق بالزوجخديجة ألحن 03774Bمزدوجتمصلوحت

205/09/03إقليم: الحوزابن حبوسإقليم: الحوزايكودار 77 06/09/17إلتحاق بالزوجاوشرع مينة 03237T)مزدوجتحناوت )البلدية

107/09/05إقليم: الحوزامغراسإقليم: الحوزايت سميل 76 02/09/16رضوان  لمرابط 03596H)مزدوجأمزميز )البلدية

207/09/05إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزت 75 06/09/17عبد الحكيم زهير 03258Rمزدوجأيت فاسكا

406/09/00عمالة: مراكشمدرسة مولي علي الشريفإقليم: الحوزاغرمان 73 03/09/13إلتحاق بالزوجةم رشيد سمللي 02718D سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

107/09/05إقليم: الحوزاكادير نايت لحسنإقليم: الحوز مركزية تمكرت 71 06/09/17نبيه سهام 03259Sمزدوجأيت فاسكا

802/09/09إقليم: الحوز مركزية الشعبةإقليم: الحوزطلزين 71 04/09/12صفاء غطوس 03246Cمزدوجأيت سيدي داود

مجموعة مدارس مسعود إقليم: الحوزالسرايري

المركزية

304/09/02عمالة: مراكش 70 04/09/18إلتحاق بالزوجةمنير حلمي 22135Jمزدوجحربيل

107/09/05إقليم: الحوزمدرسة القيروانإقليم: الحوزالمعتمد ابن عباد 70 02/09/16إلتحاق بالزوجنبيلة العالمي 25429P)مزدوجتحناوت )البلدية

المدرسة البتدائية حليمة إقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزت

السعدية

107/09/05إقليم: برشيد 69 06/09/17ايمان الشفناجي 14038H)مزدوجالكارة )البلدية

102/09/10عمالة: مراكشمدرسة السعديينإقليم: الحوزتزكين 69 19/09/12إلتحاق بالزوجأسماء أروهال 02691Z مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية  المنصور إقليم: الحوزالصداقة

الدهبي

607/09/05إقليم: الحوز 68 06/09/17إلتحاق بالزوجحنان الفزني 27124Gمزدوجتمصلوحت

مجموعة مدارس النور إقليم: الحوزدناسة

المركزية

607/09/04عمالة: مراكش 67 02/09/15رشيد السوسي 02811Eمزدوجالويدان

مجموعة مدارس الطويحينة إقليم: الحوزالخروع

المركزية

604/09/02عمالة: مراكش 66 02/09/16ابتسام رجاج 02807Aمزدوجالويدان

107/09/05إقليم: الحوزمولي جعفرإقليم: الحوزللغزيل 1 64 02/09/14إلتحاق بالزوجنوال حضيري 24821Dمزدوجسيدي عبد ا غيات

107/09/09إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: الحوزماووت 63 05/09/17اكوط السعيد 03706Cمزدوجأوريكة

1006/09/01عمالة: طنجة - أصيلالمنارإقليم: الحوزلمحلت 61 06/09/17وكردوس عبد الغني 26906V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة
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1007/09/04عمالة: طنجة - أصيلالمنارإقليم: الحوزلمحلت 61 06/09/17الزين الهام 26906V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

202/09/10إقليم: الحوزمدرسة القيروانإقليم: الحوزحمان الفتواكي 61 02/09/14إلتحاق بالزوجاسماء اعويش 25429P)مزدوجتحناوت )البلدية

الشهيد علل بن إقليم: الحوزالبريزة

عبدا-الزاهرية

706/09/01إقليم: الحوز 60 06/09/15إلتحاق بالزوجةخالد بنيران 03776Dمزدوجتمصلوحت

مجموعة مدارس رجال احمر إقليم: الحوزاسني

المركزية

502/09/10عمالة: مراكش 60 02/09/14إلتحاق بالزوجمريم الشباكي 02602Cمزدوجاكفاي

106/09/06إقليم: الحوزالمعتمد ابن عبادإقليم: الحوزماووت 59 05/09/17بومان م 03240

W

مزدوجاغمات

101/01/02إقليم: الحوزالسرايريإقليم: الحوزتكوتار 59 02/09/16إلتحاق بالزوجةانس هميمي 03330Uمزدوجسيدي عبد ا غيات

202/09/09إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: الحوزتصورت 1 59 06/09/17هشام بوغازي 03258Rمزدوجأيت فاسكا

1002/09/10إقليم: الحوزدرب الشمسإقليم: الحوزاسني 59 06/09/17م المسكي 03740Pمزدوجاغواطيم

مجموعة مدارس بوعزة إقليم: الحوزوزكيطة

المركزية

315/02/08عمالة: مراكش 58 02/09/14إلتحاق بالزوجةايت الشيخ م 02558Eمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس رجال احمر إقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزت

المركزية

906/09/01عمالة: مراكش 56 06/09/17إلتحاق بالزوجل لة مينة سهللي 02602Cمزدوجاكفاي

406/09/06إقليم: الحوزامغراسإقليم: الحوزلمحلت 56 04/09/18بان م 03596H)مزدوجأمزميز )البلدية

401/01/10إقليم: الحوزتكوتارإقليم: الحوزالمركب التربوي زرقطن 56 02/09/14حسناء الراضي 03266Zمزدوجأيت فاسكا

1014/09/01إقليم: الحوزالغنانمةإقليم: الحوزالصبيطي 55 06/09/17إلتحاق بالزوجةرشيد نيت احمد 03774Bمزدوجتمصلوحت

907/09/05إقليم: الحوزالولجةإقليم: الحوزبوعويد 55 06/09/17مولي عبد الكريم شريف 03339Dمزدوجسيدي عبد ا غيات

602/09/10إقليم: الحوزسيدي بدهاجإقليم: الحوز مركزية اغبالو 55 02/09/15م أيت  أحدوش 03643Jمزدوجسيدي  بدهاج

905/09/11إقليم: الحوزمجموعة مدارس سد نفيسإقليم: الحوزمركزية تكاديرت 55 05/09/13آيت مالك إلهام 03657Zمزدوجلل تكركوست

402/09/11إقليم: الحوزالناقوشإقليم: الحوزاماريغان 55 02/09/14رشيدة الوفائي 03341Fمزدوجسيدي عبد ا غيات
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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

801/01/12إقليم: الحوزاكادير نايت لحسنإقليم: الحوزتالبنين 55 05/09/17رحاوي السعيد 03259Sمزدوجأيت فاسكا

305/09/11إقليم: الحوزالمعملإقليم: الحوزتغدوين 54 02/09/16ميدول خديجة 03264Xمزدوجأيت فاسكا

304/09/12إقليم: الحوزتكوتارإقليم: الحوزتغدوين 54 02/09/16عز الدين الكداري 03266Zمزدوجأيت فاسكا

516/09/97إقليم: الحوزدار العسريإقليم: الحوزالصبيطي 53 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد الكامل الغدراني 03770Xمزدوجتمصلوحت

الشهيد علل بن إقليم: الحوزيوسف بن تاشفين

عبدا-الزاهرية

1004/09/02إقليم: الحوز 53 02/09/14إلتحاق بالزوجنبيلة وعزيز 03776Dمزدوجتمصلوحت

105/09/03إقليم: الحوزابن الونانإقليم: الحوزإينغد 53 03/09/13إلتحاق بالزوجفطيمة العسري 03234P)مزدوجأمزميز )البلدية

عمالة: الصخيرات  - الفتحإقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزت

تمارة
701/01/10 53 06/09/17فتيحة حرود 01355X)مزدوجالصخيرات )البلدية

مجموعة مدارس النور إقليم: الحوزتيزي التحتانية

المركزية

701/01/10عمالة: مراكش 53 06/09/17نور الهدى الراوي 02811Eمزدوجالويدان

202/09/14إقليم: الحوز مركزية الشعبةإقليم: الحوزمركزية اماسين 53 02/09/14لطيفة  أيت لشكر 03246Cمزدوجأيت سيدي داود

207/09/04إقليم: الحوزتكانةإقليم: الحوزايت قدور 52 04/09/18شكيب بنحمورو 03754Eمزدوجاغواطيم

907/09/05إقليم: الحوزالولجةإقليم: الحوزبوعويد 52 04/09/18غزلن فغيل 03339Dمزدوجسيدي عبد ا غيات

601/01/10إقليم: الحوزسيدي بدهاجإقليم: الحوزايت بورد 52 02/09/16رشيد مزوز 03643Jمزدوجسيدي  بدهاج

205/09/08إقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزتإقليم: الحوزمركزية اماسين 51 03/09/13حمامصي نبيل 03342Gمزدوجتمزوزت

502/09/09إقليم: الحوزتكوتارإقليم: الحوززطولة 49 06/09/17نادية قدي 03266Zمزدوجأيت فاسكا

102/09/09عمالة: مراكشمدرسة الثريا البتدائيةإقليم: الحوزحمان الفتواكي 49 02/09/15إلتحاق بالزوجلمياء طابش 27261F)مزدوجالنخيل )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية ذات 

النطاقين

105/09/11إقليم: الحوزايكودارإقليم: الحوز 49 02/09/14إلتحاق بالزوجالهام منوى 03230K)مزدوجأيت أورير )البلدية

901/01/12إقليم: الحوزحمان الفتواكيإقليم: الحوزدناسة 49 06/09/14ايت حمو م 03734Hمزدوجاغواطيم
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501/09/11إقليم: الحوزحمان الفتواكيإقليم: الحوزاسني 49 06/09/17ايت امادي عبد الخالق 03734Hمزدوجاغواطيم

201/01/12إقليم: الحوزالمعملإقليم: الحوزمجموعة مدارس التوامة 49 06/09/17العاتيق حسن 03264Xمزدوجأيت فاسكا

مدرسة عبد العزيز بن إقليم: الحوزالصداقة

ادريس

601/01/10إقليم: الحوز 48 04/09/18نضيف خديجة 03239Vمزدوجأوريكة

 مجموعة  مدارس سد 

مولي يوسف

705/09/11إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الزهراءإقليم: الحوز 48 02/09/16اكوجيل رجاء 26545C)مزدوجالعطاوية )البلدية

مدرسة عبد العزيز بن إقليم: الحوزبوعويد

ادريس

905/09/11إقليم: الحوز 48 04/09/18فاطمة الزهراء الهللي 03239Vمزدوجأوريكة

423/01/17إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة هراوةإقليم: الحوزاماريغان 48 23/01/17صالح رشدي 08896U)مزدوجسيدي رحال )البلدية

416/09/94إقليم: الحوزوادى الدهبإقليم: الحوزالخروع 47 06/09/17السلك م 03738Mمزدوجاغواطيم

المدرسة البتدائية يوسف إقليم: الحوزالمنصور الموحدي

بن تاشفين

103/09/13إقليم: طانطان 47 06/09/17مونير الخطري 15370F)مزدوجطانطان )البلدية

106/09/01إقليم: الحوزايت قدورإقليم: الحوزتكوتار 46 04/09/18عبد ا أبراغ 03372Pمزدوجاغمات

مجموعة مدارس اولد 

امطاع

404/09/12إقليم: الحوزمركزية أومناستإقليم: الحوز 46 02/09/16إلتحاق بالزوجامنية الكمالي 03780Hمزدوجتمصلوحت

116/09/99إقليم: الحوزالسرايريإقليم: الحوزتكوتار 45 04/09/18إلتحاق بالزوجةمولي رشيد بن خلدي 03330Uمزدوجسيدي عبد ا غيات

416/09/99إقليم: الحوزللغزيل 1إقليم: الحوزاكجكال 45 06/09/17السعيد الدريسي 21088

W

مزدوجأيت سيدي داود

404/09/02إقليم: الحوزتكانةإقليم: الحوزالخروع 45 04/09/19المحجوبي م عصام 03754Eمزدوجاغواطيم

1005/09/11إقليم: الحوزحمان الفتواكيإقليم: الحوزاسني 45 06/09/17بورويس  زهيرة 03734Hمزدوجاغواطيم

101/01/12إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: الحوزتافزا 45 06/09/17جميلة بوالنيت 03706Cمزدوجأوريكة

207/09/05إقليم: الحوزالخروعإقليم: الحوزالخميس 44 04/09/18بن خراز عبد الرحيم 03744Uمزدوجاغواطيم

902/09/09عمالة: مراكشمدرسة علل بن عبد اإقليم: الحوزثلث نسال 44 02/09/16إلتحاق بالزوجسناء سليمي 02714Z سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج
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106/09/06إقليم: الحوزالغنانمةإقليم: الحوزالولجة 43 06/09/17إلتحاق بالزوجأسماء عكي 03774Bمزدوجتمصلوحت

602/09/09إقليم: الحوزحمان الفتواكيإقليم: الحوزمركزية ايت بلحاج 43 06/09/17خديجة حسون 03734Hمزدوجاغواطيم

601/01/10عمالة: مراكشمدرسة مولي علي الشريفإقليم: الحوزتلتست 43 04/09/14إلتحاق بالزوجبارزيان فتيحة 02718D سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/14عمالة: الرباطوادي المخازنإقليم: الحوز مركزية تيزغت 43 02/09/14إلتحاق بالزوجايمان بن قايو 01072P يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

202/09/14إقليم: الحوزتافزاإقليم: الحوزابن تومرت 43 02/09/14مينة تعديت 03708Eمزدوجأوريكة

مجموعة مدارس مسعود إقليم: الحوزالمعمل

المركزية

802/09/10عمالة: مراكش 42 02/09/16إلتحاق بالزوجرجاء الوزاني 22135Jمزدوجحربيل

116/09/99إقليم: الحوزالسرايريإقليم: الحوزالبريزة 41 04/09/18إلتحاق بالزوجامينة اسكور 03330Uمزدوجسيدي عبد ا غيات

105/09/07إقليم: الصويرةم م ابن زهرإقليم: الحوزانزال الجبل 41 04/09/19جمال الدين دهيبي 09963Dمزدوجمجي

مجموعة مدارس باب إقليم: الحوزمركزية أومناست

الطلس المركزية

202/09/10عمالة: مراكش 41 04/09/18إلتحاق بالزوجةكمال اليزيدي 02818Mمزدوجالويدان

مجموعة مدارس اولد 

امطاع

104/09/12إقليم: الحوزمركزية أومناستإقليم: الحوز 41 06/09/17إلتحاق بالزوجمغنية إلهام 03780Hمزدوجتمصلوحت

304/09/12إقليم: الحوزمولي جعفرإقليم: الحوزتيزي التحتانية 41 06/09/17إلتحاق بالزوجحليمة زهروني 24821Dمزدوجسيدي عبد ا غيات

406/09/17إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة هراوةإقليم: الحوزاماريغان 41 06/09/17  ايمان مزيان 08896U)مزدوجسيدي رحال )البلدية

مجموعة مدارس احمد إقليم: الحوزابن الونان

بلهاشمي المركزية

1116/09/93عمالة: مراكش 40 20/09/15العباسي فاطمة 02762Bمزدوجالمنابهة

مجموعة مدارس ابن الونان إقليم: الحوزويركان

المركزية

103/09/13عمالة: مراكش 40 03/09/16إلتحاق بالزوجبهيجة اعويدات 02620Xمزدوجأيت ايمور

202/09/14إقليم: الحوز مركزية الشعبةإقليم: الحوزاكرفروان 40 04/09/18عبد السلم ايت خويا موح 03246Cمزدوجأيت سيدي داود

مدرسة عبد العزيز بن إقليم: الحوزالخروع

ادريس

211/09/00إقليم: الحوز 38 02/09/16الحاج الهيشامي 03239Vمزدوجأوريكة

506/09/06إقليم: الحوزيوسف بن تاشفينإقليم: الحوزطرورد 38 02/09/16موسو م 03729Cمزدوجاغواطيم
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305/09/11إقليم: الحوزتكانةإقليم: الحوزاكدوركيك 38 02/09/16ايت كروم زهيرة 03754Eمزدوجاغواطيم

104/09/12إقليم: الحوزالمعتمد ابن عبادإقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزت 38 04/09/18إلتحاق بالزوجخديجة ايت موسى 03240

W

مزدوجاغمات

103/09/13إقليم: الحوزالبريزةإقليم: الحوزانزال الجبل 38 05/09/16تورية الشجري 03382Aمزدوجاغمات

203/09/13إقليم: الحوزمدرسة الرياضإقليم: الحوزبوحدو 38 03/09/17إلتحاق بالزوجغزلن الهناني 03231L)مزدوجأيت أورير )البلدية

مجموعة مدارس اولد 

امطاع

403/09/13إقليم: الحوزالغنانمةإقليم: الحوز 38 06/09/17إلتحاق بالزوجزينب فريفرة 03774Bمزدوجتمصلوحت

904/09/16إقليم: الحوزالناقوشإقليم: الحوزاوكايمدن 38 01/01/17الباهينى هشام 03341Fمزدوجسيدي عبد ا غيات

101/01/17إقليم: الحوزتغنبوشتإقليم: الحوزايت عشا 38 01/01/17حسن القريوش 03314Bمزدوجتيدلي مسفيوة

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الزاوية الرحاليةإقليم: الحوزاسوال 38 23/01/17م التومي 24825H)مزدوجسيدي رحال )البلدية

223/01/17إقليم: الحوزالمعملإقليم: الحوززرقطن 38 23/01/17امال بنعريف 03264Xمزدوجأيت فاسكا

323/01/17إقليم: الحوزالناقوشإقليم: الحوز مركزية تمكرت 38 23/01/17فاطمة ابوسعيد 03341Fمزدوجسيدي عبد ا غيات

123/01/17إقليم: الحوزالبريزةإقليم: الحوزاكدوركيك 38 23/01/17خالد ايت بوجمعة 03382Aمزدوجاغمات

 مجموعة  مدارس سد 

مولي يوسف

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام مالكإقليم: الحوز 38 23/01/17فدوى رحو 18681E)مزدوجالعطاوية )البلدية

623/01/17إقليم: الحوزسيدي داودإقليم: الحوزاسوال 38 23/01/17ناصر حوات 03241Xمزدوجأيت سيدي داود

1023/01/17إقليم: الحوزتصورت 1إقليم: الحوزتلتست 38 23/01/17نزهة بوليقين 03273Gمزدوجتيغدوين

323/01/17إقليم: الحوزيوسف بن تاشفينإقليم: الحوزويركان 38 23/01/17م لعشاري 03729Cمزدوجاغواطيم

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة ابن حزمإقليم: الحوزمركزية اماسين 38 23/01/17يونس مفسيوي 08768E)مزدوجالعطاوية )البلدية

323/01/17إقليم: الحوزالمعملإقليم: الحوز مركزية تيزي 38 23/01/17الخضير التالية 03264Xمزدوجأيت فاسكا
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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: الحوز مركزية الرحىإقليم: الحوزمركزية ايت بلحاج 37 02/09/15إلتحاق بالزوجةنجما جمال 03333Xمزدوجسيدي عبد ا غيات

مجموعة مدارس مسعود إقليم: الحوزالمعتمد ابن عباد

المركزية

602/09/10عمالة: مراكش 37 02/09/16إلتحاق بالزوجمريم اعضضا 22135Jمزدوجحربيل

401/01/12عمالة: مراكشمدرسة رياض التقدمإقليم: الحوزتافزا 37 06/09/17إلتحاق بالزوجكريمة حلوي 26794Yمزدوجحربيل

123/01/17إقليم: الحوزالخميسإقليم: الحوزاغرمان 37 23/01/17أشيبان عبد العزيز 03713Kمزدوجأوريكة

104/09/12إقليم: الحوزالسرايريإقليم: الحوزبوعويد 36 04/09/19إلتحاق بالزوجصفاء بوتور 03330Uمزدوجسيدي عبد ا غيات

203/09/13عمالة: مراكشمدرسة سكينةإقليم: الحوزبوحدو 36 03/09/16إلتحاق بالزوجمالكي عتيقة 02722H سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة عبد العزيز بن إقليم: الحوزامخليج

ادريس

202/09/15إقليم: الحوز 36 04/09/18جليلة بنلكبير 03239Vمزدوجأوريكة

301/01/12إقليم: الحوزايكودارإقليم: الحوزللغزيل 1 35 02/09/15إلتحاق بالزوجبديعة  ايداتعربي 03230K)مزدوجأيت أورير )البلدية

304/09/12إقليم: الحوزلعوينةإقليم: الحوزبوعويد 35 04/09/19سناء ازوكاغن 03349Pمزدوجتمزوزت

102/09/15إقليم: قلعة  السراغنةسور العز المركزيةإقليم: الحوزتراست 35 06/09/17بوبكر امهان 08845Nمزدوجسور العز

702/09/15إقليم: الحوزالبريزةإقليم: الحوزستي فاضمة 35 02/09/15العالقى خديجة 03382Aمزدوجاغمات

323/01/17إقليم: الحوزبلعطارإقليم: الحوززرقطن 35 06/09/17زين العابدين انكري 03248Eمزدوجأيت سيدي داود

 مجموعة  مدارس سد 

مولي يوسف

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد امبارك المركزيةإقليم: الحوز 35 06/09/17المصطفى الدماغ 08827Uمزدوجواركي

مجموعة مدارس اولد 

امطاع

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد امسبل المركزيةإقليم: الحوز 35 06/09/17رباب الفاهي 09010Tمزدوجأولد امسبل

223/01/17إقليم: الحوزبلعطارإقليم: الحوزتيديلي 35 06/09/17مصطفى قدوري 03248Eمزدوجأيت سيدي داود

103/09/13إقليم: الحوز مركزية الرحىإقليم: الحوزالبريزة 34 04/09/18إلتحاق بالزوجبوالمان سناء 03333Xمزدوجسيدي عبد ا غيات

المدرسة الجماعاتية ذات 

النطاقين

803/09/13إقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزتإقليم: الحوز 34 06/09/17مريم العبدلوي 03342Gمزدوجتمزوزت
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402/09/14إقليم: الحوزحسن الصغيرإقليم: الحوزايت فاسكا 34 06/09/17إلتحاق بالزوج شكري أمينة 03229J)مزدوجأيت أورير )البلدية

102/09/09إقليم: الحوزابن الونانإقليم: الحوزتزكين 33 04/09/18إلتحاق بالزوجنجاة ابكاو 03234P)مزدوجأمزميز )البلدية

202/09/14إقليم: الحوزسيدي داودإقليم: الحوزسيدي احمد التومي 33 06/09/17 منى  منتكي 03241Xمزدوجأيت سيدي داود

203/09/13إقليم: الحوزالغنانمةإقليم: الحوزايت عمارة الواد المركزية 32 04/09/19إلتحاق بالزوجسلوى الزغراوي 03774Bمزدوجتمصلوحت

501/01/17إقليم: الحوزالبريزةإقليم: الحوزامسكر 32 04/09/18لحسن  أيت ثلث 03382Aمزدوجاغمات

923/01/17إقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزتإقليم: الحوزعين الرمان 32 04/09/18حسن اخراز 03342Gمزدوجتمزوزت

423/01/17إقليم: الحوزتزكينإقليم: الحوزايت بورد 32 04/09/18ادار سلوى 03627Sمزدوجتيزكين

423/01/17إقليم: الحوزللغزيل 1إقليم: الحوزسيدي احمد التومي 32 04/09/18حياة أكيت 21088

W

مزدوجأيت سيدي داود

602/09/14إقليم: القنيطرةالعفايفةإقليم: الحوزتافزا 31 04/09/18إلتحاق بالزوجنادية لطفي 10882Cمزدوجمناصرة

606/09/17إقليم: الرحامنةالشراردة المركزيةإقليم: الحوزتاركة 31 06/09/17صفاء مديد 09156Bمزدوجالجعيدات

مجموعة مدارس احمد إقليم: الحوز مركزية تيزغت

بلهاشمي المركزية

306/09/17عمالة: مراكش 31 06/09/17كجمولة لحميد 02762Bمزدوجالمنابهة

206/09/17إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: الحوزامزوزيت 31 06/09/17بهيجة كاوزي 03706Cمزدوجأوريكة

106/09/17إقليم: شيشاوةلبراجإقليم: الحوزابن تومرت 31 06/09/17بنتمة إكرام 02882Gمزدوجلمزوضية

206/09/17إقليم: الحوزوادى الدهبإقليم: الحوزسيدي فارس 31 06/09/17عبد الرزاق بورجلت 03738Mمزدوجاغواطيم

106/09/17إقليم: الحوزالبريزةإقليم: الحوزيابورة 31 06/09/17عبد الحق زوراق 03382Aمزدوجاغمات

406/09/17إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: الحوزمركزية امليل 31 06/09/17سعاد رقيب 03706Cمزدوجأوريكة

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالحمادنة الحويطة المركزيةإقليم: الحوزمركزية المختار السوسي 31 06/09/17رشيد المكاوي 08839Gمزدوجالصهريج
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106/09/17إقليم: الحوزتازارتإقليم: الحوزاهريصان 31 06/09/17مرية النخعي 03420Sمزدوجتزارت

1006/09/17إقليم: الحوزمجموعة مدارس سد نفيسإقليم: الحوزطارق بن زياد -ايت احكيم 31 06/09/17مصطفى أيت بلحاج 03657Zمزدوجلل تكركوست

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزإينغد

امطاع

706/09/17إقليم: الحوز 31 06/09/17عبد الرزاق المعين 03651Tمزدوجأولد امطاع

706/09/17إقليم: الحوزبوعويدإقليم: الحوزاكروكا 31 06/09/17المهدي الديب 03347Mمزدوجتمزوزت

106/09/17إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: الحوزسيدي فارس 31 06/09/17مصطفى بوجرة 03706Cمزدوجأوريكة

306/09/17إقليم: الحوزالخميسإقليم: الحوزتغولست 31 06/09/17المودن  عبد الرحيم 03713Kمزدوجأوريكة

206/09/17إقليم: الحوزبوعويدإقليم: الحوزابن تومرت 31 06/09/17هدى أقداد 03347Mمزدوجتمزوزت

306/09/17إقليم: الحوزاسنيإقليم: الحوزطرورد 31 06/09/17سكينة الكردحي 03496Zمزدوجأسني

714/12/17إقليم: الحوزالخميسإقليم: الحوزمركزية امليل 31 14/12/17فتيحة الخوخ 03713Kمزدوجأوريكة

106/09/17إقليم: الحوزاسنيإقليم: الحوزامكدال 31 06/09/17 خديجة المارني 03496Zمزدوجأسني

106/09/17إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: الحوزتيخفست 31 06/09/17منى الحاري 03706Cمزدوجأوريكة

406/09/17إقليم: الحوزوادى الدهبإقليم: الحوزسيدي فارس 31 06/09/17نجيب بنرائيس 03738Mمزدوجاغواطيم

606/09/17إقليم: الحوزمجموعة مدارس سد نفيسإقليم: الحوزاسني 31 06/09/17حجاج ليلى 03657Zمزدوجلل تكركوست

325/09/17إقليم: الحوزالخميسإقليم: الحوزايغير-غجدامة 31 25/09/17ابتسام باحدو 03713Kمزدوجأوريكة

625/09/17إقليم: الحوزالخميسإقليم: الحوزالمكيات 31 25/09/17م تهداوي 03713Kمزدوجأوريكة

425/09/17إقليم: الحوزثلث نسالإقليم: الحوزالمكيات 31 25/09/17مصطفى البرج 03375Tمزدوجاغمات

105/09/11إقليم: الحوز مركزية الرحىإقليم: الحوزايت فاسكا 30 06/09/17إلتحاق بالزوجزينب الجايدي 03333Xمزدوجسيدي عبد ا غيات
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الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

505/09/11عمالة: مراكشمدرسة 20 غشتإقليم: الحوزابن حبوس 30 نعمإلتحاق بالزوجخديجة منصر 06/09/17 25426Lمزدوجتسلطانت

مدرسة عبد العزيز بن إقليم: الحوزالصداقة

ادريس

204/09/12إقليم: الحوز 30 04/09/18بن امسال مريم 03239Vمزدوجأوريكة

302/09/14إقليم: خنيفرةتاتشاإقليم: الحوزالشهيد م الزرقطوني 30 04/09/18م بزين 19323Cمزدوجلهري

502/09/15إقليم: الحوزابردوعإقليم: الحوز مركزية تيزي 30 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم ابراغ 03252J)مزدوجأيت أورير )البلدية

102/09/15إقليم: الحوزالخميسإقليم: الحوزبوحدو 30 04/09/18م ايت الحاج 03713Kمزدوجأوريكة

709/12/11إقليم: الحوزلعوينةإقليم: الحوزثلث نسال 29 04/09/19طارق بيشاشي 03349Pمزدوجتمزوزت

المدرسة البتدائية الميرة إقليم: الحوزمركزية تخربين

لل أمينة

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
402/09/15 29 06/09/17أمينة بلحداد 01802H)مزدوجسباتة )المقاطعة

عمالة: الصخيرات  - الوفاقإقليم: الحوزاجيكن

تمارة
102/09/15 29 02/09/17إلتحاق بالزوجزينب حمري 26371Nمزدوجسيدي يحيى زعير

204/09/12إقليم: الحوزالشهيد م الزرقطونيإقليم: الحوزتغدوين 28 02/09/16إلتحاق بالزوجمحفوظ رشيدة 03232M)مزدوجأيت أورير )البلدية

402/09/14إقليم: الحوزمركزية أومناستإقليم: الحوزمركزية امليل 28 04/09/19إلتحاق بالزوجةعصام جكاني 03780Hمزدوجتمصلوحت

702/09/16إقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزتإقليم: الحوزواوسفت 28 02/09/16الضباشي يسرى 03342Gمزدوجتمزوزت

123/01/17إقليم: الحوزامخليجإقليم: الحوزستي فاضمة 28 23/01/17معاد بوكرن 03719Sمزدوجأوريكة

123/01/17إقليم: الحوزتافزاإقليم: الحوزتيخفست 28 23/01/17هشام الحرش 03708Eمزدوجأوريكة

123/01/17إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: الحوزتلتست 28 23/01/17فتيحة خيا 03706Cمزدوجأوريكة

1023/01/17إقليم: الحوزاكرفروانإقليم: الحوزايت واكستيت 28 23/01/17السكيكدي رشيد 03354Vمزدوجاكرفروان

123/01/17إقليم: الحوزوادى الدهبإقليم: الحوزسيدي فارس 28 23/01/17عبد الحق الهطار 03738Mمزدوجاغواطيم

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةسيدي ادريس المركزيةإقليم: الحوزايت واكستيت 28 23/01/17زبير الشرقاوي 08851Vمزدوجأولد خلوف
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223/01/17إقليم: الحوزالصداقةإقليم: الحوزستي فاضمة 28 23/01/17امغار م المين 25679Lمزدوجأوريكة

 مجموعة  مدارس سد 

مولي يوسف

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام مالكإقليم: الحوز 28 23/01/17فاطمة البراني 18681E)مزدوجالعطاوية )البلدية

119/01/17إقليم: الحوزتافزاإقليم: الحوزيابورة 28 23/01/17م أوتليزة 03708Eمزدوجأوريكة

124/01/17إقليم: الحوزعين الرمانإقليم: الحوزاوكايمدن 28 24/01/17يوسف المودن 03448Xمزدوجتمكرت

823/01/17إقليم: الحوزسيدي داودإقليم: الحوز مركزية تيزي 28 23/01/17ايت خترا زينب 03241Xمزدوجأيت سيدي داود

523/01/17إقليم: الحوزتصورت 1إقليم: الحوزطلزين 28 23/01/17حياة أجديك 03273Gمزدوجتيغدوين

123/01/17إقليم: الحوزامخليجإقليم: الحوزستي فاضمة 28 23/01/17القرشي فيصل 03719Sمزدوجأوريكة

101/01/17إقليم: الحوزمجموعة مدارس سد نفيسإقليم: الحوزمركزية تكاديرت 28 23/01/17معاذ ايت بن سعيد 03657Zمزدوجلل تكركوست

223/01/17إقليم: الحوزايت قدورإقليم: الحوزاغرمان 28 23/01/17حيمد رضوان 03372Pمزدوجاغمات

623/01/17إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: الحوزستي فاضمة 28 23/01/17الياديني سعاد 03706Cمزدوجأوريكة

323/01/17إقليم: الحوزايت قدورإقليم: الحوزاغرمان 28 23/01/17لمياء واحي 03372Pمزدوجاغمات

223/01/17إقليم: الرحامنةلحليوات المركزيةإقليم: الحوزاهريصان 28 23/01/17أمينة مشكور 09061Yمزدوجبوروس

323/01/17إقليم: الحوزالصداقةإقليم: الحوزستي فاضمة 28 23/01/17رابحي يونس 25679Lمزدوجأوريكة

مدرسة عبد العزيز بن إقليم: الحوزمركزية امليل

ادريس

123/01/17إقليم: الحوز 28 23/01/17إلتحاق بالزوجنادية كاون 03239Vمزدوجأوريكة

206/09/17إقليم: الحوزالخميسإقليم: الحوزاغرمان 28 04/09/18عبد الرحيم العزاوي 03713Kمزدوجأوريكة

106/09/17إقليم: الحوزالخميسإقليم: الحوزتمكوست 28 04/09/18عبد ا حبيبي 03713Kمزدوجأوريكة

206/09/17إقليم: الحوززطولةإقليم: الحوزسبت اكرفروان 28 04/09/18السعيد أيت بن خالي 03344Jمزدوجتمزوزت
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التوظيف
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

106/09/17إقليم: الحوزتزكينإقليم: الحوزدار الجامع 28 04/09/18عبد العالي بن ياسين 03627Sمزدوجتيزكين

406/09/17إقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزتإقليم: الحوزمجموعة مدارس التوامة 28 04/09/18عبد الناصر تيدريني 03342Gمزدوجتمزوزت

606/09/17إقليم: شيشاوةالجعارنةإقليم: الحوزويركان 28 04/09/18زهيرة بودهير 02868Sمزدوجلمزوضية

406/09/17إقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزتإقليم: الحوزمجموعة مدارس التوامة 28 05/09/18جميلة باقدير 03342Gمزدوجتمزوزت

706/09/17إقليم: الحوزتزكينإقليم: الحوزايت سميل 28 04/09/18فاطمة الزهراء بنكال 03627Sمزدوجتيزكين

206/09/17إقليم: الحوزدرب الشمسإقليم: الحوزاكر نومعاد 28 04/09/18فاطمة الزهراء مرزاق 03740Pمزدوجاغواطيم

206/09/17إقليم: الحوزالخروعإقليم: الحوزويركان 28 04/09/18رشيد كيغنمن 03744Uمزدوجاغواطيم

906/09/17إقليم: الحوزالصداقةإقليم: الحوزبوحدو 28 04/09/18خديجة بن عربة 25679Lمزدوجأوريكة

806/09/17إقليم: الحوزسيدي داودإقليم: الحوز مركزية تيزي 28 04/09/18لحسن العبوبي 03241Xمزدوجأيت سيدي داود

406/09/17إقليم: الحوزتالبنينإقليم: الحوزمجموعة مدارس التوامة 28 04/09/18مولي عبد السلم البلوطي 03311Yمزدوجتيدلي مسفيوة

مجموعة مدارس ابن الونان إقليم: الحوزالخميس

المركزية

102/09/15عمالة: مراكش 27 06/09/17إلتحاق بالزوجسارة أيت الزاويت 02620Xمزدوجأيت ايمور

423/01/17إقليم: الحوزبلعطارإقليم: الحوزتمغزدان 27 23/01/17يونس امزيل 03248Eمزدوجأيت سيدي داود

911/09/00عمالة: مراكشمدرسة مولي علي الشريفإقليم: الحوزالصداقة 26 02/09/16إلتحاق بالزوجةالعمراوي سمير 02718D سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

م/م المسيرة الخضراء إقليم: الحوزالمدرسة البتدائية  المل

مركزية اخربان

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
104/09/02 26 نعمالعرجي نادية 04/09/19 05087Dمزدوجتمسية

مدرسة عبد العزيز بن 

ادريس

المدرسة البتدائية صلح إقليم: الحوز

الدين اليوبي

105/09/11إقليم: العيون 26 04/09/18حفيظ العروسى 26039C)مزدوجالعيون )البلدية

102/09/15إقليم: الحوزمدرسة الشويطرإقليم: الحوزلعوينة 25 06/09/17إلتحاق بالزوجحياة بحتار 26640Fمزدوجسيدي عبد ا غيات

202/09/15إقليم: الحوزبوعويدإقليم: الحوز مركزية تيزي 25 06/09/17زكرياء غرب الليل 03347Mمزدوجتمزوزت

872



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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923/01/17إقليم: الحوزلعوينةإقليم: الحوزاسكين 25 06/09/17م ياسين المحمودي 03349Pمزدوجتمزوزت

723/01/17إقليم: الحوزايت قدورإقليم: الحوزتيديلي 25 06/09/17بدر الدين بنران 03372Pمزدوجاغمات

223/01/17إقليم: الحوزاسنيإقليم: الحوزمركزية امليل 25 06/09/17باتة يوسف 03496Zمزدوجأسني

223/01/17إقليم: الرحامنةالنواجي المركزيةإقليم: الحوزتمغزدان 25 06/09/17إلتحاق بالزوجةمولي المصطفى الودلي 09101Sمزدوجالجبيلت

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة سيدي رحالإقليم: الحوزتمغزدان 25 06/09/17إلتحاق بالزوجةازريعي حسام 08769F)مزدوجسيدي رحال )البلدية

723/01/17عمالة: مراكشمدرسة الحسن الزهراويإقليم: الحوزاسكين 25 06/09/17إلتحاق بالزوجةم زاوي 02732U سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

 مجموعة  مدارس سد 

مولي يوسف

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام مالكإقليم: الحوز 25 06/09/17عبد الوهاب  بوالدن 18681E)مزدوجالعطاوية )البلدية

723/01/17إقليم: آسفيم/م سيدي دنون الحضريإقليم: الحوزاكروكا 25 06/09/17العلمي ادرين 13640Aمزدوجلحدار

723/01/17إقليم: آسفيم/م سيدي دنون الحضريإقليم: الحوزاكروكا 25 06/09/17يونس دكداك 13640Aمزدوجلحدار

123/01/17إقليم: الحوزبوعويدإقليم: الحوزدناسة 25 06/09/17التوخسيني ام 03347Mمزدوجتمزوزت

 مجموعة  مدارس سد 

مولي يوسف

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام مالكإقليم: الحوز 25 06/09/17يوسف انعما 18681E)مزدوجالعطاوية )البلدية

823/01/17إقليم: الحوزاكرفروانإقليم: الحوزسبت اكرفروان 25 04/09/17يوسف بوستة 03354Vمزدوجاكرفروان

123/01/17إقليم: الحوزعين الرمانإقليم: الحوزطلزين 25 06/09/17اسماعيل بويوتلن 03448Xمزدوجتمكرت

206/09/17إقليم: الحوزلرجامإقليم: الحوزالمرجة 25 04/09/19فياض فاطمة الزهراء 03660Cمزدوجلل تكركوست

206/09/17إقليم: الحوزامخليجإقليم: الحوزاولماس 25 04/09/19م الهمزي 03719Sمزدوجأوريكة

206/09/17إقليم: الحوزالخميسإقليم: الحوزسيدي احمد التومي 25 16/09/19ابراهيم بلمعطي 03713Kمزدوجأوريكة

206/09/17إقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزتإقليم: الحوزم م آيت عابد 25 04/09/19العلوي عبد العالي 03342Gمزدوجتمزوزت
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906/09/17إقليم: الحوزالصداقةإقليم: الحوزبوحدو 25 04/09/19عزيزة بن بهية 25679Lمزدوجأوريكة

806/09/17إقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزتإقليم: الحوزتيديلي 25 16/09/19جمال أيت الكبير 03342Gمزدوجتمزوزت

306/09/17إقليم: الحوزبوحدوإقليم: الحوزاغرمان 25 04/09/19مراد فتحي زوهيري 03386Eمزدوجاغمات

306/09/17إقليم: الحوزللغزيل 1إقليم: الحوزتمغزدان 25 04/09/19عبد الكريم امين 21088

W

مزدوجأيت سيدي داود

206/09/17إقليم: الحوزالصداقةإقليم: الحوزمركزية ايت بلحاج 25 04/09/19سعيد ندحميد 25679Lمزدوجأوريكة

202/09/10إقليم: الحوزاكادير نايت لحسنإقليم: الحوزتالبنين 24 04/09/18إلتحاق بالزوجلطيفة  الفضبل 03259Sمزدوجأيت فاسكا

701/01/17إقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزتإقليم: الحوزكيك 24 04/09/18علي الزياني 03342Gمزدوجتمزوزت

406/09/17إقليم: الحوزمدرسة المرابطينإقليم: الحوزواوسفت 24 06/09/17إلتحاق بالزوجمخلص لطيفة 03705Bمزدوجأوريكة

 مجموعة  مدارس سد 

مولي يوسف

604/09/18إقليم: الحوزاكجكالإقليم: الحوز 24 04/09/18مليكة أبودرار 03447

W

مزدوجتمكرت

804/09/18إقليم: الرحامنةالبطمة المركزيةإقليم: الحوزتراست 24 04/09/18خديجة اد منصور 09162Hمزدوجالجعيدات

304/09/18إقليم: الحوزاجيكنإقليم: الحوزتغولست 24 04/09/18وفاء ازويزي 03749Zمزدوجاغواطيم

304/09/18إقليم: الحوزتافزاإقليم: الحوزاماريغان 24 04/09/18رشيدة الدريسي المعروفي 03708Eمزدوجأوريكة

304/09/18إقليم: الحوزتغنبوشتإقليم: الحوزانامر 24 04/09/18عبد الغاني التباري 03314Bمزدوجتيدلي مسفيوة

204/09/18إقليم: الحوزماووتإقليم: الحوزيابورة 24 06/09/18زينب التعرمتي علوي 03718Rمزدوجأوريكة

304/09/18إقليم: الحوزماووتإقليم: الحوزمركزية  م/م أزكور 24 04/09/18حكيمة الجيب 03718Rمزدوجأوريكة

204/09/18إقليم: الحوزمركزية ايت بلحاجإقليم: الحوزتيخفست 24 04/09/18أسماء الحمداوي 03379Xمزدوجاغمات

104/09/18إقليم: الحوزيوسف بن تاشفينإقليم: الحوزوانسكرا 24 04/09/18الرحالي عبد العزيز 03729Cمزدوجاغواطيم
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104/09/18إقليم: الحوزثلث نسالإقليم: الحوزاوكايمدن 24 04/09/18عبد الرحيم الشرارطي 03375Tمزدوجاغمات

704/09/18إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة هراوةإقليم: الحوزطارق بن زياد -ايت احكيم 24 04/09/18مليكة الطايع 08896U)مزدوجسيدي رحال )البلدية

705/09/18إقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزتإقليم: الحوزانزال الجبل 24 05/09/18امال الكريمي 03342Gمزدوجتمزوزت

604/09/18إقليم: الحوزسيدي احمد التوميإقليم: الحوزانزال الجبل 24 04/09/18لطيفة النحلي 03457Gمزدوجالتوامة

104/09/18إقليم: الحوزتغنبوشتإقليم: الحوزانامر 24 04/09/18هشام ايت الصديق 03314Bمزدوجتيدلي مسفيوة

204/09/18إقليم: الحوزمركزية ايت بلحاجإقليم: الحوزتيخفست 24 04/09/18مصطفى برزيز 03379Xمزدوجاغمات

504/09/18إقليم: الحوزمركزية تخربينإقليم: الحوزانسا 24 04/09/18جيهان بوعبي 03307Uمزدوجتيدلي مسفيوة

104/09/18إقليم: الحوزايت عمارة الواد المركزيةإقليم: الحوزوانسكرا 24 04/09/18بولهناء ياسين 03659Bمزدوجسيدي  بدهاج

104/09/18إقليم: الحوزثلث نسالإقليم: الحوزاغبالو_تزارت 24 04/09/18حليمة رشدي 03375Tمزدوجاغمات

204/09/18إقليم: الحوزبوحدوإقليم: الحوزتاركة 24 04/09/18اسماعيل سرنان 03386Eمزدوجاغمات

604/09/18إقليم: الحوزاكجكالإقليم: الحوزانفلي 24 04/09/18سميرة غزوى 03447

W

مزدوجتمكرت

104/09/18إقليم: الحوزاكجكالإقليم: الحوزمركزية المختار السوسي 24 04/09/18م كرجيد 03447

W

مزدوجتمكرت

102/09/15إقليم: الحوزللغزيل 1إقليم: الحوزعين الرمان 23 04/09/19خديجة الحري 21088

W

مزدوجأيت سيدي داود

702/09/16إقليم: الحوزلمحلتإقليم: الحوزدار الجامع 23 04/09/19لحسن أحليف 03628Tمزدوجتيزكين

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزمركزية ايت بلحاج

عثمان المركزية

407/09/16عمالة: مراكش 23 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة العرابي 02552Yمزدوجالوداية

913/01/17إقليم: الحوزبوعويدإقليم: الحوزثلث نسال 23 04/09/19حسن ايت واحمان 03347Mمزدوجتمزوزت

414/02/17إقليم: الحوزسيدي احمد التوميإقليم: الحوز مركزية تمكرت 23 مولي عبدالعزيز الهاشمي 

الدريسي

04/09/19 03457Gمزدوجالتوامة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة
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مجموعة مدارس السيفر إقليم: الحوزتمكوست

المركزية

306/09/17عمالة: مراكش 23 06/09/17إلتحاق بالزوجشقرون مريم 02755Uمزدوجحربيل

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزتمكوست

عثمان المركزية

606/09/17عمالة: مراكش 23 06/09/17إلتحاق بالزوجباهي خديجة 02552Yمزدوجالوداية

206/09/17إقليم: الحوزلعوينةإقليم: الحوزمشطون 23 06/09/17إلتحاق بالزوججنكاري سمية 03349Pمزدوجتمزوزت

406/09/17إقليم: الحوز وحدة ايت الحاجإقليم: الحوزكيك 23 06/09/17إلتحاق بالزوجوفاء باروك 03778Fمزدوجاغواطيم

406/09/17إقليم: الحوز وحدة ايت الحاجإقليم: الحوزكيك 23 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة قايو 03778Fمزدوجاغواطيم

1006/09/17إقليم: الحوزتيوليإقليم: الحوزتمكوست 23 06/09/17إلتحاق بالزوجفاتح ترية 03784Mمزدوجتمصلوحت

مجموعة مدارس السيفر إقليم: الحوزاولماس

المركزية

106/09/17عمالة: مراكش 23 06/09/17إلتحاق بالزوجالزوهرة الصاديق 02755Uمزدوجحربيل

506/09/17إقليم: الحوزالشهيد م الزرقطونيإقليم: الحوزاكجكال 23 06/09/17إلتحاق بالزوجكطال ازهور 03232M)مزدوجأيت أورير )البلدية

مجموعة مدارس واد الحجر إقليم: الحوزاولماس

المركزية

406/09/17عمالة: مراكش 23 06/09/17إلتحاق بالزوجنعيمة ايت الفهيم 02819Nمزدوجأولد حسون

مجموعة مدارس ايت بل إقليم: الحوزتلتست

وسعيد المركزية

106/09/17عمالة: مراكش 23 06/09/17إلتحاق بالزوجلل نعيمة تيدريري 02751Pمزدوجحربيل

323/01/17إقليم: الحوزللغزيل 1إقليم: الحوزالمركب التربوي زرقطن 22 06/09/17بوخيزو عبد ا 21088

W

مزدوجأيت سيدي داود

423/01/17إقليم: الحوزتزكينإقليم: الحوزايت بورد 22 04/09/18نادية ادار 03627Sمزدوجتيزكين

123/01/17إقليم: الحوزايت عمارة الواد المركزيةإقليم: الحوزمولي ابراهيم 22 06/09/17أوحمدوا لطيفة 03659Bمزدوجسيدي  بدهاج

المدرسة الجماعاتية ذات إقليم: الحوزمركزية تخربين

النطاقين

123/01/17إقليم: الحوز 22 04/09/18إلتحاق بالزوجةرشيد بواحماد 25563Kمزدوجاكرفروان

مدرسة عبد العزيز بن إقليم: الحوزاولماس

ادريس

125/09/17إقليم: الحوز 22 25/09/17إلتحاق بالزوجوئلم حنزاز 03239Vمزدوجأوريكة

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزويركان

عثمان المركزية

306/09/17عمالة: مراكش 22 06/09/17إلتحاق بالزوجشادية هيري 02552Yمزدوجالوداية

مجموعة مدارس الشويطر إقليم: الحوزطلزين

المركزية

106/09/17عمالة: مراكش 22 06/09/17إلتحاق بالزوجسلمى المومن 02814Hمزدوجالويدان
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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 واد الحجر إقليم: الحوزتمكوست

المركزية

106/09/17عمالة: مراكش 22 06/09/17إلتحاق بالزوجةادعلي محماد 02819Nمزدوجأولد حسون

406/09/17إقليم: الحوزسيدي غياتإقليم: الحوزستي فاضمة 22 06/09/17إلتحاق بالزوجمجاهد كوثر 03326Pمزدوجسيدي عبد ا غيات

102/09/10عمالة: مراكشمدرسة الفداءإقليم: الحوزتافزا 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةباروز شرف 02728P سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

423/01/17إقليم: الحوزالشهيد م الزرقطونيإقليم: الحوز مركزية الشعبة 21 04/09/19إلتحاق بالزوجحيدة عائشة 03232M)مزدوجأيت أورير )البلدية

206/09/17إقليم: الحوزاجيكنإقليم: الحوزتنامرت 21 06/09/17كريمة الناصري 03749Zمزدوجاغواطيم

506/09/17إقليم: الحوزبوعويدإقليم: الحوزمشطون 21 06/09/17الهرادي اسماء 03347Mمزدوجتمزوزت

206/09/17إقليم: الحوزيوسف بن تاشفينإقليم: الحوزطرورد 21 06/09/17زكية لكنيبي 03729Cمزدوجاغواطيم

506/09/17إقليم: الحوزالشهيد م الزرقطونيإقليم: الحوززرقطن 21 06/09/17إلتحاق بالزوجسكينة التومي 03232M)مزدوجأيت أورير )البلدية

106/09/17إقليم: الحوزايت فاسكاإقليم: الحوزتالنيف 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةيوسف لصيان 03254Lمزدوجأيت فاسكا

606/09/17إقليم: الحوزامخليجإقليم: الحوزتافكا 21 06/09/17سامية البكار 03719Sمزدوجأوريكة

106/09/17إقليم: الحوز مركزية تيزيإقليم: الحوزتاركة 21 06/09/17مصطفى الطوخي 03460Kمزدوجالتوامة

906/09/17إقليم: الحوزازميمإقليم: الحوززرقطن 21 06/09/17اميمة اشهان 03442Rمزدوجتمكرت

106/09/17إقليم: الحوزمركزية تخربينإقليم: الحوزتيخفست 21 06/09/17نوال كديري 03307Uمزدوجتيدلي مسفيوة

906/09/17إقليم: الحوزتغدوينإقليم: الحوزاسوال 21 06/09/17يوسف الغدويني 03272Fمزدوجتيغدوين

406/09/17إقليم: الحوزامخليجإقليم: الحوزاوكايمدن 21 06/09/17جرجاف عبد الله 03719Sمزدوجأوريكة

106/09/17إقليم: الحوزتزكينإقليم: الحوزتنيسكت 21 06/09/17غزلن عبدلي 03627Sمزدوجتيزكين

106/09/17إقليم: الحوزتزكينإقليم: الحوزالمنصور الموحدي 21 06/09/17زبيلي أسية 03627Sمزدوجتيزكين
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد الحداد المركزيةإقليم: الحوزتراست 21 06/09/17حسناء انوار 08842Kمزدوجالصهريج

506/09/17إقليم: الحوززطولةإقليم: الحوزتنيسكت 21 06/09/17سلمى ايت قليلة 03344Jمزدوجتمزوزت

706/09/17إقليم: الرحامنةدار همض المركزيةإقليم: الحوزاسلون 21 06/09/17أحمد لمي 09310Uمزدوجأيت حمو

406/09/17إقليم: الحوزثلث نسالإقليم: الحوزاهريصان 21 06/09/17مريم الغواغي 03375Tمزدوجاغمات

1006/09/17إقليم: الحوزبوعويدإقليم: الحوزاهريصان 21 06/09/17أمال الشهدي 03347Mمزدوجتمزوزت

906/09/17إقليم: الحوزمجموعة مدارس التوامةإقليم: الحوزتالنيف 21 06/09/17أمال لهللي 03451Aمزدوجالتوامة

106/09/17إقليم: الحوزاسكينإقليم: الحوزاملوكي 21 06/09/17مونية المخنتر 03710Gمزدوجأوريكة

506/09/17إقليم: قلعة  السراغنةلعميرات المركزيةإقليم: الحوزتغولست 21 06/09/17الخيراوي يونس 08897Vمزدوجزمران

806/09/17إقليم: الحوزوزكيطةإقليم: الحوزاحمد بوكماخ 21 06/09/17حميد بخوني 03665Hمزدوجوزكيطة

106/09/17إقليم: الحوزتصورت 1إقليم: الحوزايت واكستيت 21 06/09/17بوقج  سكينة 03273Gمزدوجتيغدوين

506/09/17إقليم: الحوزماووتإقليم: الحوزسيدي فارس 21 06/09/17ليلى اسالم 03718Rمزدوجأوريكة

106/09/17عمالة: مراكشمدرسة ميمونة أم المؤمنينإقليم: الحوزتاركة 21 06/09/17إلتحاق بالزوجامل ايزكبي 02687V مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/17إقليم: الحوزويركانإقليم: الحوز مركزية امسلن 21 06/09/17رشيد أحبيس 03577Mمزدوجويركان

106/09/17إقليم: الحوزمركزية تخربينإقليم: الحوزاغي 21 06/09/17كريمة الطالب 03307Uمزدوجتيدلي مسفيوة

مدرسة أيت منصور إقليم: الحوزتاركة

البتدائية

106/09/17إقليم: الحوز 21 06/09/17إلتحاق بالزوجسكينة طلبان 26722V)مزدوجأيت أورير )البلدية

606/09/17إقليم: الحوزمركزية تخربينإقليم: الحوزالمو 21 06/09/17جهاد لبعوي 03307Uمزدوجتيدلي مسفيوة

406/09/17إقليم: الحوزبوعويدإقليم: الحوزإينغد 21 06/09/17السعدية الدهبي 03347Mمزدوجتمزوزت
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

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: الحوزاجيكنإقليم: الحوزاهريصان 21 06/09/17لبنى أيت بنعدي 03749Zمزدوجاغواطيم

806/09/17إقليم: الحوزاسكينإقليم: الحوزتراست 21 06/09/17انس رضوان 03710Gمزدوجأوريكة

306/09/17إقليم: الحوزايت عمارة الواد المركزيةإقليم: الحوزاملوكي 21 06/09/17خولة كللي 03659Bمزدوجسيدي  بدهاج

306/09/17إقليم: الحوزايت فاسكاإقليم: الحوزايت واكستيت 21 06/09/17إلتحاق بالزوجولد الحلوي أسماء 03254Lمزدوجأيت فاسكا

606/09/17إقليم: الحوزاهريصانإقليم: الحوزاماريغان 21 06/09/17 رجاء بوكريم 03432Eمزدوجتزارت

606/09/17إقليم: الحوزثلث نسالإقليم: الحوزتغولست 21 06/09/17احموبه م 03375Tمزدوجاغمات

806/09/17إقليم: الحوزتالبنينإقليم: الحوززرقطن 21 06/09/17كوثر دلحلي 03311Yمزدوجتيدلي مسفيوة

106/09/17إقليم: الحوزبوحدوإقليم: الحوزانامر 21 06/09/17حبيبة ابا حجوب 03386Eمزدوجاغمات

106/09/17إقليم: الحوزالمعملإقليم: الحوزايت واكستيت 21 06/09/17إلتحاق بالزوجكريمة تيدريني 03264Xمزدوجأيت فاسكا

306/09/17إقليم: الحوزاكجكالإقليم: الحوزتغولست 21 06/09/17ددان سعيد 03447

W

مزدوجتمكرت

1006/09/17إقليم: الرحامنةسيدي بوبكر المركزيةإقليم: الحوزسيدي فارس 21 06/09/17عمرة بخشو 09069Gمزدوجسيدي بوبكر

1006/09/17إقليم: الحوزاكرفروانإقليم: الحوزايت واكستيت 21 06/09/17نوري سعيدة 03354Vمزدوجاكرفروان

106/09/17إقليم: الحوزايت عمارة الواد المركزيةإقليم: الحوزتولكين 21 06/09/17ياسر العسري 03659Bمزدوجسيدي  بدهاج

906/09/17إقليم: الحوزاجيكنإقليم: الحوزاهريصان 21 06/09/17هدى أبوزيان 03749Zمزدوجاغواطيم

306/09/17إقليم: الحوزمركزية تخربينإقليم: الحوزانسا 21 06/09/17جميلة المسعودي 03307Uمزدوجتيدلي مسفيوة

406/09/17إقليم: الحوزالخروعإقليم: الحوزطارق بن زياد -ايت احكيم 21 06/09/17عائشة أيت ايطو 03744Uمزدوجاغواطيم

1006/09/17إقليم: الحوزبوعويدإقليم: الحوزالمنصور الموحدي 21 06/09/17مطاع كريمة 03347Mمزدوجتمزوزت
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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: الحوزالخروعإقليم: الحوزاكرماون 21 06/09/17رشيد اعريش 03744Uمزدوجاغواطيم

106/09/17إقليم: الحوزاهريصانإقليم: الحوزالمو 21 06/09/17وردية موهو 03432Eمزدوجتزارت

706/09/17إقليم: الحوزاسكينإقليم: الحوزاملوكي 21 06/09/17جميلة ايت عل 03710Gمزدوجأوريكة

806/09/17إقليم: الحوزتيزي التحتانيةإقليم: الحوزطارق بن زياد -ايت احكيم 21 06/09/17عبد  الجليل بن تضيفت 03323Lمزدوجتيدلي مسفيوة

مدرسة أيت منصور إقليم: الحوزاهريصان

البتدائية

206/09/17إقليم: الحوز 21 06/09/17إلتحاق بالزوجسوكينة لبويهي 26722V)مزدوجأيت أورير )البلدية

906/09/17إقليم: الحوزوزكيطةإقليم: الحوزاحمد بوكماخ 21 06/09/17وداد السراجي 03665Hمزدوجوزكيطة

306/09/17إقليم: الحوزايت عمارة الواد المركزيةإقليم: الحوزالخروع 21 04/09/19حمداد المصطفى 03659Bمزدوجسيدي  بدهاج

305/09/17إقليم: الحوزلعوينةإقليم: الحوزمركزية ايت بلحاج 21 04/09/19حياة اضاها 03349Pمزدوجتمزوزت

306/09/17إقليم: الحوزلعوينةإقليم: الحوزثلث نسال 21 04/09/19زين العابدين توفيق 03349Pمزدوجتمزوزت

106/09/17إقليم: الحوزاجيكنإقليم: الحوزتافكا 21 06/09/17مصطفى القادري 03749Zمزدوجاغواطيم

106/09/17إقليم: الحوزايت فاسكاإقليم: الحوزاغي 21 06/09/17إلتحاق بالزوجحفصة انبيكة 03254Lمزدوجأيت فاسكا

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزاكرماون

امطاع

806/09/17إقليم: الحوز 21 06/09/17مصطفى لعميري 03651Tمزدوجأولد امطاع

606/09/17إقليم: الحوزاكجكالإقليم: الحوزطارق بن زياد -ايت احكيم 21 06/09/17سمير الفائدة 03447

W

مزدوجتمكرت

206/09/17إقليم: الحوزبوعويدإقليم: الحوزايت واكستيت 21 06/09/17فاطمة أقيلي 03347Mمزدوجتمزوزت

206/09/17إقليم: الحوزالمعتمد ابن عبادإقليم: الحوزتريخت 21 06/09/17إلتحاق بالزوجالشويركي سميرة 03240

W

مزدوجاغمات

106/09/17إقليم: الحوززطولةإقليم: الحوزمركزية ايت بلحاج 21 04/09/19الدباغ اسماعيل 03344Jمزدوجتمزوزت

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةسور العز المركزيةإقليم: الحوزتراست 21 06/09/17احمد الرافعي 08845Nمزدوجسور العز
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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

306/09/17إقليم: الحوزيوسف بن تاشفينإقليم: الحوزاكرماون 21 06/09/17يونس مصباحي 03729Cمزدوجاغواطيم

مجموعة مدارس مسعود إقليم: الحوززرقطن

المركزية

323/11/17عمالة: مراكش 21 23/11/17إلتحاق بالزوجةالمهدي ومامس 22135Jمزدوجحربيل

1006/09/17إقليم: الحوزالشهيد م الزرقطونيإقليم: الحوز مركزية تمكرت 21 04/09/18إلتحاق بالزوجنادية خاوة 03232M)مزدوجأيت أورير )البلدية

204/09/18إقليم: الحوزاسنيإقليم: الحوزالمنصور الموحدي 21 04/09/19مروان ادعبل 03496Zمزدوجأسني

504/09/18إقليم: الحوزالخروعإقليم: الحوزطرورد 21 04/09/19عبد الوهاب إذلمين 03744Uمزدوجاغواطيم

304/09/18إقليم: الحوزبوعويدإقليم: الحوزاكروكا 21 04/09/19عبد الرحيم أعبيبي 03347Mمزدوجتمزوزت

مجموعة مدارس اولد 

امطاع

804/09/18إقليم: الحوزمركزية ايت بلحاجإقليم: الحوز 21 04/09/19الدبدوبي عبد الواحد 03379Xمزدوجاغمات

104/09/18إقليم: الحوزتزكينإقليم: الحوزايت بورد 21 04/09/19الحسن الرسموكي 03627Sمزدوجتيزكين

704/09/18إقليم: الحوزامخليجإقليم: الحوزويركان 21 04/09/19زكرياء امرهون 03719Sمزدوجأوريكة

504/09/18إقليم: الحوزامخليجإقليم: الحوزتغنبوشت 21 04/09/19نورالدين املل 03719Sمزدوجأوريكة

104/09/18إقليم: الحوزاسنيإقليم: الحوزواوسفت 21 04/09/19مصطفى  أمنثاك 03496Zمزدوجأسني

304/09/18إقليم: الحوزمركزية ايت بلحاجإقليم: الحوزاجيكن 21 04/09/19حسن بن شانة 03379Xمزدوجاغمات

804/09/18إقليم: الحوزيوسف بن تاشفينإقليم: الحوزكيك 21 04/09/19نادية بوشريط 03729Cمزدوجاغواطيم

304/09/18إقليم: الحوزاسنيإقليم: الحوزوانسكرا 21 04/09/19إلهام حاتم 03496Zمزدوجأسني

704/09/18إقليم: الحوزبوحدوإقليم: الحوزلرجام 21 04/09/19توفيق لخصاص 03386Eمزدوجاغمات

702/09/15إقليم: ورزازاتم.م تندوتإقليم: الحوزبوحدو 20 04/09/18عبد ا قبي 13200Xمزدوجتوندوت

306/09/17عمالة: مراكشمدرسة الطيب المرينيإقليم: الحوزيوسف بن تاشفين 20 04/09/19إلتحاق بالزوجكريمة أيت جلول 02737Z)مزدوجالنخيل )المقاطعة
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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

206/09/17إقليم: الحوز مركزية الرحىإقليم: الحوزمركزية ايت بلحاج 20 04/09/18إلتحاق بالزوجسليوم فتيحة 03333Xمزدوجسيدي عبد ا غيات

223/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد عراض المركزيةإقليم: الحوزتالبنين 19 04/09/19عبد العزيز الغازي 08786Zمزدوجأولد عراض

مجموعة مدارس الطويحينة إقليم: الحوزبوحدو

المركزية

224/01/17عمالة: مراكش 19 04/09/19إلتحاق بالزوجةبنعصبان م 02807Aمزدوجالويدان

مجموعة مدارس اولد 

امطاع

مجموعة مدارس أيت إيمور إقليم: الحوز

المركزية

506/09/17عمالة: مراكش 19 04/09/18إلتحاق بالزوج فاطمة الزهراء منير 02610Lمزدوجأيت ايمور

104/09/18إقليم: الحوزالصداقةإقليم: الحوزايت واكستيت 19 04/09/18إلتحاق بالزوجاخبش  مينة 25679Lمزدوجأوريكة

404/09/18إقليم: الحوزالخروعإقليم: الحوزامسكر 19 04/09/19عبد الرزاق حسيسو 03744Uمزدوجاغواطيم

706/09/17إقليم: الحوزبوحدوإقليم: الحوزكيك 18 04/09/18احصائني مولي اسماعيل 03386Eمزدوجاغمات

406/09/17إقليم: الحوزبوحدوإقليم: الحوزازميم 18 04/09/18سعيد الساهل 03386Eمزدوجاغمات

906/09/17إقليم: الحوزبوحدوإقليم: الحوزمركزية ايت بلحاج 18 04/09/18نوال الفقيري 03386Eمزدوجاغمات

206/09/17إقليم: الحوزمارية القبطيةإقليم: الحوزايت سميل 18 04/09/18إلتحاق بالزوجبودور هناء 03233N)مزدوجأمزميز )البلدية

506/09/17إقليم: الحوزاكادير تساوتإقليم: الحوزكيك 18 04/09/18مليكة أيت أمادي 03767Uمزدوجمولي ابراهيم

406/09/17إقليم: الحوزاجيكنإقليم: الحوزمركزية امليل 18 04/09/18عبد الصماد باها 03749Zمزدوجاغواطيم

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزايت بورد

امطاع

106/09/17إقليم: الحوز 18 04/09/18خولة اعبيدة 03651Tمزدوجأولد امطاع

206/09/17إقليم: الحوزبوعويدإقليم: الحوزيابورة 18 04/09/18لحسن بوشدوك 03347Mمزدوجتمزوزت

106/09/17إقليم: الحوزمدرسة المرابطينإقليم: الحوزاسني 18 04/09/18إلتحاق بالزوجنبيلة سبع 03705Bمزدوجأوريكة

706/09/17إقليم: الحوزالخروعإقليم: الحوزسبت اكرفروان 18 04/09/18بشرى كركر 03744Uمزدوجاغواطيم

606/09/17إقليم: الحوزالخروعإقليم: الحوزتيديلي 18 04/09/18جواد قيبو 03744Uمزدوجاغواطيم
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

506/09/17إقليم: الحوزمولي ابراهيمإقليم: الحوزمركزية ايت بلحاج 18 04/09/18م بويحياني 03238Uمزدوجمولي ابراهيم

506/09/17إقليم: الحوزمركزية تخربينإقليم: الحوزتلتست 18 04/09/18سعيدة لنزالي 03307Uمزدوجتيدلي مسفيوة

506/09/17إقليم: الحوزتالبنينإقليم: الحوزتيديلي 18 04/09/18عبد ا تغروط 03311Yمزدوجتيدلي مسفيوة

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاشطيبة المركزيةإقليم: الحوزتازارت 18 04/09/18نظير يوسف 09039Zمزدوجالشطيبة

106/09/17إقليم: الحوزسيدي احمد التوميإقليم: الحوزتمغزدان 18 04/09/18لمياء أحيار 03457Gمزدوجالتوامة

106/09/17إقليم: الحوزاجيكنإقليم: الحوزالمنصور الموحدي 18 04/09/18ليلى اعبوب 03749Zمزدوجاغواطيم

306/09/17عمالة: مراكشمدرسة علل بن عبد اإقليم: الحوزثلث نسال 18 04/09/18إلتحاق بالزوجايمان بنبة 02714Z سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

406/09/17إقليم: الحوزالخروعإقليم: الحوزاكر نومعاد 18 04/09/18رشيدة العطار 03744Uمزدوجاغواطيم

506/09/17إقليم: الحوزتالبنينإقليم: الحوزتيديلي 18 04/09/18ايمان بودهير 03311Yمزدوجتيدلي مسفيوة

806/09/17إقليم: الحوزالخروعإقليم: الحوزسيدي فارس 18 04/09/18عبد اللطيف ادعلي 03744Uمزدوجاغواطيم

206/09/17إقليم: الحوزبوحدوإقليم: الحوزاكروكا 18 04/09/18محسن أكرام 03386Eمزدوجاغمات

106/09/17إقليم: الحوزاكرفروانإقليم: الحوزاحمد بوكماخ 18 04/09/18أسامة رزاني 03354Vمزدوجاكرفروان

306/09/17إقليم: الحوزبوحدوإقليم: الحوزاوكايمدن 18 04/09/18سمير بها 03386Eمزدوجاغمات

106/09/17إقليم: الحوزاسنيإقليم: الحوزواوسفت 18 05/09/18ابراهيم ايت رشيد 03496Zمزدوجأسني

106/09/17إقليم: الحوزثلث نسالإقليم: الحوزويركان 18 04/09/18حنان فقيدي 03375Tمزدوجاغمات

806/09/17إقليم: الحوزلرجامإقليم: الحوزايت بورد 18 04/09/18عبد الله سامتي 03660Cمزدوجلل تكركوست

مجموعة مدارس النخيل إقليم: الحوزمشطون

المركزية

106/09/17عمالة: مراكش 18 04/09/18إلتحاق بالزوجهناء رشدي 02744G)مزدوجالنخيل )المقاطعة
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بالمؤسسة
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506/09/17إقليم: الحوزبوعويدإقليم: الحوزمشطون 18 04/09/18سفيان أيت لحضار 03347Mمزدوجتمزوزت

406/09/17إقليم: الحوزتيزي التحتانيةإقليم: الحوزتلتست 18 04/09/18لحسن أزدوز 03323Lمزدوجتيدلي مسفيوة

806/09/17إقليم: الحوزوزكيطةإقليم: الحوزلرجام 18 04/09/18أيت سعيد أحمو هاجر 03665Hمزدوجوزكيطة

906/09/17إقليم: الحوزيوسف بن تاشفينإقليم: الحوزدار الجامع 18 04/09/18عبد الصمد دلل 03729Cمزدوجاغواطيم

306/09/17إقليم: الحوزاسنيإقليم: الحوزاكر نومعاد 18 04/09/18سميرة بشير 03496Zمزدوجأسني

725/09/17إقليم: الحوزسيدي احمد التوميإقليم: الحوزانسا 18 04/09/18خولة الدلك 03457Gمزدوجالتوامة

127/11/17إقليم: الحوزسيدي احمد التوميإقليم: الحوزتريخت 18 04/09/18عائشة بوهلل 03457Gمزدوجالتوامة

مجموعة مدارس الشويطر إقليم: الحوزبوحدو

المركزية

106/09/17عمالة: مراكش 17 04/09/19إلتحاق بالزوجةحمو حكام 02814Hمزدوجالويدان

206/09/17إقليم: الحوزسيدي غياتإقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزت 17 04/09/19إلتحاق بالزوجوفاء زايد 03326Pمزدوجسيدي عبد ا غيات

106/09/17عمالة: مراكشمدرسة الحسن الزهراويإقليم: الحوزيوسف بن تاشفين 17 04/09/19إلتحاق بالزوجزهيرة كوبيحي 02732U سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

1006/09/17عمالة: مراكشمدرسة اليوسيإقليم: الحوزسيدي داود 17 04/09/19إلتحاق بالزوجمينة الزهيري 02726M سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

304/09/19إقليم: الرحامنةمولي سليمان المركزيةإقليم: الحوزانفلي 17 04/09/19ضحى قاصي 09137Fمزدوجأولد املول

504/09/19إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: الحوزايت واكستيت 17 04/09/19اكركزي يوسف 03461Lمزدوجالتوامة

404/09/19إقليم: الرحامنةاولد امطاعية المركزيةإقليم: الحوز مركزية امسلن 17 04/09/19بن اضريف منال 09171Tمزدوجرأس عين الرحامنة

304/09/19إقليم: الرحامنةبلكرن المركزيةإقليم: الحوزانفلي 17 04/09/19يسرا قاصي 09129Xمزدوجأولد املول

مركزية اولد ناصر - زمران إقليم: الحوزمركزية اماسين

الشرقية

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنة 17 04/09/19خديجة التباع 08923Yمزدوجزمران الشرقية

104/09/19إقليم: الحوزتزكينإقليم: الحوزاحمد بوكماخ 17 04/09/19م شيشي 03627Sمزدوجتيزكين
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104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام الغزاليإقليم: الحوزالمو 17 04/09/19سكينة بوغالي 18680D)مزدوجالعطاوية )البلدية

204/09/19إقليم: الحوزتالبنينإقليم: الحوزايت واكستيت 17 04/09/19الربيب  حسن 03311Yمزدوجتيدلي مسفيوة

104/09/19إقليم: الحوزوزكيطةإقليم: الحوزاوكايمدن 17 04/09/19السوسي عبد الغافور 03665Hمزدوجوزكيطة

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد عطية المركزيةإقليم: الحوزاجوكاك 17 04/09/19ثورية ايت بنعلي 08791Eمزدوجالعطاوية الشعيبية

 مجموعة  مدارس سد 

مولي يوسف

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةسيدي ادريس المركزيةإقليم: الحوز 17 04/09/19بشرى السادق 08851Vمزدوجأولد خلوف

204/09/19إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة شوقيإقليم: الحوزتراست 17 04/09/19سميرة البغدادي 08771H)مزدوجتمللت )البلدية

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزطرورد

امطاع

404/09/19إقليم: الحوز 17 04/09/19عبد السلم الفرايكي 03651Tمزدوجأولد امطاع

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةالقصور المركزيةإقليم: الحوزتراست 17 04/09/19سلوى الروسي 08812Cمزدوجفرايطة

1004/09/19إقليم: قلعة  السراغنةأبو بكر الصبيحي المركزيةإقليم: الحوزايغير-غجدامة 17 04/09/19لمياء الحوراني 08781U)مزدوجسيدي رحال )البلدية

204/09/19إقليم: الحوزدار الجامعإقليم: الحوزلمدينات 17 04/09/19أنس القاسمي 03634Zمزدوجدار جمعة

204/09/19إقليم: الحوزتالبنينإقليم: الحوزايت واكستيت 17 04/09/19لمغاري  عبد الرحيم 03311Yمزدوجتيدلي مسفيوة

204/09/19إقليم: الحوزمركزية ايت بلحاجإقليم: الحوزايت واكستيت 17 04/09/19أيت لحسن مصطفى 03379Xمزدوجاغمات

704/09/19إقليم: الحوزم م آيت عابدإقليم: الحوزمركزية المختار السوسي 17 04/09/19السعيد وغاض 03365Gمزدوجاكرفروان

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد ابا احماد المركزيةإقليم: الحوزابن تومرت 17 04/09/19النعيم  لمياء 08961Pمزدوجأولد زراد

1104/09/19إقليم: الرحامنة اولد ناصر المركزيةإقليم: الحوزاماريغان 17 04/09/19الحبيب سوري 09121Nمزدوجلمحرة

1004/09/19إقليم: الحوزاكادير تساوتإقليم: الحوزطرورد 17 04/09/19جميلة ايت اعمر 03767Uمزدوجمولي ابراهيم

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةالفرائطة المركزيةإقليم: الحوزطارق بن زياد -ايت احكيم 17 04/09/19نادية بهلولي 08808Yمزدوجفرايطة
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404/09/19إقليم: قلعة  السراغنةأبو بكر الصبيحي المركزيةإقليم: الحوزانسا 17 04/09/19فوزية باوي 08781U)مزدوجسيدي رحال )البلدية

504/09/19إقليم: الحوزاسنيإقليم: الحوزالمنصور الموحدي 17 04/09/19حسناء لغواسلي 03496Zمزدوجأسني

 مجموعة  مدارس سد 

مولي يوسف

604/09/19إقليم: الحوزتيخفستإقليم: الحوز 17 04/09/19سمير الزنكي 03726Zمزدوجأوكايمدن

104/09/19إقليم: الحوزاسكينإقليم: الحوزتاركة 17 04/09/19فاطمة ايت ارمضا 03710Gمزدوجأوريكة

104/09/19إقليم: الحوزتزكينإقليم: الحوزلمدينات 17 04/09/19جمال حيمودي 03627Sمزدوجتيزكين

804/09/19إقليم: الحوزبوحدوإقليم: الحوزاكرماون 17 04/09/19اغجدام رضوان 03386Eمزدوجاغمات

604/09/19إقليم: الحوزاسكينإقليم: الحوزاكرماون 17 04/09/19القطيب بوجمعة 03710Gمزدوجأوريكة

207/09/05عمالة: مراكشمدرسة م الحنصاليإقليم: الحوزالخروع 16 26/10/18إلتحاق بالزوجرجاء العماري 20676Y)مزدوجالنخيل )المقاطعة

1004/09/18عمالة: مراكشمدرسة أمينة بنت وهبإقليم: الحوزامكدال 16 04/09/18إلتحاق بالزوجنزهة ازوهري 02734

W

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

مزدوج

204/09/18إقليم: الحوزتيوليإقليم: الحوزوانسكرا 16 04/09/18إلتحاق بالزوجالبرني كريمة 03784Mمزدوجتمصلوحت

1004/09/18إقليم: الحوزماووتإقليم: الحوزانامر 16 04/09/18إلتحاق بالزوجسعاد بابسة 03718Rمزدوجأوريكة

404/09/18عمالة: مراكشمدرسة علي بن ابي طالبإقليم: الحوزم م آيت عابد 16 04/09/18إلتحاق بالزوجهند بنفينة 02733V سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

204/09/18إقليم: الحوزايت فاسكاإقليم: الحوزاغبالو_تزارت 16 04/09/18إلتحاق بالزوجهنية ججاني 03254Lمزدوجأيت فاسكا

204/09/18إقليم: الحوزيوسف بن تاشفينإقليم: الحوزطرورد 16 04/09/18إلتحاق بالزوجبشرى معروف 03729Cمزدوجاغواطيم

104/09/18عمالة: مراكشمدرسة اليوسيإقليم: الحوزم م آيت عابد 16 04/09/18إلتحاق بالزوجنزهة نيت اومغار 02726M سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

201/01/17إقليم: الحوزالشهيد م الزرقطونيإقليم: الحوزابت مولي علي 15 04/09/18إلتحاق بالزوجةالحسين واكريم 03232M)مزدوجأيت أورير )البلدية

1006/09/17إقليم: الحوزسيدي احمد التوميإقليم: الحوز مركزية تيزي 15 04/09/19السلمي محسن 03457Gمزدوجالتوامة
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106/09/17إقليم: الحوزواوسفتإقليم: الحوزالمنصور الموحدي 15 04/09/19حسن ايت ارشيد 03506Kمزدوجأسني

106/09/17إقليم: الحوزاسنيإقليم: الحوزويركان 15 04/09/19إلتحاق بالزوجزاهرة ايت سعيد 03496Zمزدوجأسني

906/09/17إقليم: الحوزاسنيإقليم: الحوزوانسكرا 15 04/09/19وجدان بطراح 03496Zمزدوجأسني

106/09/17إقليم: الحوزسيدي احمد التوميإقليم: الحوزتيديلي 15 04/09/19إلتحاق بالزوجحنان أيت حدو 03457Gمزدوجالتوامة

606/09/17إقليم: الحوزتيزي التحتانيةإقليم: الحوزازميم 15 04/09/19حيدة توفيق 03323Lمزدوجتيدلي مسفيوة

106/09/17إقليم: الحوزسيدي احمد التوميإقليم: الحوزايت عشا 15 04/09/19لحسن الموحد 03457Gمزدوجالتوامة

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزتيخفست

امطاع

406/09/17إقليم: الحوز 15 04/09/19السمللي جميلة 03651Tمزدوجأولد امطاع

106/09/17إقليم: الحوزايت فاسكاإقليم: الحوزويركان 15 04/09/19إلتحاق بالزوجةعبد ا البوكن 03254Lمزدوجأيت فاسكا

106/09/17إقليم: الحوز مركزية تمكرتإقليم: الحوزتلتست 15 04/09/19خالد بوقسيم 03440Nمزدوجتمكرت

106/09/17إقليم: الحوزسيدي داودإقليم: الحوزتالبنين 15 04/09/19إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم ايت العباس 03241Xمزدوجأيت سيدي داود

1006/09/17إقليم: الحوزوزكيطةإقليم: الحوزالمرجة 15 04/09/19مهدي عليري 03665Hمزدوجوزكيطة

806/09/17إقليم: الحوزالمرجةإقليم: الحوزسبت اكرفروان 15 04/09/19حياة رزوق 03652Uمزدوجأولد امطاع

706/09/17إقليم: الحوزاكادير تساوتإقليم: الحوزويركان 15 04/09/19عبد الصادق العيوج 03767Uمزدوجمولي ابراهيم

125/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد عموش المركزيةإقليم: الحوزتازارت 15 04/09/19عبد اللطيف منير 08901Zمزدوجزمران

404/09/18عمالة: مراكشمدرسة المشكاةإقليم: الحوز مركزية تيزغت 15 04/09/18إلتحاق بالزوجالهام الشادي 25427Mمزدوجسيدي الزوين

404/09/18إقليم: الحوزيوسف بن تاشفينإقليم: الحوزامسكر 15 04/09/18إلتحاق بالزوجوهيبة ايت بن وسعدان 03729Cمزدوجاغواطيم

104/09/18إقليم: الحوزوادى الدهبإقليم: الحوزايت واكستيت 15 04/09/18إلتحاق بالزوجأيت رئيس مريم 03738Mمزدوجاغواطيم
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204/09/18عمالة: مراكشمدرسة الكحيليإقليم: الحوز  مركزية تدارت 15 04/09/18إلتحاق بالزوجبقاش خديجة 02736Y)مزدوجالنخيل )المقاطعة

مجموعة مدارس دار باقة إقليم: الحوزامسكر

المركزية

104/09/18عمالة: مراكش 15 04/09/18إلتحاق بالزوجنسرين بومضيل 02822Sمزدوجأولد حسون

مجموعة مدارس واد الحجر إقليم: الحوزاولماس

المركزية

104/09/18عمالة: مراكش 15 04/09/18إلتحاق بالزوجحسناء بومني 02819Nمزدوجأولد حسون

104/09/18عمالة: مراكشمدرسة الموقفإقليم: الحوزايت عشا 15 04/09/18إلتحاق بالزوجامل خياطي 02675G مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

404/09/18إقليم: الحوزالسرايريإقليم: الحوزاملوكي 15 04/09/18إلتحاق بالزوجسلوى فاهيم 03330Uمزدوجسيدي عبد ا غيات

604/09/18إقليم: الحوزايت بوالنيتإقليم: الحوزإينغد 15 04/09/18إلتحاق بالزوجحفيظة مشكوري 03332

W

مزدوجسيدي عبد ا غيات

مجموعة مدارس حفصة بنت إقليم: الحوز  مركزية تدارت

عمر المركزية

204/09/18عمالة: مراكش 15 04/09/18إلتحاق بالزوجوتخديلت هند 02612Nمزدوجأيت ايمور

م.م سيدي أحمد الرامي- إمي إقليم: الحوزتيديلي

ميكي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
302/09/15 14 04/09/18إلتحاق بالزوجزينب الحسناوي 04853Zمزدوجأورير

606/09/17إقليم: الحوز مركزية تمكرتإقليم: الحوزالمركب التربوي زرقطن 14 04/09/19نعيمة الهنتيفي 03440Nمزدوجتمكرت

104/09/18إقليم: الحوزازميمإقليم: الحوزايت عشا 14 04/09/18ماجدة الداودي 03442Rمزدوجتمكرت

304/09/18إقليم: الحوزاكدوركيكإقليم: الحوزاملوكي 14 04/09/18غزلن أبارو 03671Pمزدوجوزكيطة

204/09/18إقليم: الحوزاغرمانإقليم: الحوزتافكا 14 04/09/18منة ابزار 03679Yمزدوجستي فاطمة

404/09/18إقليم: الحوزتيديليإقليم: الحوزطارق بن زياد -ايت احكيم 14 04/09/18م أبو خابية 03299Kمزدوجتيدلي مسفيوة

104/09/18إقليم: الحوزمجموعة مدارس سد نفيسإقليم: الحوزابن تومرت 14 04/09/18إلتحاق بالزوجعزيزة احولين 03657Zمزدوجلل تكركوست

104/09/18إقليم: الحوزمجموعة مدارس التوامةإقليم: الحوزانسا 14 04/09/18كمال احيار 03451Aمزدوجالتوامة

704/09/18إقليم: الحوزويركانإقليم: الحوزتغولست 14 04/09/18لطيفة إد صالح 03577Mمزدوجويركان

704/09/18إقليم: الحوزتمكوستإقليم: الحوز  مركزية تاوريرت 14 04/09/18حفصة إدرحو 03360Bمزدوجاكرفروان
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204/09/18إقليم: الحوزمجموعة مدارس التوامةإقليم: الحوز  مركزية تدارت 14 04/09/18أربع مليكة 03451Aمزدوجالتوامة

504/09/18عمالة: مراكشمدرسة سيد الزوينإقليم: الحوزلمدينات 14 04/09/18إلتحاق بالزوجهند اركيتة 02505Xمزدوجسيدي الزوين

804/09/18إقليم: الحوزمجموعة مدارس التوامةإقليم: الحوزابن تومرت 14 04/09/18حنان اضهر 03451Aمزدوجالتوامة

104/09/18إقليم: الحوزتيديليإقليم: الحوزتنامرت 14 04/09/18عبد العزيز افروس 03299Kمزدوجتيدلي مسفيوة

1004/09/18إقليم: الحوززرقطنإقليم: الحوزمركزية المختار السوسي 14 04/09/18عبد الكريم النصاري 03481Hمزدوجزرقطن

المدرسة الجماعاتية ذات إقليم: الحوزاوكايمدن

النطاقين

704/09/18إقليم: الحوز 14 04/09/18فتيحة   البكار 25563Kمزدوجاكرفروان

904/09/18إقليم: الحوزويركانإقليم: الحوزاغير 14 04/09/18زكرياء التركي 03577Mمزدوجويركان

104/09/18إقليم: الحوزتيديليإقليم: الحوز  مركزية تدارت 14 04/09/18الحجامي نجاة 03299Kمزدوجتيدلي مسفيوة

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزتنيسكت

امطاع

104/09/18إقليم: الحوز 14 04/09/18ايمان الحداوي 03651Tمزدوجأولد امطاع

مجموعة مدارس لهبيشات إقليم: الحوزانفلي

المركزية

304/09/18عمالة: مراكش 14 04/09/18إلتحاق بالزوجنجاة الحداوي 02760Zمزدوجالمنابهة

104/09/18إقليم: الحوزويركانإقليم: الحوزالمنصور الموحدي 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةالحضري م 03577Mمزدوجويركان

604/09/18إقليم: الحوزاسنيإقليم: الحوزابن تومرت 14 04/09/18سارة الرزاوي 03496Zمزدوجأسني

104/09/18إقليم: الحوزواوسفتإقليم: الحوزاغير 14 04/09/18عبد الله السوللي 03506Kمزدوجأسني

604/09/18إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: الحوزاغبالو_تزارت 14 04/09/18بشرى الشيكر 03461Lمزدوجالتوامة

904/09/18إقليم: الحوز مركزية تمكرتإقليم: الحوزانفلي 14 04/09/18لعزيزة الصبري 03440Nمزدوجتمكرت

104/09/18إقليم: الحوز مركزية تيزيإقليم: الحوزطارق بن زياد -ايت احكيم 14 04/09/18أيوب الصوري 03460Kمزدوجالتوامة

804/09/18إقليم: الحوزلمحلتإقليم: الحوزتولكين 14 04/09/18الطناني مريم 03628Tمزدوجتيزكين
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104/09/18إقليم: الحوزاكادير تساوتإقليم: الحوزاكرماون 14 04/09/18اشرف العداوي 03767Uمزدوجمولي ابراهيم

704/09/18إقليم: الحوزم م آيت عابدإقليم: الحوزانفلي 14 04/09/18فاطمة العطار 03365Gمزدوجاكرفروان

704/09/18إقليم: الحوزوزكيطةإقليم: الحوزتلتست 14 04/09/18نزهة الغزواني 03665Hمزدوجوزكيطة

904/09/18إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: الحوزاسلون 14 04/09/18عبد الرزاق الغنجاوي 03461Lمزدوجالتوامة

704/09/18إقليم: الحوزوزكيطةإقليم: الحوزتلتست 14 04/09/18زكية المترجي 03665Hمزدوجوزكيطة

104/09/18إقليم: الحوزويركانإقليم: الحوزتاركة 14 04/09/18خديجة الموجيبي 03577Mمزدوجويركان

304/09/18إقليم: الحوزامسكرإقليم: الحوزاك 14 04/09/18منال الهاني 03501Eمزدوجأسني

404/09/18إقليم: الحوزمركزية  م/م أزكورإقليم: الحوزتنيسكت 14 04/09/18امينة الهشامي 03615Dمزدوجازكور

104/09/18إقليم: الحوزتلتستإقليم: الحوزتانفكيغت 14 04/09/18عبد الرحيم الهواوي 03277Lمزدوجتيغدوين

104/09/18إقليم: الحوزطلزينإقليم: الحوزاغير 14 04/09/18حسناء الهيللي 03279Nمزدوجتيغدوين

604/09/18إقليم: الحوزاولماسإقليم: الحوزاكرماون 14 04/09/18يوسف الوشكي 03699Vمزدوجستي فاطمة

304/09/18إقليم: الحوز مركزية تمكرتإقليم: الحوزمركزية المختار السوسي 14 04/09/18وديع انتفي 03440Nمزدوجتمكرت

504/09/18إقليم: الحوزازميمإقليم: الحوزانفلي 14 04/09/18سكينة أيت ابرايم 03442Rمزدوجتمكرت

104/09/18إقليم: الحوزمركزية تكاديرتإقليم: الحوز  مركزية تاوريرت 14 04/09/18عائشة أيت أومغار 03674Tمزدوجوزكيطة

104/09/18إقليم: الحوزمجموعة مدارس التوامةإقليم: الحوزاغبالو_تزارت 14 04/09/18سلوى أيت بالفقيه 03451Aمزدوجالتوامة

304/09/18إقليم: الحوزواوسفتإقليم: الحوزامسكر 14 04/09/18فاطمة ايت بن وسعدان 03506Kمزدوجأسني

104/09/18إقليم: الحوزتيخفستإقليم: الحوزاسوال 14 04/09/18عبد الرحيم ايت عدي 03726Zمزدوجأوكايمدن
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204/09/18إقليم: الحوزلمحلتإقليم: الحوزطارق بن زياد -ايت احكيم 14 04/09/18الحسين ايت علي ابراهيم 03628Tمزدوجتيزكين

204/09/18إقليم: الحوزمولي ابراهيمإقليم: الحوز  مركزية تاوريرت 14 04/09/18سميرة باشى 03238Uمزدوجمولي ابراهيم

104/09/18إقليم: الحوز مركزية تيزيإقليم: الحوزطارق بن زياد -ايت احكيم 14 04/09/18باعني عبدالله 03460Kمزدوجالتوامة

204/09/18إقليم: الحوزتغدوينإقليم: الحوزانفلي 14 04/09/18جهان بالحبيب 03272Fمزدوجتيغدوين

204/09/18إقليم: الحوزدار الجامعإقليم: الحوزتولكين 14 04/09/18بشر حفيظة 03634Zمزدوجدار جمعة

1004/09/18إقليم: الحوزالمرجةإقليم: الحوزانفلي 14 04/09/18نزيهة بلوط 03652Uمزدوجأولد امطاع

204/09/18إقليم: الحوز مركزية تيزيإقليم: الحوزاغير 14 04/09/18عبد اللطيف بن المدن 03460Kمزدوجالتوامة

204/09/18إقليم: الحوزمولي ابراهيمإقليم: الحوز  مركزية تاوريرت 14 04/09/18فاطمة الزهراء بن دادة 03238Uمزدوجمولي ابراهيم

604/09/18إقليم: الحوزالمدرسة الجماعاتية انكالإقليم: الحوزانفلي 14 04/09/18لبنى بن لقطيب 26914Dمزدوجانوكال

204/09/18إقليم: الحوزتيديليإقليم: الحوزالمكيات 14 04/09/18رشيد بنار 03299Kمزدوجتيدلي مسفيوة

المدرسة الجماعاتية ذات إقليم: الحوزاهريصان

النطاقين

904/09/18إقليم: الحوز 14 04/09/18زكية بنبوبكر 25563Kمزدوجاكرفروان

204/09/18إقليم: الحوزتغدوينإقليم: الحوزمركزية المختار السوسي 14 04/09/18عبد الرزاق بنعيسى 03272Fمزدوجتيغدوين

604/09/18إقليم: الحوزاكادير تساوتإقليم: الحوزطرورد 14 04/09/18سميرة  بوستى 03767Uمزدوجمولي ابراهيم

104/09/18إقليم: الحوزوزكيطةإقليم: الحوز مركزية امسلن 14 04/09/18نور الدين بوشرف 03665Hمزدوجوزكيطة

204/09/18إقليم: الحوزمشطونإقليم: الحوزطارق بن زياد -ايت احكيم 14 04/09/18عبد الكريم بوعين 03300Lمزدوجتيدلي مسفيوة

104/09/18إقليم: الحوز مركزية تيزيإقليم: الحوزاكرماون 14 04/09/18عز الدين بوكجدي 03460Kمزدوجالتوامة

104/09/18إقليم: الحوزانامرإقليم: الحوزامسكر 14 04/09/18غزلن بوكرن 03701Xمزدوجستي فاطمة
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304/09/18إقليم: الحوزواوسفتإقليم: الحوزاغير 14 04/09/18خديجة بوكيلة 03506Kمزدوجأسني

مجموعة مدارس الطويحينة إقليم: الحوزاسلون

المركزية

304/09/18عمالة: مراكش 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةيوسف بولعضام 02807Aمزدوجالويدان

104/09/18إقليم: الحوزتيديليإقليم: الحوزتنامرت 14 04/09/18م بو ناس 03299Kمزدوجتيدلي مسفيوة

304/09/18إقليم: الحوزويركانإقليم: الحوزاغير 14 04/09/18لمياء  بويجوان 03577Mمزدوجويركان

504/09/18إقليم: الحوز مركزية اغبالوإقليم: الحوزامكدال 14 04/09/18حكيمة  بيسي 03591Cمزدوجامغراس

مدرسة سيدي يوسف بن إقليم: الحوزامسكر

علي

204/09/18عمالة: مراكش 14 04/09/18إلتحاق بالزوجاميمة توينسي 02721G سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزاغيل

امطاع

1004/09/18إقليم: الحوز 14 04/09/18فدوى جاهو 03651Tمزدوجأولد امطاع

204/09/18إقليم: الحوزلمحلتإقليم: الحوزمركزية  م/م أزكور 14 04/09/18سكينة جرار 03628Tمزدوجتيزكين

304/09/18إقليم: الحوزاكدوركيكإقليم: الحوزتانفكيغت 14 04/09/18فاطمة جناح 03671Pمزدوجوزكيطة

704/09/18إقليم: الحوزتمكوستإقليم: الحوز  مركزية تاوريرت 14 04/09/18لبنى جواد 03360Bمزدوجاكرفروان

104/09/18إقليم: الحوزاكادير تساوتإقليم: الحوز  مركزية تاوريرت 14 04/09/18أسماء خواجة 03767Uمزدوجمولي ابراهيم

المدرسة الجماعاتية ذات إقليم: الحوزمركزية المختار السوسي

النطاقين

204/09/18إقليم: الحوز 14 04/09/18حمزة راضي 25563Kمزدوجاكرفروان

404/09/18إقليم: الحوزمشطونإقليم: الحوزانسا 14 04/09/18عيسى رافع 03300Lمزدوجتيدلي مسفيوة

204/09/18عمالة: مراكشمدرسة السعديينإقليم: الحوزتلتست 14 04/09/18إلتحاق بالزوجخلود شهاب 02691Z مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس الزاوية إقليم: الحوزابن تومرت

المركزية

204/09/18عمالة: مراكش 14 04/09/18إلتحاق بالزوجمليكة صريح 02587Lمزدوجسيدي الزوين

1004/09/18إقليم: الحوزتازارتإقليم: الحوزانزال الجبل 14 04/09/18كوثر عباد 03420Sمزدوجتزارت

104/09/18إقليم: الحوزيابورةإقليم: الحوزاك 14 04/09/18عبد الجليل عمارة 03692Mمزدوجستي فاطمة
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104/09/18إقليم: الحوزالخميسإقليم: الحوزاغرمان 14 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم فراح 03713Kمزدوجأوريكة

304/09/18إقليم: الحوزاكروكاإقليم: الحوزاسلون 14 04/09/18   قاشا صلح الدين 03371Nمزدوجاكرفروان

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزازميم

امطاع

504/09/18إقليم: الحوز 14 04/09/18سهام قريسي 03651Tمزدوجأولد امطاع

504/09/18إقليم: الحوزسبت اكرفروانإقليم: الحوزاغبالو_تزارت 14 04/09/18سعاد كامي 03357Yمزدوجاكرفروان

204/09/18إقليم: الحوزازميمإقليم: الحوزالمكيات 14 04/09/18سفيان كندو 03442Rمزدوجتمكرت

104/09/18إقليم: الحوز مركزية تيزيإقليم: الحوزالمكيات 14 04/09/18عبد ا كوحو 03460Kمزدوجالتوامة

804/09/18إقليم: الحوز مركزية تمكرتإقليم: الحوزانسا 14 04/09/18عبدالصادق لمين 03440Nمزدوجتمكرت

704/09/18إقليم: الحوزتمكوستإقليم: الحوز  مركزية تاوريرت 14 04/09/18فاطمة لعميم 03360Bمزدوجاكرفروان

المدرسة الجماعاتية ذات إقليم: الحوزايت عشا

النطاقين

204/09/18إقليم: الحوز 14 04/09/18دلل مرزوك 25563Kمزدوجاكرفروان

104/09/18إقليم: الحوزالمرجةإقليم: الحوزامزوزيت 14 04/09/18ميسور أميمة 03652Uمزدوجأولد امطاع

204/09/18عمالة: مراكشمدرسة سكينةإقليم: الحوزايت واكستيت 14 04/09/18إلتحاق بالزوجنعمان نهيلة 02722H سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة الجماعاتية ذات إقليم: الحوزتغولست

النطاقين

204/09/18إقليم: الحوز 14 04/09/18قمر هازي 25563Kمزدوجاكرفروان

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزانامر

امطاع

704/09/18إقليم: الحوز 14 04/09/18ابتسام واسنوان 03651Tمزدوجأولد امطاع

523/01/17إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: الحوز مركزية تيزي 13 04/09/19عمر اكرام 03461Lمزدوجالتوامة

204/09/18إقليم: الحوزمارية القبطيةإقليم: الحوزايت عمارة الواد المركزية 13 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة رسام 03233N)مزدوجأمزميز )البلدية

مجموعة مدارس النخيل إقليم: الحوزللغزيل 1

المركزية

106/09/17عمالة: مراكش 12 04/09/19إلتحاق بالزوجحفصة منبهج 02744G)مزدوجالنخيل )المقاطعة

806/09/17إقليم: الحوزلمحلتإقليم: الحوزالمرجة 11 04/09/19زكرياء بوداني 03628Tمزدوجتيزكين
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306/09/17إقليم: الحوزستي فاضمةإقليم: الحوزانزال الجبل 11 04/09/19خديجة نمغارن 03683Cمزدوجستي فاطمة

806/09/17إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: الحوزتريخت 11 04/09/19عبداللطيف واعتو 03461Lمزدوجالتوامة

406/09/17إقليم: الحوزتمصلوحتإقليم: الحوزثلث نسال 11 04/09/19إلتحاق بالزوجإلهام التامري 03768Vمزدوجتمصلوحت

806/09/17إقليم: الحوزسبت اكرفروانإقليم: الحوزتمكوست 11 04/09/19م مصلوحي 03357Yمزدوجاكرفروان

304/09/18إقليم: الحوزتيديليإقليم: الحوز  مركزية تدارت 11 04/09/19خالد اجماعن 03299Kمزدوجتيدلي مسفيوة

104/09/18إقليم: الحوزالمنصور الموحديإقليم: الحوزامزوزيت 11 04/09/19يوسف احوليين 03538Vمزدوجتلت نيعقوب

504/09/18إقليم: الحوزمولي ابراهيمإقليم: الحوزامسكر 11 04/09/19جمال اكدو 03238Uمزدوجمولي ابراهيم

504/09/18إقليم: الحوزمركزية تكاديرتإقليم: الحوزامزوزيت 11 04/09/19أكزول سناء 03674Tمزدوجوزكيطة

104/09/18إقليم: الحوزتازارتإقليم: الحوزاهريصان 11 04/09/19سعيد الصحراوي 03420Sمزدوجتزارت

104/09/18إقليم: الحوزويركانإقليم: الحوزامسكر 11 04/09/19وهيبة العيوج 03577Mمزدوجويركان

804/09/18إقليم: الحوزايت سميلإقليم: الحوزانامر 11 04/09/19خديجة أمسكين 03638Dمزدوجدار جمعة

104/09/18إقليم: الحوزيابورةإقليم: الحوزاملوكي 11 04/09/19عبد ا أوتزغيت 03692Mمزدوجستي فاطمة

104/09/18إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: الحوزتالنيف 11 04/09/19عبد ا اوناصر 03461Lمزدوجالتوامة

104/09/18إقليم: الحوزاكدوركيكإقليم: الحوزامسكر 11 04/09/19إلتحاق بالزوجةنورالدين أيت المصلي 03671Pمزدوجوزكيطة

104/09/18إقليم: الحوزاكروكاإقليم: الحوزامسكر 11 04/09/19مريم بري 03371Nمزدوجاكرفروان

204/09/18عمالة: مراكشمدرسة الشهداءإقليم: الحوزدار الجامع 11 04/09/19إلتحاق بالزوجبغور صفاء 02725L سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/18إقليم: الحوزإينغدإقليم: الحوزدناسة 11 04/09/19ابراهيم بنطالب 03604Sمزدوجانوكال
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404/09/18إقليم: الحوزمركزية تكاديرتإقليم: الحوزمركزية امليل 11 04/09/19احمد بوتطست 03674Tمزدوجوزكيطة

704/09/18إقليم: الحوزايت بوردإقليم: الحوزابن تومرت 11 04/09/19فرح بوكني 03639Eمزدوجدار جمعة

104/09/18إقليم: الحوزاغيإقليم: الحوزامكدال 11 04/09/19عبد ا خلفي 03472Yمزدوجزرقطن

304/09/18إقليم: الحوزتمصلوحتإقليم: الحوزكيك 11 04/09/19إلتحاق بالزوجةرباع عبد المنعم 03768Vمزدوجتمصلوحت

804/09/18إقليم: الحوزسبت اكرفروانإقليم: الحوزوانسكرا 11 04/09/19بشرى  رخام 03357Yمزدوجاكرفروان

104/09/18إقليم: الحوزإينغدإقليم: الحوزدناسة 11 04/09/19عبد الرحيم سعيدي 03604Sمزدوجانوكال

304/09/18إقليم: الحوزمركزية اماسينإقليم: الحوزوانسكرا 11 04/09/19أنس عبادي 03415Lمزدوجابادو

104/09/18إقليم: الحوزالمدرسة الجماعاتية انكالإقليم: الحوزيابورة 11 04/09/19خديجة عزماني 26914Dمزدوجانوكال

1004/09/18إقليم: الحوز مركزية تيزيإقليم: الحوزطارق بن زياد -ايت احكيم 11 04/09/19وفاء عمار 03460Kمزدوجالتوامة

1204/09/18إقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزيةإقليم: الحوزتازارت 11 04/09/19فياض هشام 09179Bمزدوجالجعافرة

104/09/18إقليم: الحوزتريختإقليم: الحوزاكروكا 11 04/09/19عبد الهادي قراط 03320Hمزدوجتيدلي مسفيوة

704/09/18إقليم: الحوزلمحلتإقليم: الحوزالمرجة 11 04/09/19كولوز فاطمة 03628Tمزدوجتيزكين

104/09/18إقليم: الحوزطارق بن زياد -ايت احكيمإقليم: الحوزاهريصان 11 04/09/19حنان لزرك 03398Tمزدوجأيت حكيم - أيت  يزيد

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةبوروطة المركزيةإقليم: الحوزتازارت 11 04/09/19احمد لعميم 08830Xمزدوجبويا عمر

204/09/18إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة سيدي رحالإقليم: الحوزتراست 11 04/09/19سعيدة لمعلم 08769F)مزدوجسيدي رحال )البلدية

1004/09/18إقليم: الحوزالمركب التربوي زرقطنإقليم: الحوزطارق بن زياد -ايت احكيم 11 04/09/19اميمة هيكل 26176Bمزدوجزرقطن

204/09/18إقليم: الحوزاولماسإقليم: الحوزالمدرسة الجماعاتية انكال 10 04/09/19هند الرفيق 03699Vمزدوجستي فاطمة
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904/09/18إقليم: الحوزالبريزةإقليم: الحوزالمدرسة الجماعاتية انكال 10 04/09/19إلتحاق بالزوجبشرى الزراف 03382Aمزدوجاغمات

204/09/18إقليم: الحوزمركزية تكاديرتإقليم: الحوزالمدرسة الجماعاتية انكال 10 04/09/19فاطمة الزهراء بوستة 03674Tمزدوجوزكيطة

مجموعة مدارس النور إقليم: الحوزانزال الجبل

المركزية

404/09/19عمالة: مراكش 10 04/09/19إلتحاق بالزوجسهيل حياة 02811Eمزدوجالويدان

مجموعة مدارس النور إقليم: الحوزايت عشا

المركزية

504/09/19عمالة: مراكش 10 04/09/19إلتحاق بالزوجليلى حداد 02811Eمزدوجالويدان

مجموعة مدارس احمد إقليم: الحوزالمو

بلهاشمي المركزية

304/09/19عمالة: مراكش 10 04/09/19إلتحاق بالزوجوداد الناصري 02762Bمزدوجالمنابهة

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةلعميرات المركزيةإقليم: الحوزاهريصان 9 04/09/19أيوب القاضي 08897Vمزدوجزمران

104/09/19إقليم: الحوزعين الرمانإقليم: الحوزايت واكستيت 9 04/09/19إلتحاق بالزوجبوزلفو  حفيظة 03448Xمزدوجتمكرت

1004/09/19عمالة: مراكشمدرسة الحسن الزهراويإقليم: الحوززرقطن 9 04/09/19إلتحاق بالزوجفدوى هنون 02732U سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس باب إقليم: الحوزاماريغان

الطلس المركزية

204/09/19عمالة: مراكش 9 04/09/19إلتحاق بالزوجةالحبيب حاتم 02818Mمزدوجالويدان

104/09/19إقليم: الحوزواداكرإقليم: الحوزمركزية  م/م أزكور 9 04/09/19إلتحاق بالزوجةوشن زكرياء 03597J)مزدوجأمزميز )البلدية

104/09/19إقليم: الحوزالخميسإقليم: الحوزتاركة 9 04/09/19إلتحاق بالزوجةعبد الصماد سيف الحق 03713Kمزدوجأوريكة

مجموعة مدارس حفصة بنت إقليم: الحوزاكرماون

عمر المركزية

504/09/19عمالة: مراكش 9 04/09/19إلتحاق بالزوجاضاها سعاد 02612Nمزدوجأيت ايمور

704/09/19إقليم: الحوز مركزية الرحىإقليم: الحوزالمنصور الموحدي 9 04/09/19إلتحاق بالزوجكوثر بولعيش اخوضر 03333Xمزدوجسيدي عبد ا غيات

204/09/19إقليم: الحوزالبريزةإقليم: الحوزاكرماون 9 04/09/19إلتحاق بالزوجنجمي لبنى 03382Aمزدوجاغمات

604/09/19إقليم: الحوزالبريزةإقليم: الحوزاكرماون 9 04/09/19إلتحاق بالزوجالمايمون زهور 03382Aمزدوجاغمات

1004/09/19إقليم: الحوزالمعتمد ابن عبادإقليم: الحوزايغير-غجدامة 9 04/09/19إلتحاق بالزوجلبنى لخضر 03240

W

مزدوجاغمات

مجموعة مدارس أولد دليم إقليم: الحوزستي فاضمة

المركزية

1104/09/19عمالة: مراكش 8 04/09/19إلتحاق بالزوجوعتو كريمة 02776Sمزدوجأولد دليم
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204/09/19إقليم: الحوز مركزية الرحىإقليم: الحوزاكرماون 8 04/09/19إلتحاق بالزوجكمال سناء 03333Xمزدوجسيدي عبد ا غيات

104/09/19عمالة: مراكشمدرسة السعديينإقليم: الحوزاغبالو_تزارت 8 04/09/19إلتحاق بالزوجحنان الوردي 02691Z مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة أيت منصور إقليم: الحوزاهريصان

البتدائية

704/09/19إقليم: الحوز 8 04/09/19إلتحاق بالزوجلمياء طريبيز 26722V)مزدوجأيت أورير )البلدية

مجموعة مدارس ثلثاء إقليم: الحوزايت واكستيت

البور المركزية

1104/09/19عمالة: مراكش 8 04/09/19إلتحاق بالزوجالعزوار  حسناء 02780

W

مزدوجأولد دليم

304/09/19إقليم: الحوزوادى الدهبإقليم: الحوزامسكر 8 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الزين 03738Mمزدوجاغواطيم

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزايغير-غجدامة

مزوك المركزية

704/09/19عمالة: مراكش 8 04/09/19إلتحاق بالزوجامينة لحسيني 02828Yمزدوجأولد حسون

904/09/19عمالة: مراكشمدرسة سيد الزوينإقليم: الحوزاكرماون 8 04/09/19إلتحاق بالزوجالحسيني ظريف اميمة 02505Xمزدوجسيدي الزوين

مجموعة مدارس اولد إقليم: الحوزالمو

مزوك المركزية

104/09/19عمالة: مراكش 8 04/09/19إلتحاق بالزوجةم بوقنطار 02828Yمزدوجأولد حسون

104/09/19إقليم: الحوزالخميسإقليم: الحوزيابورة 8 04/09/19إلتحاق بالزوجكنزة شباب 03713Kمزدوجأوريكة

204/09/19إقليم: الحوزالسرايريإقليم: الحوزاكرماون 8 04/09/19إلتحاق بالزوجداغوج سارة 03330Uمزدوجسيدي عبد ا غيات

704/09/19إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: الحوزيابورة 8 04/09/19إلتحاق بالزوجهجر مطيوط 03706Cمزدوجأوريكة

104/09/19عمالة: مراكشمدرسة سكينةإقليم: الحوززرقطن 8 04/09/19إلتحاق بالزوج شيماء عريفي 02722H سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

404/09/19إقليم: الحوزانزال الجبلإقليم: الحوزايت عشا 7 04/09/19سارة بوناصر 03283Tمزدوجتيغدوين

1004/09/19إقليم: الحوزم م آيت عابدإقليم: الحوزاغير 7 04/09/19خالد بويلغمان 03365Gمزدوجاكرفروان

104/09/19إقليم: الحوزاولماسإقليم: الحوزاسلون 7 04/09/19يوسف ايت بلعيد 03699Vمزدوجستي فاطمة

204/09/19إقليم: الحوزامسكرإقليم: الحوزاك 7 04/09/19مبتهيج جمال 03501Eمزدوجأسني

604/09/19إقليم: الحوزايت بوالنيتإقليم: الحوزانزال الجبل 7 04/09/19إلتحاق بالزوجخديجة ايتلهاشمي 03332

W

مزدوجسيدي عبد ا غيات
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404/09/19إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: الحوزاغير 7 04/09/19إلتحاق بالزوجسناء البرجي 03258Rمزدوجأيت فاسكا

204/09/19إقليم: الحوزامسكرإقليم: الحوزاك 7 04/09/19وعنو يوسف 03501Eمزدوجأسني

1004/09/19إقليم: الحوزاكرماونإقليم: الحوز مركزية تيزغت 7 04/09/19مريم البوراقي 03698Uمزدوجستي فاطمة

104/09/19إقليم: الحوزمركزية تكاديرتإقليم: الحوزالمكيات 7 04/09/19حمزة مزيان 03674Tمزدوجوزكيطة

1004/09/19إقليم: الحوزالخميسإقليم: الحوزاماريغان 7 04/09/19إلتحاق بالزوجنجوة ضعيف 03713Kمزدوجأوريكة

504/09/19إقليم: الحوزاكدوركيكإقليم: الحوزاغير 7 04/09/19الصديقي عبد الرزاق 03671Pمزدوجوزكيطة

604/09/19إقليم: الحوزاكر نومعادإقليم: الحوزاكروكا 7 04/09/19سارة فتاح 03761Mمزدوجمولي ابراهيم

204/09/19إقليم: الحوزمركزية امليلإقليم: الحوزاغيل 7 04/09/19م الديوان 03499Cمزدوجأسني

304/09/19إقليم: الحوزمركزية امليلإقليم: الحوزاغير 7 04/09/19بسمة رشق 03499Cمزدوجأسني

104/09/19إقليم: الحوزالمدرسة الجماعاتية انكالإقليم: الحوزتافكا 7 04/09/19فاطمة الزهراء أخيام 26914Dمزدوجانوكال

104/09/19إقليم: الحوززرقطنإقليم: الحوزمركزية المختار السوسي 7 04/09/19عبد اللطيف ازناك 03481Hمزدوجزرقطن

304/09/19إقليم: الحوزدار الجامعإقليم: الحوزاغيل 7 04/09/19سليمة ايت البرج 03634Zمزدوجدار جمعة

504/09/19إقليم: قلعة  السراغنة اولد معزوز المركزيةإقليم: الحوزاغير 7 04/09/19فدوى الحيداوي 08911Kمزدوجزمران الشرقية

204/09/19إقليم: الحوزوانسكراإقليم: الحوزاك 7 04/09/19اعراب صابر 03504Hمزدوجأسني

204/09/19إقليم: الحوزوانسكراإقليم: الحوزاك 7 04/09/19بومريس حمزة 03504Hمزدوجأسني

904/09/19إقليم: الحوزالمركب التربوي زرقطنإقليم: الحوزتغولست 7 04/09/19بولبوش سميرة 26176Bمزدوجزرقطن

304/09/19إقليم: الحوزايت سميلإقليم: الحوزتولكين 7 04/09/19آسية وعزي 03638Dمزدوجدار جمعة
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104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةالقصور المركزيةإقليم: الحوزتراست 7 04/09/19يوسف البغدادي 08812Cمزدوجفرايطة

1004/09/19إقليم: الحوزويركانإقليم: الحوزتانفكيغت 7 04/09/19عبد الرحيم ريفان 03577Mمزدوجويركان

904/09/19إقليم: الحوزواوسفتإقليم: الحوزتاركة 7 04/09/19لبنى ايت عل 03506Kمزدوجأسني

604/09/19إقليم: الحوزتيديليإقليم: الحوزتراست 7 04/09/19سكينة لغروش 03299Kمزدوجتيدلي مسفيوة

404/09/19إقليم: الحوزمركزية امليلإقليم: الحوزابن تومرت 7 04/09/19أدوبير  كوثر 03499Cمزدوجأسني

404/09/19إقليم: الحوزمركزية امليلإقليم: الحوز مركزية امسلن 7 04/09/19لعشير نجوى 03499Cمزدوجأسني

1004/09/19إقليم: الحوزاماريغانإقليم: الحوزاسوال 7 04/09/19سارة فرت 03436Jمزدوجتزارت

104/09/19إقليم: الحوزمركزية  م/م أزكورإقليم: الحوزاسلون 7 04/09/19صلح الدين ايت وشن 03615Dمزدوجازكور

204/09/19إقليم: الحوزايت سميلإقليم: الحوزتولكين 7 04/09/19حسناء جهي 03638Dمزدوجدار جمعة

304/09/19إقليم: الحوزكيكإقليم: الحوز مركزية امسلن 7 04/09/19صابر نهيلة 03757Hمزدوجمولي ابراهيم

104/09/19إقليم: الحوزوانسكراإقليم: الحوزاسلون 7 04/09/19حافظ البوزيدي 03504Hمزدوجأسني

304/09/19إقليم: الحوزتغدوينإقليم: الحوزمركزية المختار السوسي 7 04/09/19جمال الموسيقي 03272Fمزدوجتيغدوين

1004/09/19إقليم: الحوزابن تومرتإقليم: الحوزاغيل 7 04/09/19خالد معتام 03546Dمزدوجتلت نيعقوب

104/09/19إقليم: الحوزكيكإقليم: الحوزانفلي 7 04/09/19نجوى الهيشو 03757Hمزدوجمولي ابراهيم

104/09/19إقليم: الحوزويركانإقليم: الحوزطرورد 7 04/09/19سهام زروايل 03577Mمزدوجويركان

204/09/19إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: الحوزالمكيات 7 04/09/19م النبشي 03461Lمزدوجالتوامة

404/09/19إقليم: الحوزمشطونإقليم: الحوزاغيل 7 04/09/19زكرياء بندحان 03300Lمزدوجتيدلي مسفيوة
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304/09/19إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة النواجي الجديدةإقليم: الحوزمركزية المختار السوسي 7 04/09/19عبد السلم بايفو 26173Y)مزدوجالعطاوية )البلدية

804/09/19إقليم: الحوزم م آيت عابدإقليم: الحوزانسا 7 04/09/19نشيط نعيمة 03365Gمزدوجاكرفروان

1004/09/19إقليم: الحوززرقطنإقليم: الحوزاغي 7 04/09/19بن الدريوش سعيدة 03481Hمزدوجزرقطن

104/09/19إقليم: الحوزالمركب التربوي زرقطنإقليم: الحوزتغولست 7 04/09/19بوداش حسناء 26176Bمزدوجزرقطن

804/09/19إقليم: الحوزاولماسإقليم: الحوز مركزية تيزغت 7 04/09/19سارة ايت حريز 03699Vمزدوجستي فاطمة

504/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد فطام المركزيةإقليم: الحوزتراست 7 04/09/19فاطمة الزهراء رشيق 08889Lمزدوجزمران

604/09/19إقليم: الحوزامسكرإقليم: الحوزالمو 7 04/09/19رجاء لحضر 03501Eمزدوجأسني

104/09/19إقليم: الحوزتافكاإقليم: الحوزالمكيات 7 04/09/19إلتحاق بالزوجةعبد الرحمان ازناك 03492Vمزدوجزرقطن

404/09/19إقليم: الحوزتغدوينإقليم: الحوزمركزية المختار السوسي 7 04/09/19م ايت السيد امحند 03272Fمزدوجتيغدوين

مجموعة مدارس دار باقة إقليم: الحوزاغبالو_تزارت

المركزية

104/09/19عمالة: مراكش 7 04/09/19إلتحاق بالزوجةبوجياد  الحسين 02822Sمزدوجأولد حسون

804/09/19إقليم: الحوزاملوكيإقليم: الحوزاكرماون 7 04/09/19لغويزي شيماء 03685Eمزدوجستي فاطمة

704/09/19إقليم: الحوزانساإقليم: الحوزاغي 7 04/09/19مينة عنطر 03295Fمزدوجتيغدوين

704/09/19إقليم: الحوزالمركب التربوي زرقطنإقليم: الحوزاغي 7 04/09/19الكيللي خولة 26176Bمزدوجزرقطن

504/09/19إقليم: الحوزم م آيت عابدإقليم: الحوزانسا 7 04/09/19سكينة الشويطري 03365Gمزدوجاكرفروان

804/09/19إقليم: الحوزمركزية امليلإقليم: الحوزاجوكاك 7 04/09/19حنان ايوسف 03499Cمزدوجأسني

104/09/19إقليم: الحوزامكدالإقليم: الحوزالمكيات 7 04/09/19يوسف ادلمين 03564Yمزدوجامكدال

104/09/19إقليم: الحوزمركزية امليلإقليم: الحوزاسلون 7 04/09/19اسامة نصير 03499Cمزدوجأسني
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204/09/19إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: الحوزاسلون 7 04/09/19م أوراجي 02876Aمزدوجلمزوضية

104/09/19إقليم: الحوزطروردإقليم: الحوزتانفكيغت 7 04/09/19رشيد ايت اناين 03581Sمزدوجويركان

404/09/19إقليم: الحوزطلزينإقليم: الحوزمركزية المختار السوسي 7 04/09/19اسماعيل المجدوب 03279Nمزدوجتيغدوين

404/09/19إقليم: الحوزوانسكراإقليم: الحوزاغير 7 04/09/19عزيزة عسو قدور 03504Hمزدوجأسني

204/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد اخليفة المركزيةإقليم: الحوزتانفكيغت 7 04/09/19توفيق بن الضو 08892Pمزدوجزمران

104/09/19إقليم: الحوزكيكإقليم: الحوزمركزية المختار السوسي 7 04/09/19عبد الرحمان ايت علي 03757Hمزدوجمولي ابراهيم

704/09/19إقليم: الحوزمدرسة المرابطينإقليم: الحوزاماريغان 7 04/09/19إلتحاق بالزوجسليمة سلمي 03705Bمزدوجأوريكة

304/09/19إقليم: الحوزم م آيت عابدإقليم: الحوزتانفكيغت 7 04/09/19حمزة مستوي 03365Gمزدوجاكرفروان

504/09/19إقليم: الحوزم م آيت عابدإقليم: الحوزانسا 7 04/09/19هند السنوسي 03365Gمزدوجاكرفروان

104/09/19إقليم: الحوز مركزية اغبالوإقليم: الحوزاحمد بوكماخ 7 04/09/19إلتحاق بالزوجةعزالدين لكريد 03591Cمزدوجامغراس

204/09/19إقليم: الحوز مركزية اغبالوإقليم: الحوز مركزية امسلن 7 04/09/19زكاغ رجاء 03591Cمزدوجامغراس

704/09/19إقليم: الحوزيابورةإقليم: الحوزاغير 7 04/09/19عبد العالي باودرة 03692Mمزدوجستي فاطمة

104/09/19إقليم: الحوزاهريصانإقليم: الحوزتغولست 7 04/09/19شقرون يسرى 03432Eمزدوجتزارت

104/09/19إقليم: الحوزاهريصانإقليم: الحوزتانفكيغت 7 04/09/19رشيد ايت بوخريص 03432Eمزدوجتزارت

104/09/19إقليم: الحوزامسكرإقليم: الحوزاسلون 7 04/09/19م قراضي 03501Eمزدوجأسني

204/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية الزازاتإقليم: الحوزستي فاضمة 7 04/09/19الزهر حنان 20851Nمزدوججدور

 مجموعة  مدارس سد 

مولي يوسف

104/09/19إقليم: الحوزكيكإقليم: الحوز 7 04/09/19مريم أيت الحمري 03757Hمزدوجمولي ابراهيم
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504/09/19إقليم: الحوزاكدوركيكإقليم: الحوزتراست 7 04/09/19عبد الوهاب ايت ابراهيم وحمو 03671Pمزدوجوزكيطة

204/09/19إقليم: الحوزاكروكاإقليم: الحوزتانفكيغت 7 04/09/19عبد الوافي نويعم 03371Nمزدوجاكرفروان

104/09/19إقليم: الحوزايت واكستيتإقليم: الحوزتنامرت 7 04/09/19كمال سردوني 03291Bمزدوجتيغدوين

804/09/19إقليم: الحوزمركزية امليلإقليم: الحوزوانسكرا 7 04/09/19فاطمة الزهراء بنور 03499Cمزدوجأسني

504/09/19إقليم: الحوز مركزية اغبالوإقليم: الحوزانسا 7 04/09/19فرح سمتور 03591Cمزدوجامغراس

204/09/19إقليم: الحوز مركزية تيزيإقليم: الحوزتنامرت 7 04/09/19كريم الحربالي 03460Kمزدوجالتوامة

404/09/19إقليم: الحوزكيكإقليم: الحوزاسوال 7 04/09/19فاطمة الزهراء مزكي 03757Hمزدوجمولي ابراهيم

204/09/19إقليم: الحوززرقطنإقليم: الحوزاسلون 7 04/09/19حمزة احماني 03481Hمزدوجزرقطن

604/09/19إقليم: الحوزايت سميلإقليم: الحوزاغبالو_تزارت 7 04/09/19حسناء الدمناتي 03638Dمزدوجدار جمعة

304/09/19إقليم: الحوزايت بوردإقليم: الحوزاجوكاك 7 04/09/19طوبا فيروز 03639Eمزدوجدار جمعة

904/09/19إقليم: الحوزم م آيت عابدإقليم: الحوزاسلون 7 04/09/19ابراهيم نورالدين 03365Gمزدوجاكرفروان

204/09/19إقليم: الحوزاكر نومعادإقليم: الحوزاغيل 7 04/09/19عائشة بوعتيت 03761Mمزدوجمولي ابراهيم

904/09/19إقليم: الحوزمركزية امليلإقليم: الحوزابن تومرت 7 04/09/19الشرادي  سميرة 03499Cمزدوجأسني

مركزية اولد ناصر - زمران إقليم: الحوزتراست

الشرقية

304/09/19إقليم: قلعة  السراغنة 7 04/09/19م لمطيطة 08923Yمزدوجزمران الشرقية

1004/09/19إقليم: الحوزطلزينإقليم: الحوزابن تومرت 7 04/09/19سيلن  سلمى 03279Nمزدوجتيغدوين

504/09/19إقليم: الحوزإينغدإقليم: الحوزمركزية المختار السوسي 7 04/09/19مليكة السباغ 03604Sمزدوجانوكال

104/09/19إقليم: الحوززرقطنإقليم: الحوزاسلون 7 04/09/19عبد الحكيم الزيادي 03481Hمزدوجزرقطن
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404/09/19إقليم: الحوزايت سميلإقليم: الحوزاحمد بوكماخ 7 04/09/19يوسف رحمة 03638Dمزدوجدار جمعة

304/09/19إقليم: الحوزاكر نومعادإقليم: الحوزابن تومرت 7 04/09/19بوالي  فاطمة الزهراء 03761Mمزدوجمولي ابراهيم

604/09/19إقليم: الحوزتيديليإقليم: الحوزتراست 7 04/09/19عصام اوريك 03299Kمزدوجتيدلي مسفيوة

604/09/19إقليم: الحوزالمنصور الموحديإقليم: الحوزابن تومرت 7 04/09/19بنوزيز  خديجة 03538Vمزدوجتلت نيعقوب

104/09/19إقليم: الحوزالمنصور الموحديإقليم: الحوزالمكيات 7 04/09/19عبد المجيد بورضل 03538Vمزدوجتلت نيعقوب

204/09/19إقليم: الحوزاكرماونإقليم: الحوزاك 7 04/09/19سهول حمزة 03698Uمزدوجستي فاطمة

104/09/19إقليم: الحوزايت فاسكاإقليم: الحوزايت واكستيت 7 04/09/19إلتحاق بالزوجبوراس منى 03254Lمزدوجأيت فاسكا

104/09/19إقليم: الحوزكيكإقليم: الحوزتانفكيغت 7 04/09/19عادل الكريط 03757Hمزدوجمولي ابراهيم

204/09/19إقليم: الحوزتلتستإقليم: الحوزطارق بن زياد -ايت احكيم 7 04/09/19فتيحة الفطواكي 03277Lمزدوجتيغدوين

304/09/19إقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزيةإقليم: الحوزتراست 7 04/09/19عبد الهادي الدوحاني 09017Aمزدوجالدشرة

104/09/19إقليم: الحوزايت واكستيتإقليم: الحوزتنامرت 7 04/09/19م حازم 03291Bمزدوجتيغدوين

604/09/19إقليم: الحوزالمنصور الموحديإقليم: الحوزابن تومرت 7 04/09/19بنماد  رانية 03538Vمزدوجتلت نيعقوب

104/09/19إقليم: الحوز مركزية تيزغتإقليم: الحوزطارق بن زياد -ايت احكيم 7 04/09/19بشرى الرامي 03428Aمزدوجتزارت

304/09/19إقليم: الحوزتيديليإقليم: الحوزاك 7 04/09/19امزيل عبد العالي 03299Kمزدوجتيدلي مسفيوة

704/09/19إقليم: الحوزم م آيت عابدإقليم: الحوزتغولست 7 04/09/19عابد سناء 03365Gمزدوجاكرفروان

104/09/19إقليم: الحوزالمركب التربوي زرقطنإقليم: الحوزتافكا 7 04/09/19فاطمة الزهراء الهيللي 26176Bمزدوجزرقطن

804/09/19إقليم: الحوزالمركب التربوي زرقطنإقليم: الحوزتغولست 7 04/09/19الساخي آمنة 26176Bمزدوجزرقطن
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304/09/19إقليم: الحوزطلزينإقليم: الحوززرقطن 7 04/09/19 نادية ميمون 03279Nمزدوجتيغدوين

104/09/19إقليم: الحوزالمنصور الموحديإقليم: الحوزالمكيات 7 04/09/19مروان فصال 03538Vمزدوجتلت نيعقوب

604/09/19إقليم: الحوزتازارتإقليم: الحوزتراست 7 04/09/19ياسين ادغوغي 03420Sمزدوجتزارت

104/09/19إقليم: الحوزالمنصور الموحديإقليم: الحوزالمكيات 7 04/09/19عبد الرحيم الرامي 03538Vمزدوجتلت نيعقوب

104/09/19إقليم: الحوزانفليإقليم: الحوزتنيسكت 7 04/09/19فاطمة نيت همو 03688Hمزدوجستي فاطمة

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةالقصور المركزيةإقليم: الحوزتراست 7 04/09/19عزيز شاكر 08812Cمزدوجفرايطة

204/09/19إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: الحوزتانفكيغت 7 04/09/19ياسين بوسكتن 02876Aمزدوجلمزوضية

104/09/19إقليم: الحوز مركزية تيزغتإقليم: الحوزاسلون 7 04/09/19عبد ا حركات 03428Aمزدوجتزارت

604/09/19إقليم: الحوزم م آيت عابدإقليم: الحوزانسا 7 04/09/19نعيمة الهواء 03365Gمزدوجاكرفروان

404/09/19إقليم: الحوزامسكرإقليم: الحوزاسلون 7 04/09/19جواد لعزيز 03501Eمزدوجأسني

804/09/19إقليم: الحوزم م آيت عابدإقليم: الحوزالمو 7 04/09/19ابتسام صبري 03365Gمزدوجاكرفروان

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد سيدي عيسى المركزيةإقليم: الحوزتانفكيغت 7 04/09/19عبد اللطيف ادريسي 08880B سيدي عيسى بن

سليمان

مزدوج

304/09/19إقليم: الحوزاهريصانإقليم: الحوزتغولست 7 04/09/19كنوش زينب 03432Eمزدوجتزارت

104/09/19إقليم: الحوزمشطونإقليم: الحوزاجوكاك 7 04/09/19اميمة امغار 03300Lمزدوجتيدلي مسفيوة

104/09/19إقليم: الحوزتيديليإقليم: الحوزتانفكيغت 7 04/09/19صابر الصغراوي 03299Kمزدوجتيدلي مسفيوة

المدرسة الجماعاتية سيتي إقليم: الحوزاوكايمدن

فاضمة

804/09/19إقليم: الحوز 7 04/09/19توفيق اكاك 27265Kمزدوجستي فاطمة

804/09/19إقليم: الحوزتمكوستإقليم: الحوزمركزية المختار السوسي 7 04/09/19أمين عمرو 03360Bمزدوجاكرفروان
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104/09/19إقليم: الحوزالمرجةإقليم: الحوزاك 7 04/09/19باسي عبد العزيز 03652Uمزدوجأولد امطاع

204/09/19إقليم: الحوزاكروكاإقليم: الحوزتانفكيغت 7 04/09/19يوسف جعفر 03371Nمزدوجاكرفروان

104/09/19إقليم: الحوزوانسكراإقليم: الحوزالمكيات 7 04/09/19م حدالزين 03504Hمزدوجأسني

304/09/19إقليم: الحوزتيديليإقليم: الحوزتاركة 7 04/09/19هناء لعتيق 03299Kمزدوجتيدلي مسفيوة

104/09/19إقليم: الحوزاكر نومعادإقليم: الحوزاغيل 7 04/09/19هشام العلوي 03761Mمزدوجمولي ابراهيم

 مجموعة  مدارس سد 

مولي يوسف

704/09/19إقليم: قلعة  السراغنةلعرارشة المركزيةإقليم: الحوز 7 04/09/19حسناء زهيد 08951Dمزدوجالهيادنة

704/09/19إقليم: الحوزمشطونإقليم: الحوزانسا 7 04/09/19بنكاوي حورية 03300Lمزدوجتيدلي مسفيوة

304/09/19إقليم: الرحامنةلبلعيد المركزيةإقليم: الحوزتنامرت 7 04/09/19اشرف ايت ابراهيم 09305Nمزدوجأيت حمو

104/09/19إقليم: الحوزامسكرإقليم: الحوزتانفكيغت 7 04/09/19حسن بوصليح 03501Eمزدوجأسني

404/09/19إقليم: الحوزتريختإقليم: الحوزتراست 7 04/09/19حمزة المرتاح 03320Hمزدوجتيدلي مسفيوة

704/09/19إقليم: الحوزمشطونإقليم: الحوزانسا 7 04/09/19بوشتاوي سعاد 03300Lمزدوجتيدلي مسفيوة

404/09/19إقليم: الحوزويركانإقليم: الحوزتاركة 7 04/09/19كوتر بوبكراوي 03577Mمزدوجويركان

304/09/19إقليم: الحوزاكادير نايت لحسنإقليم: الحوززرقطن 7 04/09/19إلتحاق بالزوجصفاء بوامزكان 03259Sمزدوجأيت فاسكا

204/09/19إقليم: الحوزمركزية تكاديرتإقليم: الحوزانسا 7 04/09/19مريم بويكزران 03674Tمزدوجوزكيطة

104/09/19إقليم: الحوزاكر نومعادإقليم: الحوزاغيل 7 04/09/19يوسف مبارك 03761Mمزدوجمولي ابراهيم

504/09/19إقليم: الحوزتلتستإقليم: الحوزاغير 7 04/09/19سعيد الطالبي 03277Lمزدوجتيغدوين

404/09/19إقليم: الحوزكيكإقليم: الحوزتراست 7 04/09/19بسمة مياص 03757Hمزدوجمولي ابراهيم
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404/09/19إقليم: الحوزتمكوستإقليم: الحوزمركزية المختار السوسي 7 04/09/19حمزة الحري 03360Bمزدوجاكرفروان

104/09/19إقليم: الرحامنةاكمارات المركزيةإقليم: الحوززرقطن 7 04/09/19إلتحاق بالزوج حسناء منير 09116Hمزدوجانزالت لعظم

204/09/19إقليم: الحوز مركزية تيزيإقليم: الحوزتنامرت 7 04/09/19رشيد كركوح 03460Kمزدوجالتوامة

1004/09/19إقليم: الحوزاولماسإقليم: الحوزانفلي 7 04/09/19أسماء مفتاح 03699Vمزدوجستي فاطمة

304/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد ابارحال المركزيةإقليم: الحوزالمكيات 7 04/09/19أيوب لمين 08929Eمزدوجالجوالة

304/09/19إقليم: الحوزايت سميلإقليم: الحوزتولكين 7 04/09/19فتيحة الكنبوجي 03638Dمزدوجدار جمعة

104/09/19إقليم: الحوزيابورةإقليم: الحوزاسوال 7 04/09/19سميرة العطاري 03692Mمزدوجستي فاطمة

104/09/19إقليم: الحوزدار الجامعإقليم: الحوزتراست 7 04/09/19مصطفى ايت لحسن 03634Zمزدوجدار جمعة

604/09/19إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: الحوزمركزية المختار السوسي 7 04/09/19الحسين ايت القاضي 03461Lمزدوجالتوامة

104/09/19إقليم: الحوزمركزية امليلإقليم: الحوزاغير 7 04/09/19دلل احمامة 03499Cمزدوجأسني

204/09/19إقليم: الحوزايت بوالنيتإقليم: الحوزاكرماون 7 04/09/19إلتحاق بالزوجالكربة لبنى 03332

W

مزدوجسيدي عبد ا غيات

104/09/19إقليم: الحوزويركانإقليم: الحوزاسلون 7 04/09/19الحسن الزرداوي 03577Mمزدوجويركان

104/09/19إقليم: الحوزالموإقليم: الحوزالمكيات 7 04/09/19ايدار ايت عبو 03407Cمزدوجابادو

104/09/19إقليم: الحوزالموإقليم: الحوزتنامرت 7 04/09/19نجيب الوردي 03407Cمزدوجابادو

504/09/19إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: الحوزمركزية المختار السوسي 7 04/09/19عمر الزات 03461Lمزدوجالتوامة

104/09/19إقليم: الحوزويركانإقليم: الحوزتاركة 7 04/09/19نعيمة الخباز 03577Mمزدوجويركان

504/09/19إقليم: الحوزويركانإقليم: الحوزمركزية اماسين 7 04/09/19سعيد ادراح 03577Mمزدوجويركان
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104/09/19إقليم: الحوزالموإقليم: الحوزالمكيات 7 04/09/19ياسين عمروان 03407Cمزدوجابادو

104/09/19إقليم: الحوزالموإقليم: الحوزتنامرت 7 04/09/19عبد الحكيم كروط 03407Cمزدوجابادو

804/09/19إقليم: الحوزالمعتمد ابن عبادإقليم: الحوزيابورة 7 04/09/19إلتحاق بالزوجهدى رضا 03240

W

مزدوجاغمات

804/09/19إقليم: الحوزيابورةإقليم: الحوزاغير 7 04/09/19نور الدين ايت ابراهيم 03692Mمزدوجستي فاطمة

المدرسة الجماعاتية ذات 

النطاقين

304/09/19إقليم: الحوزالسرايريإقليم: الحوز 7 16/09/19إلتحاق بالزوجامينة مرزاق 03330Uمزدوجسيدي عبد ا غيات

804/09/19إقليم: الحوزيابورةإقليم: الحوزاغير 7 04/09/19اليزيد بونجاح 03692Mمزدوجستي فاطمة

204/09/19إقليم: الرحامنةمدرسة العرفانإقليم: الحوزاكرماون 7 04/09/19إلتحاق بالزوجصديق ايمان 08773K سيدي بوعثمان

)البلدية(

مزدوج

121/09/83إقليم: شيشاوةالبوصيريإقليم: شيشاوةلمينات 197 16/09/94أقدمية 16 سنةبوجمعة كربوش 03208L)مزدوجشيشاوة )البلدية

516/09/96إقليم: آسفيمدرسة م لعلج بنهيمةإقليم: شيشاوةبولعوان 185 16/09/96أقدمية 16 سنةامال بوهو 13564T)مزدوجآسفي )البلدية

116/09/96إقليم: شيشاوةإمام الدينإقليم: شيشاوةأسراتو 181 16/09/97أقدمية 16 سنةعبد الرحيم أبوزيد 02844R)مزدوجامنتانوت )البلدية

117/09/90عمالة: مراكشمدرسة م عزيز لحبابيإقليم: شيشاوةالنزالة 177 06/09/00أقدمية 16 سنةالحسن زاكي 26728B)مزدوجالمنارة )المقاطعة

116/09/96إقليم: شيشاوةلل سكينةإقليم: شيشاوةأسراتو 173 16/09/98أقدمية 16 سنةرشيد عبو 23086T)مزدوجامنتانوت )البلدية

116/09/96عمالة: مراكشمدرسة معطى اإقليم: شيشاوةأكدير  أومنصور 173 16/09/99أقدمية 16 سنةرشيد الحسناوي 27129M)مزدوجالمنارة )المقاطعة

116/09/96عمالة: مراكشمدرسة علي بن ابي طالبإقليم: شيشاوةايت عبد ا 173 16/09/99أقدمية 16 سنةسعيد داني 02733V سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس أكفاي إقليم: شيشاوةتاويلولت

المركزية

316/09/96عمالة: مراكش 173 16/09/99أقدمية 16 سنةعلي امهصيص 02603Dمزدوجاكفاي

416/09/99عمالة: مراكشمدرسة ابن المقفعإقليم: شيشاوةكوزمت 167 16/09/99أقدمية 16 سنةعزيز المنصور 21479

W

مزدوججليز )المقاطعة(

عمالة: أكادير  إدا م. المصامـــدةإقليم: شيشاوةالنزالة

وتنان
416/09/94 165 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد اللطيف ازناك 04848U)مزدوجاكادير )البلدية
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116/09/98عمالة: مراكشمدرسة معطى اإقليم: شيشاوةأكدير  أومنصور 165 16/09/00أقدمية 16 سنةرجاء أمين 27129M)مزدوجالمنارة )المقاطعة

116/09/97إقليم: شيشاوةالبوصيريإقليم: شيشاوةالثير 163 16/09/19أقدمية 16 سنةم الوثيق 03208L)مزدوجشيشاوة )البلدية

216/09/96عمالة: مراكشمدرسة 11 ينايرإقليم: شيشاوةاولد بيبو 161 06/09/00أقدمية 16 سنةعلي الدريسي 02482X)مزدوجالمنارة )المقاطعة

116/09/97إقليم: شيشاوةالزهراءإقليم: شيشاوةالنواصر 161 16/09/01أقدمية 16 سنةخليد جنوج 03209M)مزدوجشيشاوة )البلدية

316/09/97عمالة: مراكشمدرسة المحاميد  9إقليم: شيشاوةالموحدين 161 16/09/00أقدمية 16 سنةحياة أبومصطفى 24547F)مزدوجالمنارة )المقاطعة

216/09/98عمالة: مراكشمدرسة رابعة العدويةإقليم: شيشاوةاهديل 161 14/09/01أقدمية 16 سنةسمير الدغوغي 02462A)مزدوججليز )المقاطعة

عمالة: أكادير  إدا م.عبد ا الكرسيفـيإقليم: شيشاوةازنادة

وتنان
506/09/00 161 06/09/00أقدمية 16 سنةحسن العسري 04835E)مزدوجاكادير )البلدية

306/09/00عمالة: مراكشمدرسة م عبدهإقليم: شيشاوةلمينات 161 06/09/00أقدمية 16 سنةنورة البناني 18417T)مزدوججليز )المقاطعة

206/09/00عمالة: مراكشمدرسة م البقالإقليم: شيشاوةلمعيصرة 161 06/09/00أقدمية 16 سنةم العرش 02491G)مزدوجالمنارة )المقاطعة

106/09/00إقليم: شيشاوةالزهراءإقليم: شيشاوةاهل لحريمة 161 06/09/00أقدمية 16 سنةفاطمة قابا 03209M)مزدوجشيشاوة )البلدية

106/09/00عمالة: مراكشمدرسة علي بن ابي طالبإقليم: شيشاوةايت عبد ا 161 06/09/00أقدمية 16 سنةرشيد ركتان 02733V سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/00إقليم: شيشاوةابن المقفعإقليم: شيشاوةأكرض 161 06/09/00أقدمية 16 سنةخديجة سوكان 02846T)مزدوجامنتانوت )البلدية

مجموعة مدارس البوصيري إقليم: شيشاوةاهل لحريمة

تاركة المركزية

106/09/00عمالة: مراكش 161 06/09/00أقدمية 16 سنةأمينة ماريشان 02514G)مزدوجالمنارة )المقاطعة

116/09/95إقليم: شيشاوةالزهراءإقليم: شيشاوةتاجوجت المركزية 159 06/09/02أقدمية 16 سنةحسن بية 03209M)مزدوجشيشاوة )البلدية

116/09/99إقليم: شيشاوةإمام الدينإقليم: شيشاوةأسراتو 159 16/09/01أقدمية 16 سنةحسن بوجى 02844R)مزدوجامنتانوت )البلدية

106/09/00إقليم: شيشاوةإمام الدينإقليم: شيشاوةاحصاين المركزية 157 30/09/15أقدمية 16 سنةكمال الهزام 02844R)مزدوجامنتانوت )البلدية

116/09/96عمالة: مراكشمدرسة المنظر الجميلإقليم: شيشاوةأحمد سالم 155 16/09/00أقدمية 16 سنةتوفيق الحمادي 25671C)مزدوجالمنارة )المقاطعة
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116/09/99إقليم: شيشاوةالزهراءإقليم: شيشاوة  أيت هادي المركزية 155 04/09/02أقدمية 16 سنةحسن قاسي 03209M)مزدوجشيشاوة )البلدية

514/09/01عمالة: مراكشمدرسة المام مسلمإقليم: شيشاوةاغزر ازكارن 155 14/09/01أقدمية 16 سنةهشام بولبوش 02504

W

مزدوجالمنارة )المقاطعة(

مجموعة مدارس ابن الثير إقليم: شيشاوةاغزر ازكارن

المركزية

114/09/01عمالة: مراكش 155 14/09/01أقدمية 16 سنةجميلة البطير 02579Cمزدوجسعادة

مجموعة مدارس لهنا إقليم: شيشاوةدار أكيماخ

المركزية

214/09/01عمالة: مراكش 155 14/09/01أقدمية 16 سنةلل أسماء العلوي الهشمي 02564Lمزدوجتسلطانت

116/09/93عمالة: مراكشمدرسة م عزيز لحبابيإقليم: شيشاوةبلحول 153 06/09/00أقدمية 16 سنةالسعيد بنكدي 26728B)مزدوجالمنارة )المقاطعة

206/09/00عمالة: مراكشمدرسة نزار قبانيإقليم: شيشاوةسيدي عبد المومن 151 06/09/00أقدمية 16 سنةهيام الشباني 02495L)مزدوجالمنارة )المقاطعة

206/09/00عمالة: مراكشمدرسة الترميديإقليم: شيشاوةايت احساين 151 06/09/00إلتحاق بالزوجنزهة زتوتي 20642L)مزدوجالمنارة )المقاطعة

214/09/01عمالة: مراكشمدرسة ابن زيدون 2إقليم: شيشاوةالخرشي 151 11/09/02أقدمية 16 سنةاحمد بومكار 02724K سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس  البساتين إقليم: شيشاوةالمل

أولد ابا مركزية

421/09/83عمالة: مراكش 149 04/09/02أقدمية 16 سنةم أجبابدي 02583Gمزدوجسعادة

116/09/93إقليم: شيشاوةالبوصيريإقليم: شيشاوةتاجوجت المركزية 149 16/09/02أقدمية 16 سنةعبد اللطيف الكطابي 03208L)مزدوجشيشاوة )البلدية

616/09/96عمالة: مراكشمدرسة رياض الزيتونإقليم: شيشاوةلوشاوشا 149 30/09/16أقدمية 16 سنةمولي رشيد مولزيم العلوي 24537Vمزدوجسعادة

106/09/00إقليم: شيشاوةالبوصيريإقليم: شيشاوةالنواصر 149 06/09/03أقدمية 16 سنةخالد أوزال 03208L)مزدوجشيشاوة )البلدية

406/09/00عمالة: مراكش بن إعيشإقليم: شيشاوةبلحول 149 05/09/03أقدمية 16 سنةعزالدين الدلوي 02567Pمزدوجسعادة

118/09/02إقليم: شيشاوةلل سكينةإقليم: شيشاوةأكرض 149 18/09/02أقدمية 16 سنةحنان بوهدرة 23086T)مزدوجامنتانوت )البلدية

116/09/99إقليم: شيشاوةالزهراءإقليم: شيشاوةالنواصر 145 06/09/03أقدمية 16 سنةعبد الرحيم كوران 03209M)مزدوجشيشاوة )البلدية

418/09/02عمالة: مراكشمدرسة رياض أوريكاإقليم: شيشاوةالحكات 145 05/09/03أقدمية 16 سنةاسماعيل امضيش 02740Cمزدوجتسلطانت

114/09/01عمالة: مراكشمدرسة سكينةإقليم: شيشاوةاغزر ازكارن 143 10/10/04أقدمية 16 سنةخالد خالي 02722H سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

714/09/01إقليم: شيشاوةالنهضة 2إقليم: شيشاوةالنزالة 141 04/09/02أقدمية 16 سنةرجاء خيتاس 25439A)مزدوجشيشاوة )البلدية

مجموعة مدارس السويهلة إقليم: شيشاوةإمين  واسيف

المركزية

406/09/01عمالة: مراكش 141 13/10/04أقدمية 16 سنةمليكة واحساس 02520Nمزدوجالسويهلة

عمالة: إنزكان ايت م النبوغإقليم: شيشاوةروهالة

ملول
418/09/02 141 07/09/04أقدمية 16 سنةسعيد برياش 05043F)مزدوجانزكان )البلدية

218/09/02إقليم: شيشاوةالزهراءإقليم: شيشاوةامين آغز 141 12/10/04أقدمية 16 سنةيوسف نويتي 03209M)مزدوجشيشاوة )البلدية

718/09/02عمالة: مراكشمدرسة العزوزيةإقليم: شيشاوةاغزر ازكارن 141 07/09/04أقدمية 16 سنةغزلن تيمورلنك 24536U)مزدوجالمنارة )المقاطعة

305/09/03إقليم: شيشاوةلوشاوشاإقليم: شيشاوةامين آغز 141 05/09/03أقدمية 16 سنةسناء الحضري 02862K)مزدوجشيشاوة )البلدية

416/09/94إقليم: شيشاوةالنهضةإقليم: شيشاوةسيدي المختار 140 16/09/99أقدمية 16 سنةادريس بلعسالي 02840L)مزدوجشيشاوة )البلدية

216/09/93عمالة: مراكشمدرسة م عبدهإقليم: شيشاوةلمزوضية 140 16/09/00أقدمية 16 سنةسيدي م لحبيضي 18417T)مزدوججليز )المقاطعة

مدرسة عبد الواحد إقليم: شيشاوةالجعارنة

المراكشي

216/09/97عمالة: مراكش 139 23/09/04أقدمية 16 سنةيوسف الحسناوي 02489E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مدرسة عبد الواحد إقليم: شيشاوةابي السباع

المراكشي

416/09/93عمالة: مراكش 138 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد الجليل بوساح 02489E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس ابن النفيس إقليم: شيشاوةتاويلولت

المركزية

906/09/01عمالة: مراكش 137 06/09/04أقدمية 16 سنةطارق ألواح 02522Rمزدوجالسويهلة

116/09/96إقليم: بنسليمانمدرسة بوزنيقةإقليم: شيشاوةلوشاوشا 134 16/09/99أقدمية 16 سنةخالد كرام 26924P)مزدوجبوزنيقة )البلدية

105/09/03عمالة: مراكشمدرسة شعوف العياديإقليم: شيشاوةسيدي عبد المومن 131 05/09/03أقدمية 16 سنةنوال عدنان 02507Z)مزدوجالمنارة )المقاطعة

1007/09/04إقليم: شيشاوةتاجوجت المركزيةإقليم: شيشاوةلغساسلة 129 21/09/05أقدمية 12 سنةعادل حادق 02858Fمزدوجسيدي بوزيد الركراكي

عمالة: الصخيرات  - علل بن عبد اإقليم: شيشاوةتاجوجت المركزية

تمارة
216/09/97 125 20/10/09رشيد الرشدي 25272Uمزدوجسيدي يحيى زعير

305/09/03عمالة: مراكشمدرسة الشهداءإقليم: شيشاوةلمينات 125 27/09/07أقدمية 12 سنةسناء لعوينة 02725L سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

1007/09/05إقليم: الحوزعين الجديدإقليم: شيشاوةبوحميسة 125 07/09/05أقدمية 12 سنةأسماء مدك 03327Rمزدوجسيدي عبد ا غيات
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عمالة: أكادير  إدا م دار بـوبكـرإقليم: شيشاوةلل سكينة

وتنان
1016/09/98 124 05/09/03أقدمية 16 سنةالحسين أغزيف 04876Zمزدوجالدراركة

114/09/01إقليم: شيشاوةابي السباعإقليم: شيشاوةدوار  احمر 123 01/09/09نور الدين روان 25049Bمزدوجسيدي المختار

316/09/99إقليم: شيشاوةالنهضةإقليم: شيشاوةابي السباع 122 06/09/01أقدمية 16 سنةفاتحة ايت أوشن 02840L)مزدوجشيشاوة )البلدية

611/10/03إقليم: الحوزتكانةإقليم: شيشاوةسبت امزوضة 119 16/10/06أقدمية 12 سنةعبد الوافي الجد 03754Eمزدوجاغواطيم

406/09/01إقليم: شيشاوةالنهضةإقليم: شيشاوةالتويجرات 118 07/09/05إلتحاق بالزوجحنان نصير 02840L)مزدوجشيشاوة )البلدية

807/09/05إقليم: الحوزتكانةإقليم: شيشاوةزاوية  أفنسا 117 14/10/07أقدمية 12 سنةخالد شاطي 03754Eمزدوجاغواطيم

مجموعة مدارس مسعود إقليم: شيشاوةابن المقفع

المركزية

116/09/96عمالة: مراكش 116 نعمعبد الحق ضدي 04/12/09 22135Jمزدوجحربيل

307/09/05إقليم: شيشاوةلل سكينةإقليم: شيشاوةتاورة 115 17/10/06إلتحاق بالزوجليلى بن خيي 23086T)مزدوجامنتانوت )البلدية

مجموعة مدارس باب إقليم: شيشاوةاولد مومنة

الطلس المركزية

307/09/05عمالة: مراكش 113 22/10/08أقدمية 12 سنةغزلن ناجح 02818Mمزدوجالويدان

عمالة: الصخيرات  - علل بن عبد اإقليم: شيشاوةالزهراء

تمارة
216/09/99 112 05/09/03أقدمية 16 سنةحسنة وديعي 25272Uمزدوجسيدي يحيى زعير

المدرسة البتدائية إقليم: شيشاوةسبت امزوضة

الجماعاتية لوداية

110/09/01عمالة: مراكش 111 16/09/19إلتحاق بالزوجبراغتة أسماء 27264Jمزدوجالوداية

118/09/02عمالة: سلمدرسة عبد الكريم غلبإقليم: شيشاوةبولعوان 111 20/10/09الحسين لمكردس 01210P)مزدوجحصين )المقاطعة

905/09/03عمالة: مراكشمدرسة القصبةإقليم: شيشاوةالموحدين 110 05/09/07إلتحاق بالزوجسميرة ستاتي 02453R المشور-القصبة

)البلدية(

مزدوج

205/09/02إقليم: شيشاوةالنهضةإقليم: شيشاوة  أيت هادي المركزية 110 21/09/10إلتحاق بالزوجةحميد  التاقي 02840L)مزدوجشيشاوة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. عائشة أم المؤمنينإقليم: شيشاوةإدازن

باها
407/09/05 105 15/09/10قاسمي وفاء 25030Fمزدوجأيت عميرة

907/09/05إقليم: شيشاوةتاجوجت المركزيةإقليم: شيشاوةالحكات 105 20/10/09م مزي 02858Fمزدوجسيدي بوزيد الركراكي

105/09/03إقليم: خريبكةمدرسة ابن بسامإقليم: شيشاوةدوار  احمر 97 02/09/14لحبيب حفيضي 12026

W

مزدوجوادي زم )البلدية(
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507/09/05إقليم: شيشاوةاحمد بوكماخإقليم: شيشاوةالسعديين 97 24/09/10إلتحاق بالزوجكوثر اليقين 03211P)مزدوجشيشاوة )البلدية

516/09/92إقليم: شيشاوةلوشاوشاإقليم: شيشاوةلمينات 96 20/10/09إلتحاق بالزوجسمية غازي 02862K)مزدوجشيشاوة )البلدية

116/09/99إقليم: الحوزالسرايريإقليم: شيشاوةلوشاوشا 96 12/12/09نور الدين تدرارت 03330Uمزدوجسيدي عبد ا غيات

206/09/00إقليم: شيشاوةلمعيصرةإقليم: شيشاوةالخرشي 95 05/09/17م اموليد 03133Eمزدوجمجاط

706/09/06إقليم: الحوزتكانةإقليم: شيشاوةالنبوغ 95 05/09/08أقدمية 12 سنةلحسن   أكزول 03754Eمزدوجاغواطيم

205/09/03إقليم: شيشاوةلوشاوشاإقليم: شيشاوةالسعديين 94 07/09/08إلتحاق بالزوجةالمهدي الزحاف 02862K)مزدوجشيشاوة )البلدية

405/09/02إقليم: شيشاوةلوشاوشاإقليم: شيشاوةعلل بن عبد ا 94 15/10/09إلتحاق بالزوجناظرة اترمي 02862K)مزدوجشيشاوة )البلدية

102/09/09إقليم: الحوزالولجةإقليم: شيشاوةأمسكسلن السفلى 93 02/09/09هشام البهالي 03339Dمزدوجسيدي عبد ا غيات

418/09/02إقليم: الحوزحمان الفتواكيإقليم: شيشاوةأحمد سالم 91 06/09/17يونس الزويتين 03734Hمزدوجاغواطيم

مجموعة مدارس الزاوية إقليم: شيشاوةالجعارنة

المركزية

318/09/02عمالة: مراكش 91 06/09/17م ورزيق 02587Lمزدوجسيدي الزوين

416/09/99إقليم: شيشاوةالنهضةإقليم: شيشاوةتاجوجت المركزية 90 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد اللطيف الدحاني 02840L)مزدوجشيشاوة )البلدية

906/09/06عمالة: مراكشمدرسة أم أيمنإقليم: شيشاوةالسعديين 89 21/10/11إلتحاق بالزوجكريمة عابد 02455T مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

1005/09/08عمالة: مراكشمدرسة سيد الزوينإقليم: شيشاوةالرحيلت 89 05/09/11لبريد مرية 02505Xمزدوجسيدي الزوين

605/09/02إقليم: شيشاوةالنهضةإقليم: شيشاوةلمينات 88 02/09/15إلتحاق بالزوجخديجة بنعريبة 02840L)مزدوجشيشاوة )البلدية

عمالة مقاطعات عين ابن سعيد المغربيإقليم: شيشاوةأسراتو

السبع الحي الم
205/09/03 87 05/09/17م الخازوم 01595H الصخور السوداء

)المقاطعة(

مزدوج

218/09/02إقليم: بركانمدرسة الخنساءإقليم: شيشاوةإمام الدين 86 04/09/18جليل ايت بهي 27249T)مزدوجبركان )البلدية

115/02/08عمالة: مراكشمدرسة بللإقليم: شيشاوةالتويجرات 85 22/10/11إلتحاق بالزوجالسدي ابتسامة 02670B مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج
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102/09/09إقليم: شيشاوةسيدي المختارإقليم: شيشاوةالتويجرات 85 12/10/11م لمخزني 02842Nمزدوجسيدي المختار

مجموعة مدارس ملوان إقليم: شيشاوةاحمد بوكماخ

المركزية

716/09/94عمالة: مراكش 83 23/09/09إلتحاق بالزوجةالنح عبداللطيف 02528Xمزدوجالسويهلة

101/09/09إقليم: شيشاوةالثيرإقليم: شيشاوةدوار  احمر 81 04/09/12عماري ادريس 02843Pمزدوجسيدي المختار

102/09/10إقليم: شيشاوةاحصاين المركزيةإقليم: شيشاوةامين آغز 81 14/10/11عزيز  بوشة 02967Zمزدوجنفيفة

107/09/04إقليم: خريبكةمدرسة ابن بسامإقليم: شيشاوةسيدي المختار 80 06/09/17أمال ونسي 12026

W

مزدوجوادي زم )البلدية(

601/01/10إقليم: شيشاوةاحمد بوكماخإقليم: شيشاوةالحكات 77 24/10/11إلتحاق بالزوجالحوشي صباح 03211P)مزدوجشيشاوة )البلدية

101/01/09إقليم: شيشاوةتكديرت المركزيةإقليم: شيشاوةامين آغز 77 19/10/11إلتحاق بالزوجةيوسف سيري 02960S)مزدوجامنتانوت )البلدية

407/09/05إقليم: بركانالمام الشاطبيإقليم: شيشاوةإمام الدين 76 06/09/17نادية بندهبي 20674

W

مزدوجبركان )البلدية(

604/09/02إقليم: شيشاوةبلمقدمإقليم: شيشاوةالحكات 75 27/11/11إلتحاق بالزوجسناء الضراوي 03210N)مزدوجشيشاوة )البلدية

مجموعة مدارس الزاوية إقليم: شيشاوةالزاوية

المركزية

705/09/07عمالة: مراكش 73 03/09/13عبد ا مشطار 02587Lمزدوجسيدي الزوين

202/09/10إقليم: شيشاوةتاجوجت المركزيةإقليم: شيشاوةتولوكولت 73 03/09/13سومية بوعزاوي 02858Fمزدوجسيدي بوزيد الركراكي

706/09/06إقليم: الحوزاكادير نايت لحسنإقليم: شيشاوةالزاوية 69 02/09/14م بن عل 03259Sمزدوجأيت فاسكا

102/09/10إقليم: شيشاوةالملإقليم: شيشاوةايت احساين 69 02/09/14ناهي سعيدة 02870Uمزدوجلمزوضية

عمالة مقاطعات عين أبو علي القاليإقليم: شيشاوةتخربين

السبع الحي الم
105/09/11 69 03/09/13مليكة بوطزاط 01573J)مزدوجالحي المي )المقاطعة

401/01/12إقليم: الحوزالناقوشإقليم: شيشاوةثلث اشمرارن 69 03/09/13محمود عبد الفتاح 03341Fمزدوجسيدي عبد ا غيات

216/09/91عمالة: مراكشمدرسة 20 غشتإقليم: شيشاوةسيدي المختار 67 23/11/09إلتحاق بالزوجقجواط  للة مينة 25426Lمزدوجتسلطانت

إقليم: شتوكة آيت م. النخلةإقليم: شيشاوةبونباين

باها
201/01/10 67 03/09/13سعيد اجديك 25031Gمزدوجأيت عميرة
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105/09/08إقليم: شيشاوةالثيرإقليم: شيشاوةابي السباع 64 06/09/17بشرى العابيد 02843Pمزدوجسيدي المختار

105/09/07إقليم: شيشاوةسيدي المختارإقليم: شيشاوةبلحول 62 06/09/17إلتحاق بالزوججهان راجل 02842Nمزدوجسيدي المختار

804/09/12إقليم: تارودانتم.م ايت موسىإقليم: شيشاوةتارسلت 61 02/09/14أيمن  لكناوي 17743Kمزدوجأيت ايكاس

مجموعة مدارس رجال احمر إقليم: شيشاوةزاوية  أفنسا

المركزية

505/09/11عمالة: مراكش 60 03/09/13إلتحاق بالزوجةعبد الناصر حاكم 02602Cمزدوجاكفاي

705/09/11إقليم: شيشاوةاجديدةإقليم: شيشاوةتاورة 59 04/09/13ايت داود عبد ا 02963Vمزدوجنفيفة

104/09/12عمالة: مراكشمدرسة الكحيليإقليم: شيشاوةسيدي عبد المومن 59 04/09/12إلتحاق بالزوجنورة لحنين 02736Y)مزدوجالنخيل )المقاطعة

1005/09/11إقليم: شيشاوةالملإقليم: شيشاوةتاويلولت 55 06/09/17محسن شكير 02870Uمزدوجلمزوضية

105/09/11إقليم: شيشاوةابي السباعإقليم: شيشاوةدوار  احمر 55 05/09/17 يونس لفقايهي 25049Bمزدوجسيدي المختار

805/09/11إقليم: الحوزالصداقةإقليم: شيشاوةأسيف المال 55 02/09/14نوال سويدالعين 25679Lمزدوجأوريكة

505/09/08إقليم: شيشاوةاحمد بوكماخإقليم: شيشاوةاولد ادريس 52 02/09/14إلتحاق بالزوجةكمير عبد الجليل 03211P)مزدوجشيشاوة )البلدية

مجموعة مدارس رجال احمر إقليم: شيشاوةالنبوغ

المركزية

405/09/11عمالة: مراكش 52 02/09/15إلتحاق بالزوجبحتري عائشة 02602Cمزدوجاكفاي

مجموعة مدارس أبي السباع إقليم: شيشاوةالنبوغ

المركزية

105/09/11عمالة: مراكش 52 02/09/15إلتحاق بالزوجنورة بوخريص 02532Bمزدوجالوداية

مجموعة مدارس الزاوية إقليم: شيشاوةالمل

المركزية

905/09/07عمالة: مراكش 51 07/09/17زهيرة البلقاني 02587Lمزدوجسيدي الزوين

702/09/09إقليم: شيشاوةاحمد بوكماخإقليم: شيشاوةتاجوجت المركزية 51 04/09/18إلتحاق بالزوجسكينة زنير 03211P)مزدوجشيشاوة )البلدية

604/09/12إقليم: الجديدةم/م لخماملةإقليم: شيشاوةالموحدين 51 06/09/17رياض السعدية 08267Kمزدوجأولد عيسى

303/09/13إقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاريإقليم: شيشاوةلمحدجات 50 02/09/16نور الدين اوسي 17547Xمزدوجسيدي موسى الحمري

105/09/11عمالة: مراكشمدرسة رحال بن احمدإقليم: شيشاوةالموحدين 46 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم عمار 02676H مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج
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402/09/15إقليم: تنغيرم.م ارك سيدي علي ابوركإقليم: شيشاوةتسغيت 45 02/09/15فاتن الرميلة 12958Jمزدوجواكليم

206/09/01إقليم: تارودانتم.م بويحيإقليم: شيشاوةزاوية  أفنسا 44 02/09/16نجلء منوال 17550Aمزدوجالدير

مجموعة مدارس لخوادرة إقليم: شيشاوةاغزر ازكارن

المركزية

504/09/12عمالة: مراكش 44 02/09/16إلتحاق بالزوجبوخريص فاطمة الزهراء 02540Kمزدوجالوداية

204/09/12إقليم: شيشاوةالملإقليم: شيشاوةفيللة 44 02/09/16ربيعة لفضالي 02870Uمزدوجلمزوضية

702/09/14إقليم: تيزنيتم.م لل مريم مركزية الزاويتإقليم: شيشاوةايت لحسن 43 02/09/14بسكو براهيم 16980Fمزدوجسيدي أحمد أو موسى

402/09/14إقليم: تيزنيتم.م للاسماء مركزية تيغميإقليم: شيشاوةتمزكدوين 43 06/09/17أحمد خياطي 16921Sمزدوجتيغمي

702/09/14إقليم: شيشاوةالثيرإقليم: شيشاوةبوحميسة 43 02/09/14فاطمة  محاتي 02843Pمزدوجسيدي المختار

204/09/12إقليم: شيشاوةالجعارنةإقليم: شيشاوةكماسة 41 16/09/17فوزية اليازغي 02868Sمزدوجلمزوضية

402/09/15إقليم: تنغيرم.م ارك سيدي علي ابوركإقليم: شيشاوةتسغيت 39 06/09/17هشام شرواني 12958Jمزدوجواكليم

م.م اشنيط احمد بن بلعيد إقليم: شيشاوة أكني المركزية

مركزية تادارت

201/01/17إقليم: تيزنيت 38 01/01/17بناجي أسماء 16914Jمزدوجانزي

مجموعة مدارس احمد إقليم: شيشاوةامعرض

بلهاشمي المركزية

801/01/17عمالة: مراكش 38 01/01/17نعيمة مزوال 02762Bمزدوجالمنابهة

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزيةإقليم: شيشاوةسيدي اعمارة 38 13/02/17بوايخف خديجة 09017Aمزدوجالدشرة

803/09/13إقليم: طرفايةمدرسة عقبة بن نافعإقليم: شيشاوةاجديدة 37 06/09/17المصطفى أخياض 25873X)مزدوجطرفاية )البلدية

104/09/12إقليم: شيشاوةسيدي المختارإقليم: شيشاوةدوار  احمر 36 04/09/18السباعي محماد 02842Nمزدوجسيدي المختار

202/09/15إقليم: شيشاوةابي السباعإقليم: شيشاوةدوار  احمر 36 04/09/18عبد اللطيف أفراح 25049Bمزدوجسيدي المختار

202/09/15إقليم: الحوزالبريزةإقليم: شيشاوةأنزمر 35 02/09/15رجـــــاء السعضلوي 03382Aمزدوجاغمات

1023/01/17إقليم: شيشاوةالنزالةإقليم: شيشاوةاجديدة 35 06/09/17سوكينة أوريكا 02850Xمزدوجأيت هادي
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113/02/17إقليم: شيشاوةاولد عزوزإقليم: شيشاوةالتويجرات 35 06/09/17عبد اللطيف الشباطي 02927Fمزدوجسيدي المختار

مدرسة عبد العزيز بن إقليم: شيشاوةالنبوغ

ادريس

322/12/16إقليم: الحوز 35 06/09/17رضوان نفقرن 03239Vمزدوجأوريكة

505/10/17إقليم: الصويرةم م ابن زهرإقليم: شيشاوةتنلفت 31 05/10/17السالك عناية 09963Dمزدوجمجي

505/10/17إقليم: الرحامنةالشراردة المركزيةإقليم: شيشاوةبن الدكالي 31 05/10/17زينب امطارح 09156Bمزدوجالجعيدات

مجموعة مدارس حيان إقليم: شيشاوةتسغيت

المركزية

606/09/17عمالة: مراكش 31 06/09/17جمال اروحي 02788Eمزدوجأولد دليم

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةمركزية واركيإقليم: شيشاوةأكدال 31 06/09/17علي احمو مينة 08825Sمزدوجواركي

506/09/17إقليم: شيشاوةبولعوانإقليم: شيشاوةبونباين 31 06/09/17زبيدة ايت الخروف 03013Zمزدوجسيدي غانم

806/09/17إقليم: الرحامنةراس العين المركزيةإقليم: شيشاوةتماروت 31 06/09/17سارة دهباوي 09166Mمزدوجرأس عين الرحامنة

206/09/17إقليم: شيشاوةلحرارشةإقليم: شيشاوةتونغاست 31 06/09/17هشام لهنيتي 03124Vمزدوجمجاط

206/09/17إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة شوقيإقليم: شيشاوةالزاوية النحلية 31 06/09/17رفيقة اشميلي 08771H)مزدوجتمللت )البلدية

306/09/17إقليم: شيشاوة  أيت هادي المركزيةإقليم: شيشاوةايت لحسن 31 06/09/17الرايس ليلى 02847Uمزدوجأيت هادي

306/09/17إقليم: شيشاوةأسراتوإقليم: شيشاوةتماروت 31 06/09/17م لمين 18447Aمزدوجعين تزيتونت

106/09/17إقليم: شيشاوةكماسةإقليم: شيشاوةأسايس 31 06/09/17بوبكر المعبدي 03107Bمزدوجكماسة

206/09/17إقليم: قلعة  السراغنةلعرارشة المركزيةإقليم: شيشاوةأداسيل 31 06/09/17اجميعة الدريسي 08951Dمزدوجالهيادنة

مجموعة مدارس احمد إقليم: شيشاوةانزيك

بلهاشمي المركزية

106/09/17عمالة: مراكش 31 06/09/17جعبة لحسن 02762Bمزدوجالمنابهة

106/09/17إقليم: شيشاوةدوار  احمرإقليم: شيشاوةبوحميسة 31 06/09/17البطاري مليكة 02926Eمزدوجسيدي المختار

706/09/17إقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزيةإقليم: شيشاوةألتاس 31 06/09/17أسماء العزيز 09167Nمزدوجرأس عين الرحامنة
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206/09/17إقليم: الحوزثلث نسالإقليم: شيشاوةأندورار 31 06/09/17زهير بلقائد 03375Tمزدوجاغمات

906/09/17إقليم: آسفيم/م خميس نكةإقليم: شيشاوةالزاوية النحلية 31 06/09/17كريمة لعتيريش 13919Dمزدوجنكا

406/09/17إقليم: الحوزثلث نسالإقليم: شيشاوةبونباين 31 06/09/17زهرة اخوي 03375Tمزدوجاغمات

406/09/17إقليم: الحوزلرجامإقليم: شيشاوةأداسيل 31 06/09/17منى لعريش 03660Cمزدوجلل تكركوست

1006/09/17إقليم: الحوزثلث نسالإقليم: شيشاوةتالمست المركزية 31 06/09/17فاطمة الزهراء الغاليبي 03375Tمزدوجاغمات

مجموعة مدارس اولد إقليم: شيشاوةبوحميسة

العياشي المركزية

106/09/17عمالة: مراكش 31 06/09/17اجدو فاطمة الزهراء 02767Gمزدوجالمنابهة

مجموعة مدارس الحاج إقليم: شيشاوةايت لحسن

ادريس المركزية

1106/09/17عمالة: مراكش 31 06/09/17سناء أيت القاضي 02802Vمزدوجأولد دليم

406/09/17إقليم: شيشاوةالسعديينإقليم: شيشاوة أكني المركزية 31 06/09/17خديجة عل 02866Pمزدوجلمزوضية

306/09/17إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: شيشاوةإدازن 31 06/09/17الدوادي دنيا 03706Cمزدوجأوريكة

306/09/17إقليم: شيشاوةالزاويةإقليم: شيشاوةإمللن 31 06/09/17م الحسن المبروكي 02888Nمزدوجأهديل

106/09/17إقليم: الرحامنةلهللت المركزيةإقليم: شيشاوةتمزكورت 31 06/09/17بوعدي فاطمة الزهراء 09247Aمزدوجصخور الرحامنة

506/09/17إقليم: الرحامنةالفقراء المركزيةإقليم: شيشاوةتماروت 31 06/09/17فاطمة الزهراء عزوز 09163Jمزدوجالجعيدات

106/09/17إقليم: شيشاوةاولد عزوزإقليم: شيشاوةاولد الحاج المركزية 31 06/09/17عبد الكبير ايت بوطالب 02927Fمزدوجسيدي المختار

906/09/17إقليم: شيشاوةلميناتإقليم: شيشاوةبوعنكة 31 06/09/17النصاري سهام 02873Xمزدوجلمزوضية

106/09/17إقليم: شيشاوةالتويجراتإقليم: شيشاوةالصفية 31 06/09/17الشتوكي عبد الرحيم 02919Xمزدوجسيدي المختار

306/09/17إقليم: شيشاوة  أيت هادي المركزيةإقليم: شيشاوةايت  محند 31 06/09/17م ايت بوبكر 02847Uمزدوجأيت هادي

106/09/17إقليم: شيشاوةالتويجراتإقليم: شيشاوةالصفية 31 06/09/17حاجي عبدا لمجيد 02919Xمزدوجسيدي المختار
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606/09/17إقليم: شيشاوةاولد عزوزإقليم: شيشاوةأمسكسلن السفلى 31 06/09/17محند باروضي 02927Fمزدوجسيدي المختار

606/09/17إقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزتإقليم: شيشاوةالوجدان 31 06/09/17هند العماري 03342Gمزدوجتمزوزت

606/09/17إقليم: الحوزمجموعة مدارس سد نفيسإقليم: شيشاوةأدوز 31 06/09/17حفصة المومن 03657Zمزدوجلل تكركوست

106/09/17إقليم: شيشاوةتزومطانإقليم: شيشاوةايت لحسن 31 06/09/17واكريم مريم 03016Cمزدوجسيدي غانم

مجموعة مدارس الشعبة إقليم: شيشاوةوارمس

المركزية

1106/09/17عمالة: مراكش 31 06/09/17أبركيش فاطمة الزهراء 02806Zمزدوجأولد دليم

706/09/17إقليم: الحوزمركزية ايت بلحاجإقليم: شيشاوةتالمست المركزية 31 06/09/17عبد الحميد ادريسي 03379Xمزدوجاغمات

406/09/17إقليم: شيشاوةازنادةإقليم: شيشاوةإكي  وسوليل 31 06/09/17لطيفة اصواب 03146Uمزدوجادويران

606/09/17إقليم: الحوزسيدي داودإقليم: شيشاوةأدوز 31 06/09/17م لغليمي 03241Xمزدوجأيت سيدي داود

106/09/17إقليم: شيشاوةاولد الحاج المركزيةإقليم: شيشاوةأمسكسلن السفلى 31 06/09/17عبد الرحمان غالب 02908Kمزدوجاولد مومنة

306/09/17إقليم: شيشاوةكماسةإقليم: شيشاوةايت  محند 31 06/09/17عبد الرحيم ناصر 03107Bمزدوجكماسة

106/09/17إقليم: شيشاوةبولعوانإقليم: شيشاوةتزومطان 31 06/09/17علي ورحو 03013Zمزدوجسيدي غانم

مجموعة مدارس الشعبة إقليم: شيشاوةبوزوكة

المركزية

1106/09/17عمالة: مراكش 31 06/09/17سارة كفوني 02806Zمزدوجأولد دليم

203/10/17إقليم: آسفيم/م ابن حنبلإقليم: شيشاوةبوابوض 31 03/10/17خولة جعيدان 13607Pمزدوجلمراسلة

106/09/17إقليم: آسفيم/م لعبادلةإقليم: شيشاوةالخرشي 31 06/09/17لوبنة الطالبي 13613

W

مزدوجسيدي أتيجي

405/09/17إقليم: الحوزبوحدوإقليم: شيشاوةالبرج المركزية 31 05/09/17عبد الهادي بن بحي 03386Eمزدوجاغمات

906/09/17إقليم: شيشاوةسيدي اعمارةإقليم: شيشاوةالبرج المركزية 31 06/09/17عبد العاطي الشقراوي 02871Vمزدوجلمزوضية

406/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية خنوفةإقليم: شيشاوةترخات 31 06/09/17بنعيم نورة 13700Rمزدوججدور
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106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية خميس زيمةإقليم: شيشاوةأندورار 31 06/09/17فاطمة انوار 13600G)مزدوجالشماعية )البلدية

706/09/17إقليم: الحوزتافزاإقليم: شيشاوةانمرن المركزية 31 06/09/17مونية ناجي 03708Eمزدوجأوريكة

206/09/17إقليم: الحوزالخروعإقليم: شيشاوةالبرج المركزية 31 06/09/17عبد المجيد عفور 03744Uمزدوجاغواطيم

706/09/17إقليم: شيشاوةالتويجراتإقليم: شيشاوةالصفية 31 06/09/17العثماني عبد الهادي 02919Xمزدوجسيدي المختار

130/09/17إقليم: شيشاوةالتويجراتإقليم: شيشاوةتزكي 31 30/09/17العربي أكدول 02919Xمزدوجسيدي المختار

206/09/17إقليم: آسفيم/م سيدي دنون الحضريإقليم: شيشاوةزاوية  أفنسا 31 03/10/17يحيى نجاح 13640Aمزدوجلحدار

مجموعة مدارس لخوادرة إقليم: شيشاوةالرحيلت

المركزية

806/09/06عمالة: مراكش 29 02/09/16إلتحاق بالزوجخالي نصيرة 02540Kمزدوجالوداية

602/09/15عمالة: مراكشمدرسة الكحيليإقليم: شيشاوةالرحيلت 29 06/09/17إلتحاق بالزوجأيت بلعيد شيماء 02736Y)مزدوجالنخيل )المقاطعة

202/09/15إقليم: شيشاوةعلل بن عبد اإقليم: شيشاوةاجديدة 29 06/09/17إلتحاق بالزوجالعينوس فاطمة الزهراء 02845S)مزدوجامنتانوت )البلدية

923/01/17إقليم: شيشاوةالنزالةإقليم: شيشاوةالترميدي 29 04/09/19يوسف وحمان 02850Xمزدوجأيت هادي

123/01/17إقليم: شيشاوة  أيت هادي المركزيةإقليم: شيشاوةالترميدي 29 04/09/19اكعيط غزلن 02847Uمزدوجأيت هادي

عمالة: المضيق - مدرسة عمر بن الخطابإقليم: شيشاوةتونغاست

الفنيدق
802/09/16 28 02/09/16إلتحاق بالزوجةمصطفى عيادي 05426X)مزدوجالمضيق )البلدية

101/01/17إقليم: خريبكةمدرسة يعقوب المنصورإقليم: شيشاوةأمدلن 28 01/01/17إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء بليلة 12010D)مزدوجخريبكة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. الفقإقليم: شيشاوةالرباط

باها
102/09/16 28 02/09/16إلتحاق بالزوجسميرة فراح 27092Xمزدوجأيت عميرة

عمالة: الصخيرات  - سعد بن أبي وقاصإقليم: شيشاوةتونغاست

تمارة
702/09/16 28 02/09/16عزالدين كوثر 01331

W

مزدوجعين العودة )البلدية(

عمالة: الصخيرات  - عبد الخالق الطريسإقليم: شيشاوةتونغاست

تمارة
702/09/16 28 02/09/16رشيد لقبيبي 23494L)مزدوجعين العودة )البلدية

123/01/17إقليم: الحوز مركزية الرحىإقليم: شيشاوةلغساسلة 28 13/02/17إلتحاق بالزوجبوركيبي دليلة 03333Xمزدوجسيدي عبد ا غيات
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623/01/17إقليم: شيشاوةأسراتوإقليم: شيشاوةتاورة 28 23/01/17  منير الشكر 18447Aمزدوجعين تزيتونت

513/02/17إقليم: الرحامنةاولد شريف المركزيةإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 28 13/02/17الحسن ازروال 09066Dمزدوجبوروس

123/01/17إقليم: شيشاوةزكارة ليبلإقليم: شيشاوةبلحول 28 13/02/17إلتحاق بالزوجخديجة بنخدة 03132Dمزدوجمجاط

313/02/17إقليم: الحوزعين الجديدإقليم: شيشاوةبوعنكة 28 13/02/17إلتحاق بالزوجامنة الدرويش 03327Rمزدوجسيدي عبد ا غيات

802/09/14إقليم: شيشاوةتاجوجت المركزيةإقليم: شيشاوةالحكات 27 04/09/19إلتحاق بالزوجمريم السامي 02858Fمزدوجسيدي بوزيد الركراكي

113/02/17إقليم: شيشاوةأسراتوإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 27 13/02/17أيت إدريس رشيد 18447Aمزدوجعين تزيتونت

123/01/17إقليم: شيشاوةإرغيإقليم: شيشاوةامعرض 27 23/01/17الواسعي يوسف 03002Mمزدوجتمزكدوين

923/01/17إقليم: شيشاوةسيدي بوزيدإقليم: شيشاوةالنزالة 27 06/09/17إلتحاق بالزوجةحاجي خالد 02853Aمزدوجسيدي بوزيد الركراكي

402/09/15إقليم: فحص - انجرةم/م حسانة البتدائيةإقليم: شيشاوةالنزالة 26 04/09/18مارية النويني 15306Lمزدوجالقصر الصغير

423/01/17إقليم: آسفيم/م الحمامشةإقليم: شيشاوةلكوايات 26 06/09/17إلتحاق بالزوجسعدية جعفري 13886Tمزدوجأولد سلمان

102/09/15إقليم: زاكورة م.م أيت عبد اإقليم: شيشاوةأحمد سالم 25 06/09/17عبد العزيز المودن 13315Xمزدوجافرا

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد رافع المركزيةإقليم: شيشاوةالحمري 25 06/09/17رشيد وعزيز 08988Uمزدوجالرافعية

623/01/17إقليم: الحوزللغزيل 1إقليم: شيشاوةبن الدكالي 25 06/09/17م المساوي 21088

W

مزدوجأيت سيدي داود

123/01/17إقليم: الحوزتافزاإقليم: شيشاوةالرحيلت 25 06/09/17م الناصري 03708Eمزدوجأوريكة

مجموعة مدارس الحرمل إقليم: شيشاوةلعضيلت

واعزو المركزية

523/01/17عمالة: مراكش 25 06/09/17إلتحاق بالزوجريهام الطويل 02749Mمزدوجحربيل

113/02/17إقليم: شيشاوةتاجوجت المركزيةإقليم: شيشاوةالنزالة 25 06/09/17إلتحاق بالزوجوجدان الدعنوني 02858Fمزدوجسيدي بوزيد الركراكي

323/01/17إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة هراوةإقليم: شيشاوةتولوكولت 25 06/09/17عبد الرزاق إقشي 08896U)مزدوجسيدي رحال )البلدية
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223/01/17إقليم: الرحامنةالفقراء المركزيةإقليم: شيشاوةتولوكولت 25 06/09/17طارق اوسمين 09163Jمزدوجالجعيدات

223/01/17إقليم: شيشاوةاجديدةإقليم: شيشاوةتماروت 25 06/09/17الحسين زهير 02963Vمزدوجنفيفة

223/01/17إقليم: الحوززطولةإقليم: شيشاوةأمسكسلن السفلى 25 06/09/17سعو مصطفى 03344Jمزدوجتمزوزت

723/01/17إقليم: الحوزماووتإقليم: شيشاوةلمرمضة 25 06/09/17مروان  بوشريط 03718Rمزدوجأوريكة

113/02/17إقليم: الحوزتافزاإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 25 06/09/17يوسف بويطس 03708Eمزدوجأوريكة

623/01/17إقليم: الرحامنةالبطمة المركزيةإقليم: شيشاوةبن الدكالي 25 06/09/17ياسين الدحاني 09162Hمزدوجالجعيدات

221/01/17إقليم: شيشاوةعلل بن عبد اإقليم: شيشاوةتبت 25 06/09/17إلتحاق بالزوجةسعيد العلم 02845S)مزدوجامنتانوت )البلدية

223/01/17إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة شوقيإقليم: شيشاوةلكوايات 25 06/09/17ايوب حسبي 08771H)مزدوجتمللت )البلدية

123/01/17إقليم: شيشاوةاجديدةإقليم: شيشاوةتماروت 25 06/09/17ادريس المفيدي 02963Vمزدوجنفيفة

323/01/17إقليم: شيشاوةاجديدةإقليم: شيشاوةتزدرة 25 06/09/17م بوعداين 02963Vمزدوجنفيفة

823/01/17إقليم: شيشاوةالسعديينإقليم: شيشاوةالرحيلت 25 06/09/17م عدعود 02866Pمزدوجلمزوضية

706/09/17إقليم: شيشاوةالسعديينإقليم: شيشاوةلمعيصرة 25 04/09/19عبدالعزيز بنسويبة 02866Pمزدوجلمزوضية

606/09/17إقليم: شيشاوةلعضيلتإقليم: شيشاوةتلمنزو 25 04/09/19خالد بوبلل 02901Cمزدوجأهديل

206/09/17إقليم: شيشاوةلحرارشةإقليم: شيشاوةأندورار 25 04/09/19احمد اتكان 03124Vمزدوجمجاط

106/09/17إقليم: شيشاوة  أيت هادي المركزيةإقليم: شيشاوةبوعنكة 25 04/09/19العربي العساك 02847Uمزدوجأيت هادي

406/09/17إقليم: آسفيم/م سيدي دنون الحضريإقليم: شيشاوةالزاوية النحلية 25 04/09/19لطيفة لمخربش 13640Aمزدوجلحدار

206/09/17إقليم: شيشاوةازنادةإقليم: شيشاوةبونباين 25 04/09/19عبدالحميد افقيرن 03146Uمزدوجادويران
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206/09/17إقليم: شيشاوةأكدير  أومنصورإقليم: شيشاوةالبرج المركزية 25 04/09/19كمال المظفر 03142Pمزدوجادويران

106/09/17إقليم: شيشاوةبولعوانإقليم: شيشاوةتزدرة 25 04/09/19لحسن أبلقاس 03013Zمزدوجسيدي غانم

106/09/17إقليم: شيشاوةالزاويةإقليم: شيشاوةبياض 25 04/09/19عمر الصناف 02888Nمزدوجأهديل

706/09/17إقليم: شيشاوةاهل لحريمةإقليم: شيشاوةلغساسلة 25 04/09/19أحمد منوال 02937Sمزدوجسيدي ام دليل

206/09/17إقليم: شيشاوةازنادةإقليم: شيشاوةتزومطان 25 04/09/19سمير بكزاون 03146Uمزدوجادويران

306/09/17إقليم: شيشاوةالترميديإقليم: شيشاوةاجديدة 25 04/09/19ياسين ايت اصبان 02957Nمزدوجالسعيدات

106/09/17إقليم: شيشاوةالتويجراتإقليم: شيشاوةاولد عبد ا مبارك 25 04/09/19المختار الطويل 02919Xمزدوجسيدي المختار

130/09/17إقليم: شيشاوةدوار  احمرإقليم: شيشاوةلعضيلت 25 04/09/19البظلة م 02926Eمزدوجسيدي المختار

106/09/17إقليم: شيشاوةالموحدينإقليم: شيشاوةدار أكيماخ 24 06/09/17إلتحاق بالزوجأسماء أمكرود 03121Sمزدوجمجاط

106/09/17إقليم: شيشاوةالموحدينإقليم: شيشاوةسبت امزوضة 24 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء حياط 03121Sمزدوجمجاط

206/09/17إقليم: شيشاوةتكديرت المركزيةإقليم: شيشاوةأكدير  أومنصور 24 06/09/17إلتحاق بالزوجنعيمة أنفلوس 02960S)مزدوجامنتانوت )البلدية

104/09/18إقليم: شيشاوةتمزكدوينإقليم: شيشاوةأيت واعراب 24 04/09/18جليلة بن العراضي 02999Jمزدوجتمزكدوين

804/09/18إقليم: الحوزماووتإقليم: شيشاوةلرويين 24 04/09/18م بن توزالت 03718Rمزدوجأوريكة

104/09/18إقليم: شيشاوة  أيت هادي المركزيةإقليم: شيشاوةالترميدي 24 06/09/18ابتسام كمال 02847Uمزدوجأيت هادي

104/09/18إقليم: شيشاوةتارسلتإقليم: شيشاوةتنسماخت 24 04/09/18حميد العلم 03092Kمزدوجسيدي عبد المومن

1104/09/18إقليم: آسفيم/م الهمامدةإقليم: شيشاوةتخربين 24 04/09/18سعاد فتاحي 13978Tمزدوجالغيات

804/09/18إقليم: الحوزاغرمانإقليم: شيشاوةأدوز 24 04/09/18سخاء جمال 03679Yمزدوجستي فاطمة

922



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 2020

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: آسفيم/م الهمامدةإقليم: شيشاوةكوزمت 24 04/09/18م الميس 13978Tمزدوجالغيات

904/09/18إقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزتإقليم: شيشاوةاولد بيبو 24 04/09/18نادية واكريم 03342Gمزدوجتمزوزت

304/09/18إقليم: الحوزتافزاإقليم: شيشاوةأكدير  أومنصور 24 04/09/18نادية هوزالي 03708Eمزدوجأوريكة

604/09/18إقليم: الحوزثلث نسالإقليم: شيشاوةزهرة بنت عمر 24 04/09/18فدوى عزوز 03375Tمزدوجاغمات

104/09/18إقليم: شيشاوةالنزالةإقليم: شيشاوةتاسا 24 04/09/18عبد الوهاب بلر 02850Xمزدوجأيت هادي

704/09/18إقليم: آسفيمدرسة اللواء الجماعاتيةإقليم: شيشاوةاهل لحريمة 24 04/09/18حياة مانع 26799Dمزدوجلعمامرة

604/09/18إقليم: الرحامنةاولد بنعنو المركزيةإقليم: شيشاوةالحمري 24 04/09/18بومسعد ليلى 09134Cمزدوجأولد املول

904/09/18إقليم: الحوزاجيكنإقليم: شيشاوةايت لحسن 24 04/09/18تعربت أشضاض 03749Zمزدوجاغواطيم

404/09/18إقليم: الحوزاجيكنإقليم: شيشاوةلمعيصرة 24 04/09/18مصطفى فشكار 03749Zمزدوجاغواطيم

404/09/18إقليم: الحوزثلث نسالإقليم: شيشاوةأكدير  أومنصور 24 04/09/18كنزة اسكوري 03375Tمزدوجاغمات

104/09/18إقليم: الرحامنةالبطمة المركزيةإقليم: شيشاوةزكارة ليبل 24 04/09/18لحسن العيساوي 09162Hمزدوجالجعيدات

904/09/18إقليم: الرحامنةلحليوات المركزيةإقليم: شيشاوةتلمنزو 24 04/09/18حمزاوي اسماعيل 09061Yمزدوجبوروس

104/09/18إقليم: الرحامنةالبطمة المركزيةإقليم: شيشاوةزكارة ليبل 24 04/09/18فاطمة الزهراء الداكيري 09162Hمزدوجالجعيدات

704/09/18إقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزتإقليم: شيشاوةلبراج 24 04/09/18رباب سقوان 03342Gمزدوجتمزوزت

404/09/18إقليم: الحوزماووتإقليم: شيشاوةبوزوكة 24 04/09/18كريمة المروش 03718Rمزدوجأوريكة

204/09/18إقليم: الرحامنةاولد حموش المركزيةإقليم: شيشاوةبوزوكة 24 04/09/18صفاء أجموري 09070Hمزدوجسيدي بوبكر

1004/09/18إقليم: الحوزمجموعة مدارس التوامةإقليم: شيشاوةإدازن 24 04/09/18زهراء شكري 03451Aمزدوجالتوامة
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104/09/18إقليم: شيشاوةالحكاتإقليم: شيشاوةأدوز 24 04/09/18فاطمة الزهراء الروحي 02895

W

مزدوجأهديل

104/09/18إقليم: آسفيم/م اولد عبد اإقليم: شيشاوةالزاوية 24 04/09/18لبنى العلوان 13671Jمزدوجالكرعاني

404/09/18إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة هراوةإقليم: شيشاوةبوزوكة 24 04/09/18لل أسماء الشابلي 08896U)مزدوجسيدي رحال )البلدية

404/09/18إقليم: الحوزتغنبوشتإقليم: شيشاوةثلث اشمرارن 24 04/09/18صفاء بوشريكة 03314Bمزدوجتيدلي مسفيوة

404/09/18إقليم: آسفيم/م اولد عبد اإقليم: شيشاوةوارمس 24 04/09/18م خليل 13671Jمزدوجالكرعاني

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام الغزاليإقليم: شيشاوةالحكات 24 04/09/18مريم العاتيق 18680D)مزدوجالعطاوية )البلدية

304/09/18إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة النواجي الجديدةإقليم: شيشاوةتخربين 24 04/09/18امال حلي 26173Y)مزدوجالعطاوية )البلدية

604/09/18إقليم: آسفيم/م السراحنة بوسكمانإقليم: شيشاوةبوحميسة 24 04/09/18فوزية زانو 13974Nمزدوجالغيات

504/09/18إقليم: شيشاوةلميناتإقليم: شيشاوةبن الدكالي 24 04/09/18رشيد حفاص 02873Xمزدوجلمزوضية

104/09/18إقليم: الحوزاكجكالإقليم: شيشاوةإدازن 24 04/09/18مصطفى أيت حمزة 03447

W

مزدوجتمكرت

804/09/18إقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزتإقليم: شيشاوةإدازن 24 04/09/18أسماء قروشي 03342Gمزدوجتمزوزت

104/09/18إقليم: شيشاوةالنزالةإقليم: شيشاوةأيت بخاير 24 04/09/18فاطمة الزهراء عصاد 02850Xمزدوجأيت هادي

102/09/16إقليم: شيشاوةالنواصرإقليم: شيشاوةالنزالة 23 04/09/18إلتحاق بالزوجةايوب اشحيح 02854Bمزدوجسيدي بوزيد الركراكي

106/09/17عمالة: مراكشمدرسة أم سلمةإقليم: شيشاوةالخرشي 23 06/09/17إلتحاق بالزوجسعيدة بلول 02685T مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/17إقليم: شيشاوةالموحدينإقليم: شيشاوةإمين  واسيف 23 06/09/17إلتحاق بالزوجسلمون  كبيرة 03121Sمزدوجمجاط

306/09/17إقليم: الحوزالصداقةإقليم: شيشاوةاغزر ازكارن 23 06/09/17إلتحاق بالزوجناجي العالية 25679Lمزدوجأوريكة

406/09/17إقليم: شيشاوةعلل بن عبد اإقليم: شيشاوةأكدير  أومنصور 23 06/09/17إلتحاق بالزوجنادية قيلش 02845S)مزدوجامنتانوت )البلدية
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1006/09/17إقليم: شيشاوةتاجوجت المركزيةإقليم: شيشاوةالزاوية 23 06/09/17إلتحاق بالزوجللكلثومة الفضيلي 02858Fمزدوجسيدي بوزيد الركراكي

مجموعة مدارس اولد إقليم: شيشاوةتخربين

علوش المركزية

806/09/17عمالة: مراكش 22 06/09/17إلتحاق بالزوجسعيدو ايمان 02536Fمزدوجالوداية

1006/09/17إقليم: شيشاوةتاجوجت المركزيةإقليم: شيشاوةبياض 22 06/09/17إلتحاق بالزوجماجدة اخياط 02858Fمزدوجسيدي بوزيد الركراكي

1006/09/17إقليم: شيشاوةتاجوجت المركزيةإقليم: شيشاوةبياض 22 06/09/17إلتحاق بالزوجمحاتي خيرة 02858Fمزدوجسيدي بوزيد الركراكي

مجموعة مدارس مسعود إقليم: شيشاوةإدازن

المركزية

106/09/17عمالة: مراكش 22 06/09/17إلتحاق بالزوجةاوزكيض ابراهيم 22135Jمزدوجحربيل

806/09/17إقليم: شيشاوةالحكاتإقليم: شيشاوةتمزكدوين 22 02/10/17إلتحاق بالزوج رباب السليت 02895

W

مزدوجأهديل

906/09/17إقليم: الرحامنةالبطمة المركزيةإقليم: شيشاوةبويزغران 21 06/09/17بدر بوخلوف 09162Hمزدوجالجعيدات

101/01/12إقليم: تاوناتم/م  كلزإقليم: شيشاوةتزدرة 21 06/09/17إلتحاق بالزوجللفضيلة بن الصديق 15531Fمزدوجكلز

113/02/17إقليم: شيشاوةإدازنإقليم: شيشاوةبولعوان 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةنورالدين كناين 03152Aمزدوجادويران

907/07/17إقليم: آسفيم/م اولد الحاج المفدةإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 21 06/09/17سيف الدين لعكالي 13968Gمزدوجالغيات

107/10/17إقليم: شيشاوةالزاوية النحليةإقليم: شيشاوةايت  محند 21 07/10/17جمال اسعيد 03162Lمزدوجامزوضة

206/09/17إقليم: شيشاوةتزومطانإقليم: شيشاوةأيت موسى 21 06/09/17جمال احيحي 03016Cمزدوجسيدي غانم

406/09/17إقليم: شيشاوةدوار  احمرإقليم: شيشاوةتخربين 21 06/09/17العالم السعدية 02926Eمزدوجسيدي المختار

206/09/17إقليم: الحوزبوحدوإقليم: شيشاوةايت عمر 21 06/09/17لحسن اقوزر 03386Eمزدوجاغمات

406/09/17إقليم: الحوزتالبنينإقليم: شيشاوةتولوكولت 21 06/09/17امينة شرفي 03311Yمزدوجتيدلي مسفيوة

606/09/17إقليم: الحوزتيوليإقليم: شيشاوةتزدرة 21 06/09/17إلتحاق بالزوجكريمة أكوزور 03784Mمزدوجتمصلوحت

406/09/17إقليم: شيشاوةلغساسلةإقليم: شيشاوةتزومطان 21 06/09/17مريم اوبورحيم 02947Cمزدوجالسعيدات
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706/09/17إقليم: شيشاوةلميناتإقليم: شيشاوةتزومطان 21 06/09/17الشرقاوي فاطمة 02873Xمزدوجلمزوضية

406/09/17إقليم: شيشاوةالحكاتإقليم: شيشاوةترخات 21 06/09/17نسيمة حجيب 02895

W

مزدوجأهديل

1006/09/17إقليم: شيشاوةامين آغزإقليم: شيشاوةبونباين 21 06/09/17نورة بوموكاي 02979Mمزدوجواد البور

1006/09/17إقليم: شيشاوةاولد عزوزإقليم: شيشاوةالنبوغ 21 06/09/17نعيمة محاتي 02927Fمزدوجسيدي المختار

406/09/17إقليم: شيشاوةالحكاتإقليم: شيشاوة أكني المركزية 21 06/09/17فاطمة الزهراء اسبايبي 02895

W

مزدوجأهديل

506/09/17إقليم: شيشاوةالتويجراتإقليم: شيشاوةبوابوض 21 06/09/17إلتحاق بالزوجربيعة بو الدكيك 02919Xمزدوجسيدي المختار

106/09/17إقليم: شيشاوةأكدير  أومنصورإقليم: شيشاوةأيت موسى 21 06/09/17فاتحة لشقر 03142Pمزدوجادويران

106/09/17إقليم: شيشاوةالبرج المركزيةإقليم: شيشاوةأدوز 21 06/09/17إلتحاق بالزوجخديجة الطاغي 03154Cمزدوجالزاوية النحلية

306/09/17إقليم: شيشاوةلبراجإقليم: شيشاوةبوامسا 21 06/09/17أحمد خالدي 02882Gمزدوجلمزوضية

106/09/17إقليم: شيشاوة ادويرانإقليم: شيشاوةأيت موسى 21 06/09/17إلتحاق بالزوجنعيمة شتتهي 03140Mمزدوجادويران

406/09/17إقليم: الرحامنةلحليوات المركزيةإقليم: شيشاوة أكني المركزية 21 06/09/17ايوب ايم سكرات 09061Yمزدوجبوروس

306/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمةإقليم: شيشاوةأسايس 21 06/09/17م امين الصخيري 13739Hمزدوجراس العين

406/09/17عمالة: مراكشمدرسة الطيب المرينيإقليم: شيشاوةأندورار 21 06/09/17إلتحاق بالزوجسمية الحاتمي 02737Z)مزدوجالنخيل )المقاطعة

406/09/17إقليم: شيشاوةاجديدةإقليم: شيشاوةبوابوض 21 06/09/17لبنى كحواش 02963Vمزدوجنفيفة

106/09/17إقليم: الحوزتيديليإقليم: شيشاوةتنلفت 21 06/09/17لحسن اتوش 03299Kمزدوجتيدلي مسفيوة

106/09/17إقليم: آسفيم/م اولد عبد اإقليم: شيشاوةتكنكمت 21 06/09/17سعيد الغجدامي 13671Jمزدوجالكرعاني

106/09/17إقليم: آسفيم/م اولد عبد اإقليم: شيشاوةتكنكمت 21 06/09/17المهدي بلى 13671Jمزدوجالكرعاني
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106/09/17عمالة: مراكشمدرسة عبد السلم جبران 2إقليم: شيشاوةزهرة بنت عمر 21 06/09/17إلتحاق بالزوجسكينة طليل 02688

W

مراكش المدينة 

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد عراض المركزيةإقليم: شيشاوةتخربين 21 06/09/17إلتحاق بالزوجعشوق فاطمة 08786Zمزدوجأولد عراض

306/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيبإقليم: شيشاوةتخربين 21 06/09/17حسيب عائشة 13792Rمزدوجاسبيعات

506/09/17إقليم: شيشاوةالنزالةإقليم: شيشاوةالزاوية النحلية 21 06/09/17سميرة حجيب 02850Xمزدوجأيت هادي

1106/09/17إقليم: الحوزطلزينإقليم: شيشاوةتالمست المركزية 21 06/09/17سومية عزوز 03279Nمزدوجتيغدوين

106/09/17إقليم: شيشاوةأكدير  أومنصورإقليم: شيشاوةايت لحسن 21 06/09/17فاطمة احان 03142Pمزدوجادويران

906/09/17إقليم: شيشاوةلبراجإقليم: شيشاوةايت احساين 21 06/09/17خديجة لمام 02882Gمزدوجلمزوضية

206/09/17إقليم: شيشاوةأحمد سالمإقليم: شيشاوةأمكضران 21 06/09/17كوثر القدراوي 03110Eمزدوجكماسة

206/09/17إقليم: شيشاوةبن الدكاليإقليم: شيشاوةأسايس 21 06/09/17عبد الجليل ايت ابريك 03125

W

مزدوجمجاط

806/09/17إقليم: الحوزمركزية ايت بلحاجإقليم: شيشاوةإمللن 21 06/09/17هشام حامدي 03379Xمزدوجاغمات

206/09/17إقليم: شيشاوةلكواياتإقليم: شيشاوةالبرج المركزية 21 06/09/17الهام عردال 02924Cمزدوجسيدي المختار

206/09/17إقليم: الحوزاسكينإقليم: شيشاوةتزكي 21 06/09/17عبد الرحيم شكري 03710Gمزدوجأوريكة

206/09/17إقليم: شيشاوةامين العينإقليم: شيشاوةتزدرة 21 06/09/17خالد زكوك 02970Cمزدوجواد البور

106/09/17إقليم: الرحامنةالزيود المركزيةإقليم: شيشاوةتكموت 21 06/09/17حميد  امها 09088Cمزدوجالجبيلت

706/09/17إقليم: شيشاوةوارمسإقليم: شيشاوةبوامسا 21 06/09/17مريم ايت عبد الرحمان 02953Jمزدوجالسعيدات

506/09/17إقليم: شيشاوةإدازنإقليم: شيشاوةتولوكولت 21 06/09/17خديجة ايت بل 03152Aمزدوجادويران

306/09/17إقليم: قلعة  السراغنةلوناسدة المركزيةإقليم: شيشاوةتمزكورت 21 06/09/17برعوز فاطمة الزهراء 09055Sمزدوجلوناسدة
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806/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الميداتإقليم: شيشاوةأنزمر 21 06/09/17عبد الله النعيمة 13697Mمزدوججدور

806/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية راس العينإقليم: شيشاوةتنلفت 21 06/09/17عبد ا بوخالد 13734Cمزدوجراس العين

106/09/17إقليم: شيشاوةأمسكسلن السفلىإقليم: شيشاوةتكنكمت 21 06/09/17عمر الناجي 02905Gمزدوجاولد مومنة

506/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقةإقليم: شيشاوة أكني المركزية 21 06/09/17عبد العالي باقشيش 13724Sمزدوجلخوالقة

506/09/17إقليم: شيشاوةالزاوية النحليةإقليم: شيشاوةإكي  وسوليل 21 06/09/17مريم بوايخف 03162Lمزدوجامزوضة

106/09/17إقليم: شيشاوةالنزالةإقليم: شيشاوةأيت اسماعيل 21 06/09/17ليلى محاتي 02850Xمزدوجأيت هادي

206/09/17إقليم: شيشاوةدار أكيماخإقليم: شيشاوةأسايس 21 06/09/17حكيمة مرعوش 03187Nمزدوجاسيف المال

506/09/17إقليم: شيشاوةتكديرت المركزيةإقليم: شيشاوةتاورة 21 06/09/17إلتحاق بالزوجبوشرى ايت موجان 02960S)مزدوجامنتانوت )البلدية

406/09/17إقليم: الحوزبوعويدإقليم: شيشاوةبوزوكة 21 06/09/17لطيفة كباب 03347Mمزدوجتمزوزت

506/09/17إقليم: الحوزالسرايريإقليم: شيشاوةالبرج المركزية 21 06/09/17إلتحاق بالزوجليلى لعويدي 03330Uمزدوجسيدي عبد ا غيات

206/09/17إقليم: شيشاوةاغزر ازكارنإقليم: شيشاوةإمللن 21 06/09/17مبارك امدياز 03159Hمزدوجامزوضة

206/09/17إقليم: شيشاوةازنادةإقليم: شيشاوةتسكرت 21 06/09/17رقية المحتيج 03146Uمزدوجادويران

306/09/17إقليم: شيشاوةلبراجإقليم: شيشاوةبوامسا 21 06/09/17انس لبريغلي 02882Gمزدوجلمزوضية

106/09/17إقليم: شيشاوةتاورةإقليم: شيشاوةايت  محند 21 06/09/17عمر ايت يعقوب 03076Tمزدوجاشمرارن

106/09/17إقليم: شيشاوةدوار  احمرإقليم: شيشاوةالنبوغ 21 06/09/17نجاة الكويس 02926Eمزدوجسيدي المختار

306/09/17إقليم: شيشاوةاجديدةإقليم: شيشاوةأيت عل 21 06/09/17عبد العزيز أيت المحجوب 02963Vمزدوجنفيفة

306/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد اخليفة المركزيةإقليم: شيشاوةزاوية اتيقي 21 06/09/17مصطفى ازعوع 08892Pمزدوجزمران
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206/09/17إقليم: شيشاوةالزاويةإقليم: شيشاوةأيت موسى 21 06/09/17حسن ايت بوبكر 02888Nمزدوجأهديل

406/09/17إقليم: شيشاوةبياضإقليم: شيشاوةإكي  وسوليل 21 06/09/17حسنية احيحي 02897Yمزدوجأهديل

506/09/17إقليم: شيشاوة ادويرانإقليم: شيشاوةأيت اسماعيل 21 06/09/17إلتحاق بالزوجنورة مغران 03140Mمزدوجادويران

مجموعة مدارس الشويطر إقليم: شيشاوةسيدي عبد المومن

المركزية

406/09/17عمالة: مراكش 21 06/09/17إلتحاق بالزوجسامية الزياني 02814Hمزدوجالويدان

406/09/17إقليم: شيشاوةدوار  احمرإقليم: شيشاوةانزيك 21 06/09/17ايت م م 02926Eمزدوجسيدي المختار

206/09/17إقليم: الصويرةم.م. المخاليفإقليم: شيشاوةأنزمر 21 06/09/17ياسين منفلي 10120Zمزدوجامخاليف

1006/09/17إقليم: شيشاوةالنزالةإقليم: شيشاوةثلث اشمرارن 21 06/09/17أمينة الهاضم 02850Xمزدوجأيت هادي

106/09/17إقليم: شيشاوةتكديرت المركزيةإقليم: شيشاوةالنبوغ 21 06/09/17إلتحاق بالزوجهند زهي 02960S)مزدوجامنتانوت )البلدية

106/09/17إقليم: شيشاوةاغزر ازكارنإقليم: شيشاوةأيت اسماعيل 21 06/09/17سناء ايت العواد 03159Hمزدوجامزوضة

206/09/17إقليم: شيشاوةأكدير  أومنصورإقليم: شيشاوة أكني المركزية 21 06/09/17زكرياء المغا 03142Pمزدوجادويران

406/09/17إقليم: شيشاوةاولد عزوزإقليم: شيشاوةتخربين 21 06/09/17اوشت فائزة 02927Fمزدوجسيدي المختار

706/09/17إقليم: شيشاوةلميناتإقليم: شيشاوةبويزغران 21 06/09/17فاطمة الزهراء الشرفاوي 02873Xمزدوجلمزوضية

106/09/17إقليم: شيشاوةتمزكدوينإقليم: شيشاوةتونغاست 21 06/09/17رشيد بوضوا 02999Jمزدوجتمزكدوين

406/09/17إقليم: الحوزبوعويدإقليم: شيشاوةتسغيت 21 06/09/17عبد الفتاح أروحي 03347Mمزدوجتمزوزت

106/09/17إقليم: شيشاوةتولوكولتإقليم: شيشاوةأدار-بوابوض 21 06/09/17إلتحاق بالزوجوهيبة حسايني 03098Sمزدوجتاولوكلت

306/09/17إقليم: شيشاوةكماسةإقليم: شيشاوةأدار-بوابوض 21 06/09/17ليلى الهنشار 03107Bمزدوجكماسة

306/09/17إقليم: شيشاوةكماسةإقليم: شيشاوةأدار-بوابوض 21 06/09/17لمياء وافين 03107Bمزدوجكماسة

929



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 2020

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: اليوسفيةمركزية الفوارعإقليم: شيشاوةتخربين 21 06/09/17إلتحاق بالزوجنهلن نسرين 13789Mمزدوجاسبيعات

306/09/17إقليم: شيشاوةاولد ادريسإقليم: شيشاوةأسايس 21 06/09/17بشير رءوف 02930Jمزدوجسيدي المختار

406/09/17إقليم: الحوزامخليجإقليم: شيشاوةامين آغز 21 06/09/17خديجة الزحوض 03719Sمزدوجأوريكة

106/09/17إقليم: شيشاوةلكواياتإقليم: شيشاوةبوابوض 21 06/09/17سناء لمصدق 02924Cمزدوجسيدي المختار

606/09/17إقليم: شيشاوةسبت امزوضةإقليم: شيشاوةأكدال 21 06/09/17إلتحاق بالزوجالسرور فدوى 03165Pمزدوجامزوضة

506/09/17إقليم: شيشاوةبن الدكاليإقليم: شيشاوةأكادير الغاشي 2 21 06/09/17ابراهيم ناجمي 03125

W

مزدوجمجاط

706/09/17إقليم: شيشاوةدوار  احمرإقليم: شيشاوةالتويجرات 21 04/09/19م صديقي 02926Eمزدوجسيدي المختار

506/09/17إقليم: شيشاوةلغساسلةإقليم: شيشاوةأيت موسى 21 06/09/17أنوار حربو 02947Cمزدوجالسعيدات

306/09/17إقليم: آسفيم/م السراحنة بوسكمانإقليم: شيشاوةتنلفت 21 06/09/17إلتحاق بالزوجخديجة بوحيا 13974Nمزدوجالغيات

106/09/17إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: شيشاوةأنزمر 21 06/09/17عبد الفتاح كرنامي 02876Aمزدوجلمزوضية

906/09/17إقليم: شيشاوةأكدير  أومنصورإقليم: شيشاوةأيت واعراب 21 06/09/17ياسين اليتوس 03142Pمزدوجادويران

106/09/17إقليم: شيشاوةلكواياتإقليم: شيشاوةتكنكمت 21 06/09/17رشيد ابريهوما 02924Cمزدوجسيدي المختار

504/09/18إقليم: شيشاوةلكواياتإقليم: شيشاوةالخرشي 21 04/09/19طالوعي سفيان 02924Cمزدوجسيدي المختار

204/09/18إقليم: شيشاوةايت احساينإقليم: شيشاوةثلث اشمرارن 21 04/09/19عبد الجليل  وانعيم 03174Zمزدوجامزوضة

404/09/18إقليم: شيشاوةأكدير  أومنصورإقليم: شيشاوةأكني أحندير 21 04/09/19سعيد أدمو 03142Pمزدوجادويران

204/09/18إقليم: شيشاوةاولد مومنةإقليم: شيشاوة الدميسات 21 04/09/19ثورية زرزوف 02904Fمزدوجاولد مومنة

104/09/18إقليم: شيشاوةتبتإقليم: شيشاوةامين العين 21 04/09/19وتكي الحسين 02971Dمزدوجواد البور
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104/09/18إقليم: شيشاوةبوابوضإقليم: شيشاوةاولد مومنة 21 04/09/19الهام التائب 03055Vمزدوجبوعبوط

204/09/18إقليم: شيشاوةاولد ادريسإقليم: شيشاوةبوحميسة 21 04/09/19سليك منصف 02930Jمزدوجسيدي المختار

104/09/18إقليم: شيشاوةاغزر ازكارنإقليم: شيشاوةأندورار 21 04/09/19م الرايس 03159Hمزدوجامزوضة

204/09/18إقليم: شيشاوةايت احساينإقليم: شيشاوةثلث اشمرارن 21 04/09/19سارة الربع 03174Zمزدوجامزوضة

404/09/18إقليم: شيشاوةبوعنكةإقليم: شيشاوةلمعيصرة 21 04/09/19عبد الحق عدعود 02941

W

مزدوجسيدي ام دليل

404/09/18إقليم: شيشاوةاولد ادريسإقليم: شيشاوةالخرشي 21 04/09/19احمد بودربيلة 02930Jمزدوجسيدي المختار

313/02/17إقليم: الحوزلمحلتإقليم: شيشاوةايت عبد ا 19 04/09/19رشيد شكيرو 03628Tمزدوجتيزكين

1023/01/17إقليم: الرحامنةالزيود المركزيةإقليم: شيشاوةلبراج 19 04/09/19عادل حمدي 09088Cمزدوجالجبيلت

123/01/17إقليم: شيشاوةلبراجإقليم: شيشاوةتزومطان 19 04/09/19سليمان السعدي 02882Gمزدوجلمزوضية

مجموعة مدارس أيت إيمور إقليم: شيشاوةتاويلولت

المركزية

304/09/18عمالة: مراكش 17 04/09/18إلتحاق بالزوجبديعة هاشم 02610Lمزدوجأيت ايمور

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد امبارك المركزيةإقليم: شيشاوةأيت عل 17 04/09/19ضوحة الخال 08827Uمزدوجواركي

804/09/19إقليم: شيشاوةدوار  احمرإقليم: شيشاوةأيت اسماعيل 17 04/09/19غزلن السنهاجي 02926Eمزدوجسيدي المختار

104/09/19إقليم: شيشاوةلميناتإقليم: شيشاوةانزيك 17 04/09/19الزاوي عبد النبي 02873Xمزدوجلمزوضية

704/09/19إقليم: آسفيم/م عبد المومنإقليم: شيشاوةأيت عل 17 04/09/19سومية بن لعرج 13911Vمزدوجلعمامرة

504/09/19إقليم: الرحامنةالدريوكات المركزيةإقليم: شيشاوةلمحدجات 17 04/09/19جوادي 09074Mمزدوجسيدي بوبكر

804/09/19إقليم: الحوزاسكينإقليم: شيشاوةألتاس 17 04/09/19امزوز مريم 03710Gمزدوجأوريكة

404/09/19إقليم: شيشاوةالرحيلتإقليم: شيشاوةألتاس 17 04/09/19بوجمعة برطان 02881Fمزدوجلمزوضية
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604/09/19إقليم: شيشاوةزاوية  أفنساإقليم: شيشاوةألتاس 17 04/09/19هيبة الوهابي 03172Xمزدوجامزوضة

504/09/19إقليم: شيشاوةلمعيصرةإقليم: شيشاوةأكني أحندير 17 04/09/19بولهنا حسناء 03133Eمزدوجمجاط

1004/09/19إقليم: آسفيم/م عبد المومنإقليم: شيشاوةامعرض 17 04/09/19كوكبي  سعيد 13911Vمزدوجلعمامرة

904/09/19إقليم: الرحامنةالشليح المركزيةإقليم: شيشاوةتنلفت 17 04/09/19اميمة هليلي 09323Hمزدوجبوشان

904/09/19إقليم: الحوزاسنيإقليم: شيشاوةتونغاست 17 04/09/19سعيدة ايت عبد الواحد 03496Zمزدوجأسني

1004/09/19إقليم: شيشاوةروهالةإقليم: شيشاوةأيت عل 17 04/09/19م ازيكو 02984Tمزدوجارحالن

704/09/19إقليم: آسفيم/م ابن النفيسإقليم: شيشاوةأيت عل 17 04/09/19عبد الكبير رزوق 13913Xمزدوجلعمامرة

404/09/19إقليم: آسفيم/م الهمامدةإقليم: شيشاوةتجكالت 17 04/09/19هنية الرباع 13978Tمزدوجالغيات

304/09/19إقليم: شيشاوةإدازنإقليم: شيشاوةأدوز 17 04/09/19هاجر القلعاوي 03152Aمزدوجادويران

304/09/19إقليم: الرحامنةلعريصة المركزيةإقليم: شيشاوةتكنكمت 17 04/09/19سارة الراشدي 09143Mمزدوجعكرمة

504/09/19إقليم: الرحامنةاولد بوزيد المركزيةإقليم: شيشاوةتونغاست 17 04/09/19سناء الرغيوى 09076Pمزدوجسيدي بوبكر

704/09/19إقليم: آسفيم/م لمراسلةإقليم: شيشاوةانمرن المركزية 17 04/09/19حفصة بنريوي 18548Kمزدوجلمراسلة

1104/09/19إقليم: آسفيم/م العرفانإقليم: شيشاوةأيت اسماعيل 17 04/09/19طارق منزل 13667Eمزدوجلمصابح

604/09/19إقليم: الرحامنةاولد الزعرية المركزيةإقليم: شيشاوةتكموت 17 04/09/19م العطار 09172Uمزدوجرأس عين الرحامنة

304/09/19إقليم: الحوزايغير-غجدامةإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 17 04/09/19فاطمة الزهراء مهموز 03418Pمزدوجابادو

504/09/19إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة النواجي الجديدةإقليم: شيشاوةألتاس 17 04/09/19سميرة الدامي 26173Y)مزدوجالعطاوية )البلدية

904/09/19إقليم: الحوزمشطونإقليم: شيشاوةتسغيت 17 04/09/19سهاام ملوكي 03300Lمزدوجتيدلي مسفيوة
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104/09/19إقليم: شيشاوةأندورارإقليم: شيشاوةلمحدجات 17 04/09/19يوسف ياسين 03169Uمزدوجامزوضة

1004/09/19إقليم: الحوزمركزية امليلإقليم: شيشاوةأداسيل 17 04/09/19وفاء عرن 03499Cمزدوجأسني

104/09/19إقليم: شيشاوةزهرة بنت عمرإقليم: شيشاوةإكي  وسوليل 17 04/09/19هشام دكداك 03087Eمزدوجسيدي عبد المومن

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةلبرارجة المركزيةإقليم: شيشاوةايت عمر 17 04/09/19ابتسام مسرور 09048Jمزدوجأولد يعقوب

204/09/19إقليم: الحوزإينغدإقليم: شيشاوةتكموت 17 04/09/19وفاء الحن 03604Sمزدوجانوكال

504/09/19إقليم: آسفيم/م العرفانإقليم: شيشاوةتنلفت 17 04/09/19نورة دنون 13667Eمزدوجلمصابح

104/09/19إقليم: شيشاوةلبراجإقليم: شيشاوةتسغيت 17 04/09/19المهدي الياقي 02882Gمزدوجلمزوضية

504/09/19إقليم: شيشاوةتلمنزوإقليم: شيشاوةأسايس 17 04/09/19إلهام المونية 03116Lمزدوجكماسة

304/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية اللويحاتإقليم: شيشاوةتكموت 17 04/09/19مينة الخطاري 13729Xمزدوجلخوالقة

1004/09/19إقليم: آسفيم/م ابن حنبلإقليم: شيشاوة أكني المركزية 17 04/09/19حياة قواسبي 13607Pمزدوجلمراسلة

904/09/19إقليم: الحوزايغير-غجدامةإقليم: شيشاوةإغرمان 17 04/09/19فاطمة ادعبو 03418Pمزدوجابادو

404/09/19إقليم: الرحامنةاولد الزعرية المركزيةإقليم: شيشاوةألتاس 17 04/09/19السعدية الحمري 09172Uمزدوجرأس عين الرحامنة

404/09/19إقليم: آسفيم/م الهمامدةإقليم: شيشاوةإحرضانن 17 04/09/19نضال تميجة 13978Tمزدوجالغيات

204/09/19إقليم: الحوزمركزية امليلإقليم: شيشاوةأفتاس 17 04/09/19قرواش صفاء 03499Cمزدوجأسني

804/09/19إقليم: الحوزاهريصانإقليم: شيشاوةأفتاس 17 04/09/19حنيف سعيدة 03432Eمزدوجتزارت

304/09/19إقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزيةإقليم: شيشاوةإغرمان 17 04/09/19سهام محيريش 09167Nمزدوجرأس عين الرحامنة

104/09/19إقليم: شيشاوةأفتاسإقليم: شيشاوةتونغاست 17 04/09/19عبد الجليل بدلة 03065Fمزدوجبوعبوط
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104/09/19إقليم: آسفيم/م احد البخاتيإقليم: شيشاوةأمدلن 17 04/09/19ابتسام العماري 13647Hمزدوجلبخاتي

1104/09/19إقليم: آسفيم/م الدعيجاتإقليم: شيشاوةكوزمت 17 04/09/19مريم عبيدة 13915Zمزدوجلعمامرة

304/09/19إقليم: شيشاوةايت عبد اإقليم: شيشاوةأسايس 17 04/09/19سفيان ايت الحاج كمال 03108Cمزدوجكماسة

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد بومنيع المركزيةإقليم: شيشاوةأنزمر 17 04/09/19م بودو 09023Gمزدوجسيدي موسى

404/09/19إقليم: آسفيم/م لعثامنةإقليم: شيشاوةترخات 17 04/09/19احسان بوجنيح 13656Tمزدوجلبخاتي

104/09/19إقليم: شيشاوةاغزر ازكارنإقليم: شيشاوةأيت عل 17 04/09/19خديجة الحيان 03159Hمزدوجامزوضة

504/09/19إقليم: آسفيم/م السراحنة بوسكمانإقليم: شيشاوةأمدلن 17 04/09/19عزيزة تكرور 13974Nمزدوجالغيات

204/09/19إقليم: شيشاوةتاويلولتإقليم: شيشاوةأمدلن 17 04/09/19حمزة الزمخشاري 03112Gمزدوجكماسة

1004/09/19إقليم: الحوزاكرفروانإقليم: شيشاوةتارسلت 17 04/09/19وفاء مخليص 03354Vمزدوجاكرفروان

604/09/19إقليم: الحوزتيديليإقليم: شيشاوةأداسيل 17 04/09/19وصال لطيف 03299Kمزدوجتيدلي مسفيوة

904/09/19إقليم: الحوزالخروعإقليم: شيشاوةتكموت 17 04/09/19صورية باشيخ 03744Uمزدوجاغواطيم

304/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية اللويحاتإقليم: شيشاوةأمدلن 17 04/09/19وفاء بزطام 13729Xمزدوجلخوالقة

404/09/19إقليم: آسفيم/م اولد عبد اإقليم: شيشاوةتسغيت 17 04/09/19رشيدة المراوحي 13671Jمزدوجالكرعاني

104/09/19إقليم: الصويرةم م سيدي صالح الركراركيإقليم: شيشاوةأنزمر 17 04/09/19يسرى ذكير 10095Xمزدوجاقرمود

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةالجوالة المركزيةإقليم: شيشاوةإغرمان 17 04/09/19حنان زبري 08926Bمزدوجالجوالة

504/09/19إقليم: آسفيم/م احد البخاتيإقليم: شيشاوةإكي  وسوليل 17 04/09/19أمال الزغاري 13647Hمزدوجلبخاتي

604/09/19إقليم: الرحامنةاولد حموش المركزيةإقليم: شيشاوةلمحدجات 17 04/09/19رشيدة حبيبي 09070Hمزدوجسيدي بوبكر
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1104/09/19إقليم: آسفيم/م السراحنة بوسكمانإقليم: شيشاوةألتاس 17 04/09/19زينب حجار 13974Nمزدوجالغيات

404/09/19إقليم: الحوزمركزية ايت بلحاجإقليم: شيشاوةايت عمر 17 04/09/19بسمة لمعينة 03379Xمزدوجاغمات

204/09/19إقليم: الحوزاسكينإقليم: شيشاوةامعرض 17 04/09/19ايت بلعيد   ابراهيم 03710Gمزدوجأوريكة

704/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد عراض المركزيةإقليم: شيشاوةترخات 17 04/09/19خالد ياسين 08786Zمزدوجأولد عراض

404/09/19إقليم: آسفيم/م لمراسلةإقليم: شيشاوةتكموت 17 04/09/19عبد المجيد دهبي 18548Kمزدوجلمراسلة

104/09/19إقليم: شيشاوةالتويجراتإقليم: شيشاوةتكموت 17 04/09/19يوسف حلحال 02919Xمزدوجسيدي المختار

804/09/19إقليم: آسفيمدرسة اللواء الجماعاتيةإقليم: شيشاوةأنزمر 17 04/09/19رانيا بنمبارك 26799Dمزدوجلعمامرة

704/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد عراض المركزيةإقليم: شيشاوةترخات 17 04/09/19نورة سلمي 08786Zمزدوجأولد عراض

506/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة أم المؤمنينإقليم: شيشاوةالتويجرات 16 04/09/19إلتحاق بالزوجبشرى حادجي 25921Z)مزدوجابن جرير )البلدية

المدرسة البتدائية  المنصور إقليم: شيشاوةلبراج

الدهبي

904/09/18إقليم: الحوز 16 04/09/18إلتحاق بالزوجرشيدة ايت حدو 27124Gمزدوجتمصلوحت

704/09/18عمالة: مراكشمدرسة سيد الزوينإقليم: شيشاوةاولد بيبو 16 04/09/18إلتحاق بالزوجرجاء صباح 02505Xمزدوجسيدي الزوين

مجموعة مدارس اولد جلل إقليم: شيشاوةتلمنزو

المركزية

404/09/18عمالة: مراكش 16 04/09/18إلتحاق بالزوجالمناوي ليلى 02825Vمزدوجأولد حسون

306/09/17إقليم: شيشاوةتلمنزوإقليم: شيشاوةلمرمضة 15 04/09/19خالد بوكمازي 03116Lمزدوجكماسة

106/09/17إقليم: شيشاوةسيدي اعمارةإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 15 04/09/19احمد الموكن 02871Vمزدوجلمزوضية

1006/09/17إقليم: شيشاوةاهل لحريمةإقليم: شيشاوةالترميدي 15 04/09/19كمال اسبايبي 02937Sمزدوجسيدي ام دليل

1006/09/17إقليم: شيشاوةتزدرةإقليم: شيشاوةلمرمضة 15 04/09/19م قاسي 03074Rمزدوجتمليلت

206/09/17إقليم: شيشاوةتاورةإقليم: شيشاوةتالمست المركزية 15 04/09/19عزيز أيت وحمان 03076Tمزدوجاشمرارن
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406/09/17إقليم: شيشاوةلميناتإقليم: شيشاوةالخرشي 15 04/09/19سناء الرزيكي 02873Xمزدوجلمزوضية

706/09/17إقليم: شيشاوةالبرج المركزيةإقليم: شيشاوةتالمست المركزية 15 04/09/19زكراوي حفيظ 03154Cمزدوجالزاوية النحلية

706/09/17إقليم: الحوزسبت اكرفروانإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 15 04/09/19الخافق هشام 03357Yمزدوجاكرفروان

1006/09/17إقليم: الرحامنةاولد امطاعية المركزيةإقليم: شيشاوةايت عبد ا 15 04/09/19حميد الحافظي 09171Tمزدوجرأس عين الرحامنة

206/09/17إقليم: آسفيم/م خميس نكةإقليم: شيشاوةروهالة 15 04/09/19إلتحاق بالزوجايمان موقفي 13919Dمزدوجنكا

506/09/17إقليم: شيشاوةدوار  احمرإقليم: شيشاوةلعضيلت 15 04/09/19فاطمة حفيظي 02926Eمزدوجسيدي المختار

106/09/17إقليم: شيشاوةبياضإقليم: شيشاوةتولوكولت 15 04/09/19حمزة الحروكي 02897Yمزدوجأهديل

106/09/17إقليم: شيشاوةتمزكدوينإقليم: شيشاوةإرغي 15 04/09/19أم العيد نايت عبد ا 02999Jمزدوجتمزكدوين

506/09/17إقليم: شيشاوةأحمد سالمإقليم: شيشاوةايت عبد ا 15 04/09/19خديجة الزيتي 03110Eمزدوجكماسة

106/09/17إقليم: شيشاوةالنبوغإقليم: شيشاوةالوجدان 15 04/09/19عمر القيروح 03220Zمزدوجالزاوية النحلية

606/09/17إقليم: شيشاوةتاورةإقليم: شيشاوةبوامسا 15 04/09/19مصطفى الرايس 03076Tمزدوجاشمرارن

106/09/17إقليم: شيشاوةأكدير  أومنصورإقليم: شيشاوةتزومطان 15 04/09/19فيصل أبرار 03142Pمزدوجادويران

706/09/17إقليم: شيشاوةلميناتإقليم: شيشاوةسيدي اعمارة 15 04/09/19مصطفى المنصوري 02873Xمزدوجلمزوضية

106/09/17إقليم: شيشاوةبوامساإقليم: شيشاوةلعضيلت 15 04/09/19م طالوعي 03100Uمزدوجتاولوكلت

106/09/17إقليم: شيشاوةلمعيصرةإقليم: شيشاوةاماسين 15 04/09/19عبد الصادق ابوهان 03133Eمزدوجمجاط

106/09/17إقليم: الحوزالمنصور الموحديإقليم: شيشاوةتاويلولت 15 04/09/19م ادريسي 03538Vمزدوجتلت نيعقوب

406/09/17إقليم: شيشاوةلغساسلةإقليم: شيشاوةالترميدي 15 04/09/19ياسين كريم 02947Cمزدوجالسعيدات
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106/09/17إقليم: شيشاوةاولد مومنةإقليم: شيشاوةاولد عبد ا مبارك 15 04/09/19ميلودة قسامي 02904Fمزدوجاولد مومنة

106/09/17إقليم: شيشاوةإدازنإقليم: شيشاوةبوحميسة 15 04/09/19كريم الواصف 03152Aمزدوجادويران

106/09/17إقليم: شيشاوةتمزكدوينإقليم: شيشاوةإرغي 15 04/09/19رضى رزق 02999Jمزدوجتمزكدوين

306/09/17إقليم: شيشاوةدار أكيماخإقليم: شيشاوةبوعنكة 15 04/09/19عبد الكبير الديبي 03187Nمزدوجاسيف المال

106/09/17إقليم: الرحامنةاولد محمود المركزيةإقليم: شيشاوةلغساسلة 15 04/09/19إلتحاق بالزوجهجر بولصدال 09083Xمزدوجالجبيلت

106/09/17إقليم: شيشاوةتكديرت المركزيةإقليم: شيشاوةبونباين 15 04/09/19إلتحاق بالزوجةسعيد ايت محند 02960S)مزدوجامنتانوت )البلدية

106/09/17إقليم: شيشاوةإرغيإقليم: شيشاوةايت  شعيب 15 04/09/19المودن الحسين 03002Mمزدوجتمزكدوين

206/09/17إقليم: شيشاوةبوعنكةإقليم: شيشاوةاماسين 15 04/09/19فيصل سفري 02941

W

مزدوجسيدي ام دليل

206/09/17إقليم: شيشاوةاميزنإقليم: شيشاوةالترميدي 15 04/09/19أحمد فوضيل 02972Eمزدوجواد البور

106/09/17إقليم: شيشاوةتكديرت المركزيةإقليم: شيشاوةالحمري 15 04/09/19إلتحاق بالزوجةخالد مساعيد 02960S)مزدوجامنتانوت )البلدية

306/09/17إقليم: شيشاوةاولد بيبوإقليم: شيشاوةامين آغز 15 04/09/19فاطمة الزهراء برقبي 02885Kمزدوجلمزوضية

606/09/17إقليم: شيشاوةسبت امزوضةإقليم: شيشاوةامعرض 15 04/09/19إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم الراشقي 03165Pمزدوجامزوضة

406/09/17إقليم: شيشاوةالزاويةإقليم: شيشاوةالصفية 15 04/09/19عز الدين وردغ 02888Nمزدوجأهديل

106/09/17إقليم: شيشاوةإدازنإقليم: شيشاوةاغزر ازكارن 15 04/09/19العربي اجاعة 03152Aمزدوجادويران

506/09/17إقليم: شيشاوة ادويرانإقليم: شيشاوةتاورة 15 04/09/19إلتحاق بالزوجةزكرياء أكجدول 03140Mمزدوجادويران

306/09/17إقليم: شيشاوةلميناتإقليم: شيشاوةالخرشي 15 04/09/19نور الدين عارف 02873Xمزدوجلمزوضية

206/09/17إقليم: شيشاوةبن الدكاليإقليم: شيشاوةأسايس 15 04/09/19عبد الرحيم اموحمد 03125

W

مزدوجمجاط
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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: شيشاوة ادويرانإقليم: شيشاوةتزومطان 15 04/09/19إلتحاق بالزوجةم اوالرايس 03140Mمزدوجادويران

306/09/17إقليم: شيشاوةسيدي اعمارةإقليم: شيشاوةأمسكسلن السفلى 15 04/09/19ايوب الوالد 02871Vمزدوجلمزوضية

606/09/17إقليم: شيشاوةالزاويةإقليم: شيشاوةلغساسلة 15 04/09/19نورالدين البدري 02888Nمزدوجأهديل

106/09/17إقليم: شيشاوةروهالةإقليم: شيشاوةاميزن 15 04/09/19مصطفى أيت القاضي 02984Tمزدوجارحالن

106/09/17إقليم: شيشاوةبويزغرانإقليم: شيشاوةبونباين 15 04/09/19ابراهيم امدجار 02992Bمزدوجافل يسن

206/09/17إقليم: شيشاوةإدازنإقليم: شيشاوةأدوز 15 04/09/19اعراب أومارس 03152Aمزدوجادويران

906/09/17إقليم: شيشاوةدار أكيماخإقليم: شيشاوةأداسيل 15 04/09/19عمر التعقيلي 03187Nمزدوجاسيف المال

106/09/17إقليم: شيشاوةالنواصرإقليم: شيشاوةسيدي اعمارة 15 04/09/19إلتحاق بالزوجةعبد الفتاح زاية 02854Bمزدوجسيدي بوزيد الركراكي

323/11/17إقليم: شيشاوةإدازنإقليم: شيشاوةلمحدجات 15 04/09/19سعيد أو عبد النبي 03152Aمزدوجادويران

504/09/18عمالة: مراكشمدرسة رحال بن احمدإقليم: شيشاوةأحمد سالم 15 04/09/18إلتحاق بالزوجسكينة سوفاحي 02676H مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس أولد عكيل إقليم: شيشاوةلحرارشة

المركزية

404/09/18عمالة: مراكش 15 04/09/18إلتحاق بالزوجرشيدة نبوغ 02544Pمزدوجالوداية

504/09/18عمالة: مراكشمدرسة ابن يوسفإقليم: شيشاوةتاويلولت 15 04/09/18إلتحاق بالزوجمينة إمزيلن 02674F مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس حفصة بنت إقليم: شيشاوةكماسة

عمر المركزية

1001/01/17عمالة: مراكش 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةأهل بوشتىة م 02612Nمزدوجأيت ايمور

704/09/18إقليم: شيشاوةدوار  احمرإقليم: شيشاوةلكوايات 14 04/09/18عبد السلم ابلعيد 02926Eمزدوجسيدي المختار

104/09/18إقليم: شيشاوةاغزر ازكارنإقليم: شيشاوةأفتاس 14 04/09/18المام رشيد 03159Hمزدوجامزوضة

104/09/18إقليم: شيشاوةبويزغرانإقليم: شيشاوةانمرن المركزية 14 04/09/18جمال الضامن 02992Bمزدوجافل يسن

104/09/18إقليم: الحوزتمغزدانإقليم: شيشاوةترخات 14 04/09/18مريم الحبيب 03461Lمزدوجالتوامة
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

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: الرحامنةاولد بوزيد المركزيةإقليم: شيشاوةإغرمان 14 04/09/18عمر الغبراض 09076Pمزدوجسيدي بوبكر

1004/09/18إقليم: الرحامنةاولد امطاعية المركزيةإقليم: شيشاوةلمينات 14 04/09/18حسن محتفظ 09171Tمزدوجرأس عين الرحامنة

104/09/18إقليم: شيشاوةبن الدكاليإقليم: شيشاوةتزكي 14 04/09/18الفاطمي عبد الغفور 03125

W

مزدوجمجاط

1004/09/18إقليم: شيشاوةالحكاتإقليم: شيشاوةاغزر ازكارن 14 04/09/18إلتحاق بالزوجراوية العالمي 02895

W

مزدوجأهديل

104/09/18إقليم: شيشاوةأداسيلإقليم: شيشاوةأسيف المال 14 04/09/18الركراكي عبد ا 03192Uمزدوجاداسيل

مجموعة مدارس الطويحينة إقليم: شيشاوةسيدي اعمارة

المركزية

704/09/18عمالة: مراكش 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةأيوب المجدولي 02807Aمزدوجالويدان

104/09/18إقليم: شيشاوةالموحدينإقليم: شيشاوةأداسيل 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةم الواسيطي 03121Sمزدوجمجاط

904/09/18إقليم: شيشاوةالرحيلتإقليم: شيشاوةاهل لحريمة 14 04/09/18سعيد  الخلوقي 02881Fمزدوجلمزوضية

304/09/18إقليم: شيشاوةتاجوجت المركزيةإقليم: شيشاوةأيت عل 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةمروان أبرار 02858Fمزدوجسيدي بوزيد الركراكي

604/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد فطام المركزيةإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 14 04/09/18حمزة ونسي 08889Lمزدوجزمران

204/09/18إقليم: شيشاوةلغساسلةإقليم: شيشاوةايت  محند 14 04/09/18رضوان حران 02947Cمزدوجالسعيدات

204/09/18إقليم: شيشاوةاولد بيبوإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 14 04/09/18ميلود دكداك 02885Kمزدوجلمزوضية

304/09/18إقليم: شيشاوةتولوكولتإقليم: شيشاوةانزيك 14 04/09/18الموساوي مصطفى 03098Sمزدوجتاولوكلت

304/09/18إقليم: شيشاوةالحمريإقليم: شيشاوةالوجدان 14 04/09/18فرح البوهي 03173Yمزدوجامزوضة

304/09/18إقليم: الرحامنةلعريصة المركزيةإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 14 04/09/18عماد الغبراط 09143Mمزدوجعكرمة

104/09/18إقليم: شيشاوةالتويجراتإقليم: شيشاوةكماسة 14 04/09/18سلوى الدكالي 02919Xمزدوجسيدي المختار

404/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية القنطرةإقليم: شيشاوةايت عمر 14 04/09/18رضوان الضافي 13750Vمزدوجسيدي شيكر
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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

804/09/18إقليم: شيشاوةبوعنكةإقليم: شيشاوةالبرج المركزية 14 04/09/18هيبة بهيجة 02941

W

مزدوجسيدي ام دليل

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد رافع المركزيةإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 14 04/09/18عبدالرحيم الكادري 08988Uمزدوجالرافعية

204/09/18إقليم: شيشاوةالبرج المركزيةإقليم: شيشاوةايت لحسن 14 04/09/18لطيفة رامي 03154Cمزدوجالزاوية النحلية

504/09/18إقليم: شيشاوةالنبوغإقليم: شيشاوةونشكرير 14 04/09/18م عزيزي 03220Zمزدوجالزاوية النحلية

1004/09/18إقليم: شيشاوةالترميديإقليم: شيشاوةسيدي عبد المومن 14 04/09/18وفاء شاكر 02957Nمزدوجالسعيدات

1004/09/18إقليم: شيشاوةلغساسلةإقليم: شيشاوةكوزمت 14 04/09/18زكية معتصر 02947Cمزدوجالسعيدات

504/09/18إقليم: شيشاوةتزومطانإقليم: شيشاوةأدوز 14 04/09/18ايمان موما 03016Cمزدوجسيدي غانم

مجموعة مدارس أيت إيمور إقليم: شيشاوةاولد عزوز

المركزية

404/09/18عمالة: مراكش 14 04/09/18إلتحاق بالزوجسناء رقاص 02610Lمزدوجأيت ايمور

104/09/18إقليم: شيشاوةأسيف المالإقليم: شيشاوةتماروت 14 04/09/18خديجة ابوليح 03181Gمزدوجاسيف المال

104/09/18إقليم: شيشاوةتزدرةإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 14 04/09/18جواد الشاري 03074Rمزدوجتمليلت

204/09/18إقليم: شيشاوةتمزكدوينإقليم: شيشاوةكوزمت 14 04/09/18م رشيدي 02999Jمزدوجتمزكدوين

804/09/18إقليم: شيشاوةلمرمضةإقليم: شيشاوةتنامرت 14 04/09/18عصام بولحية 03119Pمزدوجكماسة

204/09/18إقليم: شيشاوةتاويلولتإقليم: شيشاوةتكنكمت 14 04/09/18عدنان حداني 03112Gمزدوجكماسة

مجموعة مدارس الصفصافة إقليم: شيشاوةوارمس

المركزية

404/09/18عمالة: مراكش 14 04/09/18إلتحاق بالزوجسكينة مرات 02615Sمزدوجأيت ايمور

104/09/18إقليم: الحوزتازارتإقليم: شيشاوةتنلفت 14 04/09/18سفيان المناني 03420Sمزدوجتزارت

204/09/18إقليم: شيشاوةبن الدكاليإقليم: شيشاوةألتاس 14 04/09/18عز الدين بسلم 03125

W

مزدوجمجاط

204/09/18إقليم: شيشاوةايت عبد اإقليم: شيشاوةأسيف المال 14 04/09/18لحرور ماجدة 03108Cمزدوجكماسة
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

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: الحوزالصداقةإقليم: شيشاوةسيدي عبد المومن 14 04/09/18إلتحاق بالزوجحليمة زيدان 25679Lمزدوجأوريكة

404/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية الزازاتإقليم: شيشاوةتونغاست 14 04/09/18محسين خبير 20851Nمزدوججدور

804/09/18إقليم: شيشاوةتزدرةإقليم: شيشاوةتنسماخت 14 04/09/18بوبكر بولون 03074Rمزدوجتمليلت

104/09/18إقليم: شيشاوةلرويينإقليم: شيشاوة أكني المركزية 14 04/09/18اسماعيل القرشي 03130Bمزدوجمجاط

مجموعة مدارس أيت إيمور إقليم: شيشاوةتاويلولت

المركزية

304/09/18عمالة: مراكش 14 04/09/18إلتحاق بالزوجخديجة سفرت 02610Lمزدوجأيت ايمور

704/09/18إقليم: شيشاوةامين آغزإقليم: شيشاوةأيت موسى 14 04/09/18جميلة ايت بهي 02979Mمزدوجواد البور

204/09/18إقليم: قلعة  السراغنةدوار التومي المركزيةإقليم: شيشاوةالحمري 14 04/09/18إلتحاق بالزوجزين الدين سارة 08783

W

مزدوجتمللت )البلدية(

104/09/18إقليم: شيشاوةتخربينإقليم: شيشاوةزاوية اتيقي 14 04/09/18الحسين كرمو 03046Kمزدوجرحالة

804/09/18إقليم: الحوزتريختإقليم: شيشاوةايت عمر 14 04/09/18الدريسي احماد 03320Hمزدوجتيدلي مسفيوة

704/09/18إقليم: شيشاوةدوار  احمرإقليم: شيشاوة أكني المركزية 14 04/09/18م أسالم 02926Eمزدوجسيدي المختار

1004/09/18إقليم: الحوزاهريصانإقليم: شيشاوةبوزوكة 14 04/09/18أمينة السيرجيان 03432Eمزدوجتزارت

304/09/18إقليم: شيشاوةبوعنكةإقليم: شيشاوةتكماط 14 04/09/18عبد ا أهل العبيد 02941

W

مزدوجسيدي ام دليل

104/09/18إقليم: شيشاوةلمرمضةإقليم: شيشاوةأمدلن 14 04/09/18أبودرقة يوسف 03119Pمزدوجكماسة

104/09/18إقليم: شيشاوةأيت واعرابإقليم: شيشاوةزاوية اتيقي 14 04/09/18عبد الرحمان بوغالم 03000Kمزدوجتمزكدوين

404/09/18إقليم: شيشاوةاولد بيبوإقليم: شيشاوةالبرج المركزية 14 04/09/18نوال ابو الفرج 02885Kمزدوجلمزوضية

104/09/18إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: شيشاوةأنزمر 14 04/09/18خالد لقبيطة 02876Aمزدوجلمزوضية

904/09/18إقليم: شيشاوةالرحيلتإقليم: شيشاوةايت احساين 14 04/09/18حنان ابيريك 02881Fمزدوجلمزوضية
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تاريخ

التوظيف
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بالتبادل
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

204/09/18إقليم: شيشاوةأحمد سالمإقليم: شيشاوةأمكضران 14 04/09/18امجنح أمينة 03110Eمزدوجكماسة

604/09/18إقليم: شيشاوةالخرشيإقليم: شيشاوةتجكالت 14 04/09/18م أيت حميدوش 02934Nمزدوجسيدي ام دليل

504/09/18إقليم: شيشاوةالتويجراتإقليم: شيشاوةأدار-بوابوض 14 04/09/18نضال مختاري 02919Xمزدوجسيدي المختار

104/09/18إقليم: الرحامنةالنصرإقليم: شيشاوةزهرة بنت عمر 14 04/09/18إلتحاق بالزوجعبير الناسكي 27213D سيدي بوعثمان

)البلدية(

مزدوج

804/09/18إقليم: شيشاوةدار أكيماخإقليم: شيشاوةألتاس 14 04/09/18عزيز النجاح 03187Nمزدوجاسيف المال

704/09/18إقليم: الرحامنةاكمارات المركزيةإقليم: شيشاوةتونغاست 14 04/09/18عبد ا المرضي 09116Hمزدوجانزالت لعظم

804/09/18إقليم: شيشاوةتزدرةإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 14 04/09/18ياسين نيت عبدل 03074Rمزدوجتمليلت

304/09/18إقليم: الحوزتريختإقليم: شيشاوةإغرمان 14 04/09/18عصام بو النواضر 03320Hمزدوجتيدلي مسفيوة

304/09/18إقليم: شيشاوةأحمد سالمإقليم: شيشاوةامين آغز 14 06/09/18فاطمة العيبي 03110Eمزدوجكماسة

704/09/18إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: شيشاوةانمرن المركزية 14 04/09/18م أمين رقيبي 02876Aمزدوجلمزوضية

204/09/18إقليم: شيشاوةالخرشيإقليم: شيشاوةتنسماخت 14 04/09/18رضوان بوركبة 02934Nمزدوجسيدي ام دليل

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةمركزية واركيإقليم: شيشاوة  أيت هادي المركزية 12 05/09/19إلتحاق بالزوجوفاء رشيدي 08825Sمزدوجواركي

404/09/18إقليم: شيشاوةوارمسإقليم: شيشاوةامعرض 11 04/09/19مريم بكني 02953Jمزدوجالسعيدات

404/09/18إقليم: شيشاوةلكواياتإقليم: شيشاوة الدميسات 11 04/09/19حسن فكار 02924Cمزدوجسيدي المختار

204/09/18إقليم: شيشاوةبويزغرانإقليم: شيشاوةأيت بخاير 11 04/09/19عبد الصماد مزوار 02992Bمزدوجافل يسن

104/09/18إقليم: شيشاوةازنادةإقليم: شيشاوةوارمس 11 04/09/19إلتحاق بالزوجسناء البوعناني 03146Uمزدوجادويران

504/09/18إقليم: شيشاوةالبرج المركزيةإقليم: شيشاوةاغزر ازكارن 11 04/09/19م أيت رايس 03154Cمزدوجالزاوية النحلية
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504/09/18إقليم: شيشاوةالخرشيإقليم: شيشاوةأكرض 11 04/09/19يونس القطبي 02934Nمزدوجسيدي ام دليل

504/09/18إقليم: شيشاوةاولد عبد ا مباركإقليم: شيشاوةأمسكسلن السفلى 11 16/09/19ثورية الكركور 02913Rمزدوجاولد مومنة

104/09/18إقليم: شيشاوةتارسلتإقليم: شيشاوةزهرة بنت عمر 11 04/09/19إسماعيل العسري 03092Kمزدوجسيدي عبد المومن

404/09/18إقليم: شيشاوةسيدي اعمارةإقليم: شيشاوةأندورار 11 04/09/19نزهة الماردي 02871Vمزدوجلمزوضية

204/09/18إقليم: شيشاوةالزاويةإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 11 04/09/19خالد عارف 02888Nمزدوجأهديل

704/09/18إقليم: شيشاوةتلمنزوإقليم: شيشاوةلرويين 11 04/09/19الحبيب توريرت 03116Lمزدوجكماسة

204/09/18إقليم: شيشاوةبن الدكاليإقليم: شيشاوةأسيف المال 11 04/09/19فاطمة الزهراء الصاير 03125

W

مزدوجمجاط

404/09/18إقليم: شيشاوةتزومطانإقليم: شيشاوةأيت بخاير 11 04/09/19الطيب المناني 03016Cمزدوجسيدي غانم

804/09/18إقليم: شيشاوةالبرج المركزيةإقليم: شيشاوةأيت موسى 11 04/09/19الحسن وهبي 03154Cمزدوجالزاوية النحلية

404/09/18إقليم: شيشاوةاولد مومنةإقليم: شيشاوةأسيف المال 11 04/09/19م فهمي 02904Fمزدوجاولد مومنة

804/09/18إقليم: شيشاوةتبتإقليم: شيشاوةامعرض 11 04/09/19قابيل جمودي 02971Dمزدوجواد البور

304/09/18إقليم: شيشاوةالزاويةإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 11 04/09/19عبد الحكيم اسبيس 02888Nمزدوجأهديل

204/09/18إقليم: شيشاوةايت احساينإقليم: شيشاوةالوجدان 11 04/09/19ابراهييم المنصوري 03174Zمزدوجامزوضة

104/09/18إقليم: شيشاوةالترميديإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 11 04/09/19عبد المجيد كعواش 02957Nمزدوجالسعيدات

404/09/18إقليم: شيشاوةتزومطانإقليم: شيشاوةألتاس 11 04/09/19مراد كرة 03016Cمزدوجسيدي غانم

704/09/18إقليم: شيشاوةاغزر ازكارنإقليم: شيشاوةأدار-بوابوض 11 04/09/19سعيد ايت سعيد 03159Hمزدوجامزوضة

104/09/18إقليم: شيشاوةايت خطابإقليم: شيشاوةأيت بخاير 11 04/09/19م العور 03001Lمزدوجتمزكدوين
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404/09/18إقليم: شيشاوةتزدرةإقليم: شيشاوةأدوز 11 04/09/19بوعدي مصطفى 03074Rمزدوجتمليلت

404/09/18إقليم: شيشاوةاغزر ازكارنإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 11 04/09/19م اوم 03159Hمزدوجامزوضة

204/09/18إقليم: شيشاوةالحمريإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 11 04/09/19اسماعيل مقتطف 03173Yمزدوجامزوضة

304/09/18إقليم: الحوزتريختإقليم: شيشاوةأيت بخاير 11 04/09/19عبد الرحمان أيت براهيم 03320Hمزدوجتيدلي مسفيوة

304/09/18إقليم: شيشاوةاماسينإقليم: شيشاوةتماروت 11 16/09/19فتيحة ايت وعزى 03025Mمزدوجسيدي غانم

704/09/18إقليم: شيشاوةاولد مومنةإقليم: شيشاوة الدميسات 11 04/09/19الناشطي عبد الحكيم 02904Fمزدوجاولد مومنة

104/09/18إقليم: شيشاوةتزدرةإقليم: شيشاوةبوامسا 11 04/09/19مصطفى زروال 03074Rمزدوجتمليلت

204/09/18إقليم: شيشاوةتاورةإقليم: شيشاوةتسكرت 11 04/09/19مينة اغوس 03076Tمزدوجاشمرارن

704/09/18إقليم: شيشاوةالرحيلتإقليم: شيشاوةاولد بيبو 11 04/09/19عبد الرحمان الشرفاوي 02881Fمزدوجلمزوضية

104/09/18إقليم: شيشاوةبياضإقليم: شيشاوةبوحميسة 11 04/09/19ابتسام طالبي 02897Yمزدوجأهديل

1004/09/18إقليم: شيشاوةبويزغرانإقليم: شيشاوةتاورة 11 04/09/19سعيد مجاهد 02992Bمزدوجافل يسن

304/09/18إقليم: شيشاوةبوعنكةإقليم: شيشاوةالخرشي 11 04/09/19مصطفى الزبيري 02941

W

مزدوجسيدي ام دليل

204/09/18إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: شيشاوةلمعيصرة 11 04/09/19بدر نبد 02876Aمزدوجلمزوضية

104/09/18إقليم: شيشاوةبوعنكةإقليم: شيشاوةأندورار 11 04/09/19لحسن عنونو 02941

W

مزدوجسيدي ام دليل

104/09/18إقليم: شيشاوةالتويجراتإقليم: شيشاوة الدميسات 11 04/09/19ابراهيم شفوق 02919Xمزدوجسيدي المختار

404/09/18إقليم: شيشاوةتكديرت المركزيةإقليم: شيشاوةأكدال 11 04/09/19إلتحاق بالزوجحبيبة الزينين 02960S)مزدوجامنتانوت )البلدية

1004/09/18إقليم: الصويرةم.م ارتوفلحإقليم: شيشاوةامزناس 11 04/09/19يوسف ادمحفوظ 10362Mمزدوجسيدي احمد او مبارك
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104/09/18إقليم: شيشاوةالنواصرإقليم: شيشاوةالنبوغ 11 04/09/19إلتحاق بالزوجحكيمة محاتي 02854Bمزدوجسيدي بوزيد الركراكي

604/09/18إقليم: شيشاوةإرغيإقليم: شيشاوةلرويين 11 04/09/19 لعزيزة بوشن 03002Mمزدوجتمزكدوين

1004/09/18إقليم: الصويرةم.م ارتوفلحإقليم: شيشاوةامزناس 11 04/09/19الحسين امجاد 10362Mمزدوجسيدي احمد او مبارك

104/09/18إقليم: شيشاوةتسكرتإقليم: شيشاوةواد تانسيفت 11 04/09/19مروان الحمداوي 03077Uمزدوجاشمرارن

104/09/18إقليم: شيشاوةزاوية  أفنساإقليم: شيشاوةلمحدجات 11 04/09/19شعيب انكمار 03172Xمزدوجامزوضة

904/09/18إقليم: شيشاوةالبرج المركزيةإقليم: شيشاوةأندورار 11 04/09/19أيوب خير 03154Cمزدوجالزاوية النحلية

904/09/18إقليم: شيشاوةايت عبد اإقليم: شيشاوةبن الدكالي 11 04/09/19ياسين الشرقاوي 03108Cمزدوجكماسة

304/09/18إقليم: شيشاوةالنبوغإقليم: شيشاوةايت خطاب 11 04/09/19يمن مكدول 03220Zمزدوجالزاوية النحلية

404/09/18إقليم: الحوز مركزية تيزيإقليم: شيشاوةفيللة 11 04/09/19هشام البركاوي 03460Kمزدوجالتوامة

104/09/18إقليم: شيشاوةاولد بيبوإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 11 04/09/19م الزوغري 02885Kمزدوجلمزوضية

104/09/18إقليم: شيشاوةلعضيلتإقليم: شيشاوةالنبوغ 11 04/09/19بهيجة بلعوني 02901Cمزدوجأهديل

504/09/19إقليم: شيشاوةالجعارنةإقليم: شيشاوةأكني أحندير 10 05/09/19إلتحاق بالزوجةالغفاري خليل 02868Sمزدوجلمزوضية

104/09/18إقليم: شيشاوةالموحدينإقليم: شيشاوة  أيت هادي المركزية 9 04/09/19إلتحاق بالزوجكريمي سعيدة 03121Sمزدوجمجاط

104/09/19عمالة: مراكشمدرسة النبعاثإقليم: شيشاوةايت لحسن 9 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة بكار 02730S سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

204/09/19إقليم: آسفيمدرسة السلمإقليم: شيشاوة أكني المركزية 9 04/09/19إلتحاق بالزوجكريمة الواري 13563S)مزدوججماعة سحيم )البلدية

504/09/19إقليم: آسفيم/م القواسمةإقليم: شيشاوة أكني المركزية 9 04/09/19إلتحاق بالزوجنجوى البادي 13840Tمزدوجأيير

504/09/19إقليم: الحوزيوسف بن تاشفينإقليم: شيشاوةإغرمان 9 04/09/19إلتحاق بالزوجةنبيل فرواح 03729Cمزدوجاغواطيم
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مجموعة مدارس لهبيشات إقليم: شيشاوةأكني أحندير

المركزية

604/09/19عمالة: مراكش 9 04/09/19إلتحاق بالزوجتاقي الهام 02760Zمزدوجالمنابهة

مجموعة مدارس أولد دليم إقليم: شيشاوة ادويران

المركزية

1104/09/19عمالة: مراكش 8 16/09/19إلتحاق بالزوجليلى الناح 02776Sمزدوجأولد دليم

104/09/19إقليم: شيشاوةالحمريإقليم: شيشاوة أكني المركزية 8 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء امجنح 03173Yمزدوجامزوضة

404/09/19إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة تمللت المركزيةإقليم: شيشاوةلكوايات 8 04/09/19إلتحاق بالزوجخديجة الناده 08770G)مزدوجتمللت )البلدية

106/09/19عمالة: مراكشمدرسة سكينةإقليم: شيشاوة أكني المركزية 8 06/09/19إلتحاق بالزوجنور الهدى عاطفي 02722H سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

504/09/19إقليم: شيشاوةالنواصرإقليم: شيشاوة أكني المركزية 8 04/09/19إلتحاق بالزوجأسماء جبري 02854Bمزدوجسيدي بوزيد الركراكي

104/09/19إقليم: شيشاوةاولد عزوزإقليم: شيشاوةبوابوض 8 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الهسوسي 02927Fمزدوجسيدي المختار

مجموعة مدارس الزاوية إقليم: شيشاوةأدوز

المركزية

904/09/19عمالة: مراكش 8 04/09/19إلتحاق بالزوجكوثر اداوود 02587Lمزدوجسيدي الزوين

604/09/19إقليم: شيشاوةأسراتوإقليم: شيشاوةأيت عل 8 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة الحماني 18447Aمزدوجعين تزيتونت

مجموعة مدارس اولد إقليم: شيشاوةلمحدجات

العياشي المركزية

1104/09/19عمالة: مراكش 8 04/09/19إلتحاق بالزوجكوثر عياض 02767Gمزدوجالمنابهة

104/09/19عمالة: مراكشمدرسة م الحنصاليإقليم: شيشاوةتارسلت 8 04/09/19إلتحاق بالزوجسناء الدغاني 20676Y)مزدوجالنخيل )المقاطعة

مجموعة مدارس اولد إقليم: شيشاوةإكي  وسوليل

العياشي المركزية

704/09/19عمالة: مراكش 8 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة وحمان 02767Gمزدوجالمنابهة

304/09/19عمالة: مراكشمدرسة عرصة بانيإقليم: شيشاوةأيت اسماعيل 8 04/09/19إلتحاق بالزوجلطيفة بنداية 02682P مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس اولد جلل إقليم: شيشاوةأداسيل

المركزية

604/09/19عمالة: مراكش 8 04/09/19إلتحاق بالزوجةعبدالكريم لهنين 02825Vمزدوجأولد حسون

404/09/19إقليم: شيشاوةبولعوانإقليم: شيشاوةأدوز 8 04/09/19إلتحاق بالزوجحياة بزاو 03013Zمزدوجسيدي غانم

504/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد كايد المركزيةإقليم: شيشاوةتارسلت 7 04/09/19رضوان بوعللة 08908Gمزدوجزمران الشرقية

204/09/19إقليم: شيشاوةبلحولإقليم: شيشاوةاماسين 7 04/09/19بهيجة الزيتوني 02877Bمزدوجلمزوضية
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404/09/19إقليم: شيشاوةتزومطانإقليم: شيشاوةونشكرير 7 04/09/19معاد اكعيوس 03016Cمزدوجسيدي غانم

104/09/19إقليم: شيشاوةتاويلولتإقليم: شيشاوةتنامرت 7 04/09/19م امزدور 03112Gمزدوجكماسة

104/09/19إقليم: شيشاوةانزيكإقليم: شيشاوةتكماط 7 04/09/19الصغير عثمان 03063Dمزدوجبوعبوط

804/09/19إقليم: شيشاوةأفتاسإقليم: شيشاوةتزكي 7 04/09/19أشرف همول 03065Fمزدوجبوعبوط

204/09/19إقليم: شيشاوةاولد الحاج المركزيةإقليم: شيشاوةبوابوض 7 04/09/19مريم لشهب 02908Kمزدوجاولد مومنة

304/09/19إقليم: شيشاوة الدميساتإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 7 04/09/19م لعتيك 02909Lمزدوجاولد مومنة

104/09/19إقليم: شيشاوةأسيف المالإقليم: شيشاوةتنامرت 7 04/09/19عبد الله ضاهر 03181Gمزدوجاسيف المال

504/09/19إقليم: شيشاوةبوزوكةإقليم: شيشاوةأداسيل 7 04/09/19سكينة بنجهود 03168Tمزدوجامزوضة

104/09/19إقليم: الحوزايت بوالنيتإقليم: شيشاوةأدوز 7 04/09/19إلتحاق بالزوجحفصة مقداد 03332

W

مزدوجسيدي عبد ا غيات

1104/09/19إقليم: آسفيم/م العرفانإقليم: شيشاوةتاسا 7 04/09/19عثمان معتوق 13667Eمزدوجلمصابح

104/09/19إقليم: شيشاوةأيت موسىإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 7 04/09/19عبد العزيز المروفي 03035Yمزدوجلل عزيزة

304/09/19إقليم: الحوزانساإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 7 04/09/19جواد أغدو 03295Fمزدوجتيغدوين

204/09/19إقليم: الرحامنةالحاج الراحل المركزيةإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 7 04/09/19م زكير 09110Bمزدوجانزالت لعظم

204/09/19إقليم: شيشاوةاولد الحاج المركزيةإقليم: شيشاوةألتاس 7 04/09/19حسناء مختاري 02908Kمزدوجاولد مومنة

304/09/19إقليم: شيشاوةبياضإقليم: شيشاوةتمزكورت 7 04/09/19كلثوم المهراوي 02897Yمزدوجأهديل

1104/09/19إقليم: آسفيم/م العرفانإقليم: شيشاوة أكني المركزية 7 04/09/19مصطفى شراف 13667Eمزدوجلمصابح

604/09/19إقليم: الرحامنةاكمارات المركزيةإقليم: شيشاوةتنسماخت 7 04/09/19فريد لهبيل 09116Hمزدوجانزالت لعظم
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404/09/19إقليم: شيشاوةاهل لحريمةإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 7 04/09/19م المودن 02937Sمزدوجسيدي ام دليل

104/09/19إقليم: شيشاوةالرباطإقليم: شيشاوةتكماط 7 04/09/19المرابط رشيد 03081Yمزدوجاشمرارن

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد كايد المركزيةإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 7 04/09/19ايوب خيي 08908Gمزدوجزمران الشرقية

804/09/19إقليم: شيشاوةإمين  واسيفإقليم: شيشاوةتونغاست 7 04/09/19سعد بوعدي 03182Hمزدوجاسيف المال

104/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية النواصرةإقليم: شيشاوةتنامرت 7 04/09/19عبد الباسط تاشفين 13712Dمزدوججنان بويه

104/09/19إقليم: آسفيم/م احد البخاتيإقليم: شيشاوةتمزكورت 7 04/09/19صلح اسبييو 13647Hمزدوجلبخاتي

104/09/19إقليم: شيشاوةأيت علإقليم: شيشاوةونشكرير 7 04/09/19الفنيشي ياسين 02995Eمزدوجافل يسن

104/09/19إقليم: شيشاوةلمعيصرةإقليم: شيشاوةونشكرير 7 04/09/19طه بنيس 03133Eمزدوجمجاط

104/09/19إقليم: شيشاوةأيت موسىإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 7 04/09/19عبد الصمد تفرا 03035Yمزدوجلل عزيزة

104/09/19إقليم: شيشاوةسيدي عبد المومنإقليم: شيشاوةاماسين 7 04/09/19فاضمة بوقدير 03086Dمزدوجسيدي عبد المومن

304/09/19إقليم: شيشاوةبن الدكاليإقليم: شيشاوةتارسلت 7 04/09/19خديجة سلمون 03125

W

مزدوجمجاط

804/09/19إقليم: شيشاوةالزاوية النحليةإقليم: شيشاوةتزكي 7 04/09/19المختار أحمو 03162Lمزدوجامزوضة

204/09/19إقليم: شيشاوةاغزر ازكارنإقليم: شيشاوةايت عمر 7 04/09/19مينة أولهنت 03159Hمزدوجامزوضة

704/09/19إقليم: شيشاوة الدميساتإقليم: شيشاوةألتاس 7 04/09/19غزلن المخطاري 02909Lمزدوجاولد مومنة

104/09/19إقليم: شيشاوةفيللةإقليم: شيشاوةتجكالت 7 04/09/19مريم نعيم 03131Cمزدوجمجاط

604/09/19إقليم: شيشاوةالبرج المركزيةإقليم: شيشاوةإمللن 7 04/09/19حبيبة اسوكا 03154Cمزدوجالزاوية النحلية

104/09/19إقليم: شيشاوةأندورارإقليم: شيشاوةتمزكورت 7 04/09/19فاطمة أيت الحاج 03169Uمزدوجامزوضة
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104/09/19إقليم: شيشاوةتاويلولتإقليم: شيشاوةتزكي 7 04/09/19عبد الحق فتاحي 03112Gمزدوجكماسة

604/09/19إقليم: شيشاوةلرويينإقليم: شيشاوةأنزمر 7 04/09/19نبيلة العبريدي 03130Bمزدوجمجاط

504/09/19إقليم: شيشاوةبوزوكةإقليم: شيشاوةأداسيل 7 04/09/19لوبنة اشيخ 03168Tمزدوجامزوضة

104/09/19إقليم: شيشاوةبوحميسةإقليم: شيشاوةتنامرت 7 04/09/19ياسين اركايك 03048Mمزدوجرحالة

104/09/19إقليم: شيشاوةتاورةإقليم: شيشاوةايت لحسن 7 04/09/19فاطمة الكبضاوي 03076Tمزدوجاشمرارن

604/09/19إقليم: شيشاوةتزومطانإقليم: شيشاوةأدوز 7 04/09/19نعيمة الحولي 03016Cمزدوجسيدي غانم

304/09/19إقليم: شيشاوةبياضإقليم: شيشاوةتزكي 7 04/09/19عادل الموين 02897Yمزدوجأهديل

104/09/19إقليم: شيشاوةسيدي عبد المومنإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 7 04/09/19محاتي أحمد 03086Dمزدوجسيدي عبد المومن

304/09/19إقليم: آسفيم/م اولد فارقوإقليم: شيشاوةأيت اسماعيل 7 04/09/19بدرالدين ارفودي 13652Nمزدوجلبخاتي

404/09/19إقليم: شيشاوةأيت موسىإقليم: شيشاوةتكماط 7 04/09/19حميد الدكالي 03035Yمزدوجلل عزيزة

104/09/19إقليم: شيشاوةلرويينإقليم: شيشاوةونشكرير 7 04/09/19زكرياء غازري 03130Bمزدوجمجاط

204/09/19إقليم: شيشاوةأيت علإقليم: شيشاوةتنامرت 7 04/09/19حمزة  كرما 02995Eمزدوجافل يسن

604/09/19إقليم: شيشاوةروهالةإقليم: شيشاوةاماسين 7 04/09/19سكينة حركوس 02984Tمزدوجارحالن

104/09/19إقليم: شيشاوةأندورارإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 7 04/09/19م رحو 03169Uمزدوجامزوضة

204/09/19إقليم: آسفيمدرسة السلمإقليم: شيشاوةتنلفت 7 04/09/19إلتحاق بالزوجميلودة ابو النوار 13563S)مزدوججماعة سحيم )البلدية

904/09/19إقليم: شيشاوةالموحدينإقليم: شيشاوةأداسيل 7 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء أعميمي 03121Sمزدوجمجاط

404/09/19إقليم: آسفيم/م خميس نكةإقليم: شيشاوةتسغيت 7 04/09/19إلتحاق بالزوجمريم المخلوفي 13919Dمزدوجنكا
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104/09/19إقليم: شيشاوةتسكرتإقليم: شيشاوةزاوية اتيقي 7 04/09/19حبيب الدين عادل 03077Uمزدوجاشمرارن

204/09/19إقليم: شيشاوةلمعيصرةإقليم: شيشاوةتكماط 7 04/09/19م حبيب الدين 03133Eمزدوجمجاط

404/09/19إقليم: شيشاوةالخرشيإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 7 04/09/19م الحرشي 02934Nمزدوجسيدي ام دليل

504/09/19إقليم: اليوسفيةأربعاء الحريشةإقليم: شيشاوةزاوية اتيقي 7 04/09/19جمعي مروان 13745Pمزدوجراس العين

104/09/19إقليم: شيشاوةتاورةإقليم: شيشاوةايت لحسن 7 04/09/19فاطمة أنزيم 03076Tمزدوجاشمرارن

504/09/19إقليم: شيشاوةأيت موسىإقليم: شيشاوةأدوز 7 04/09/19سيهام هران 03035Yمزدوجلل عزيزة

604/09/19إقليم: شيشاوةتولوكولتإقليم: شيشاوةايت عمر 7 04/09/19لبنى الزاهي 03098Sمزدوجتاولوكلت

104/09/19إقليم: شيشاوةاغزر ازكارنإقليم: شيشاوةزاوية اتيقي 7 04/09/19بونكال نور الدين 03159Hمزدوجامزوضة

304/09/19إقليم: شيشاوةتارسلتإقليم: شيشاوةونشكرير 7 04/09/19م الوزاني 03092Kمزدوجسيدي عبد المومن

204/09/19إقليم: شيشاوةايت احساينإقليم: شيشاوةاماسين 7 04/09/19فاطمة الزهراء حطاطي 03174Zمزدوجامزوضة

304/09/19إقليم: شيشاوةبلحولإقليم: شيشاوةتنامرت 7 04/09/19عزالدين  لعفيسي 02877Bمزدوجلمزوضية

604/09/19إقليم: شيشاوةتاورةإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 7 04/09/19لطيفة بنحميدا 03076Tمزدوجاشمرارن

804/09/19إقليم: شيشاوةلمعيصرةإقليم: شيشاوةتنامرت 7 04/09/19عبد الرزاق القبيط 03133Eمزدوجمجاط

104/09/19إقليم: شيشاوةالبرج المركزيةإقليم: شيشاوةإغرمان 7 04/09/19حفيظة أمنصور 03154Cمزدوجالزاوية النحلية

104/09/19إقليم: شيشاوةسيدي اعمارةإقليم: شيشاوةتنسماخت 7 04/09/19حسن هاشم 02871Vمزدوجلمزوضية

104/09/19إقليم: شيشاوةتولوكولتإقليم: شيشاوةتنسماخت 7 04/09/19بوسلم بوالطرحات 03098Sمزدوجتاولوكلت

104/09/19إقليم: شيشاوةاولد بيبوإقليم: شيشاوةكوزمت 7 04/09/19حسناء بن الشيخ 02885Kمزدوجلمزوضية
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104/09/19إقليم: شيشاوةايت عمرإقليم: شيشاوةزاوية اتيقي 7 04/09/19لعكيدي مصطفى 19059Rمزدوجبوعبوط امدلن

104/09/19إقليم: شيشاوةإمين  واسيفإقليم: شيشاوةتونغاست 7 04/09/19م ملهبي 03182Hمزدوجاسيف المال

304/09/19إقليم: الحوزاكروكاإقليم: شيشاوةتكماط 7 04/09/19م طلباوي 03371Nمزدوجاكرفروان

204/09/19إقليم: شيشاوةأسيف المالإقليم: شيشاوةإغرمان 7 04/09/19فاطمة ابنكو 03181Gمزدوجاسيف المال

804/09/19إقليم: شيشاوةالبرج المركزيةإقليم: شيشاوةتنامرت 7 04/09/19عمار مخلص 03154Cمزدوجالزاوية النحلية

504/09/19إقليم: الحوزايت سميلإقليم: شيشاوةتزكي 7 04/09/19طارق لعنيبر 03638Dمزدوجدار جمعة

104/09/19إقليم: شيشاوةتارسلتإقليم: شيشاوةتمزكورت 7 04/09/19سعيد أحنيض 03092Kمزدوجسيدي عبد المومن

504/09/19إقليم: قلعة  السراغنة اولد معزوز المركزيةإقليم: شيشاوةتاسا 7 04/09/19حسن الترايبي 08911Kمزدوجزمران الشرقية

104/09/19إقليم: شيشاوةبوامساإقليم: شيشاوةونشكرير 7 04/09/19م بعدي 03100Uمزدوجتاولوكلت

104/09/19إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 7 04/09/19هشام حاتيمي 02876Aمزدوجلمزوضية

304/09/19إقليم: شيشاوةالنبوغإقليم: شيشاوةألتاس 7 04/09/19عفاف اليوريزي 03220Zمزدوجالزاوية النحلية

304/09/19إقليم: شيشاوةزكارة ليبلإقليم: شيشاوةتاسا 7 04/09/19يوسف البهل 03132Dمزدوجمجاط

104/09/19إقليم: شيشاوةبوامساإقليم: شيشاوةتونغاست 7 04/09/19عبد ا بعدي 03100Uمزدوجتاولوكلت

104/09/19إقليم: شيشاوةسيدي عبد المومنإقليم: شيشاوةتمزكورت 7 04/09/19ربيع بومارة 03086Dمزدوجسيدي عبد المومن

104/09/19إقليم: شيشاوةتاويلولتإقليم: شيشاوةتنامرت 7 04/09/19عبد الكريم ابيه 03112Gمزدوجكماسة

504/09/19إقليم: شيشاوةأسيف المالإقليم: شيشاوةتنامرت 7 04/09/19معتمد الملوكي 03181Gمزدوجاسيف المال

604/09/19إقليم: شيشاوةاهل لحريمةإقليم: شيشاوةتزكي 7 04/09/19صلح الدين النويني 02937Sمزدوجسيدي ام دليل
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104/09/19إقليم: شيشاوةالخرشيإقليم: شيشاوةتكماط 7 04/09/19أحمد ميكينة 02934Nمزدوجسيدي ام دليل

104/09/19إقليم: شيشاوة أكني المركزيةإقليم: شيشاوةتزكي 7 04/09/19رشيد الهواري 03104Yمزدوجتاولوكلت

504/09/19إقليم: شيشاوةايت احساينإقليم: شيشاوةأداسيل 7 04/09/19رجاء باحو 03174Zمزدوجامزوضة

604/09/19إقليم: شيشاوةالترميديإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 7 04/09/19يوسف ايت الحاج 02957Nمزدوجالسعيدات

204/09/19إقليم: شيشاوةاحصاين المركزيةإقليم: شيشاوةأيت عل 7 04/09/19إلتحاق بالزوجةانوار ايت فارس 02967Zمزدوجنفيفة

204/09/19إقليم: شيشاوةإمين  واسيفإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 7 04/09/19هند العلوي 03182Hمزدوجاسيف المال

804/09/19إقليم: شيشاوةاولد عبد ا مباركإقليم: شيشاوةأفتاس 7 04/09/19حريشة هند 02913Rمزدوجاولد مومنة

204/09/19إقليم: شيشاوةايت خطابإقليم: شيشاوةاماسين 7 04/09/19حفصة مرفل 03001Lمزدوجتمزكدوين

204/09/19إقليم: شيشاوةاغزر ازكارنإقليم: شيشاوةاماسين 7 04/09/19مريمة ابلعض 03159Hمزدوجامزوضة

104/09/19إقليم: شيشاوةلمعيصرةإقليم: شيشاوةزاوية اتيقي 7 04/09/19الوباني يوسف 03133Eمزدوجمجاط

204/09/19إقليم: شيشاوةامين آغزإقليم: شيشاوةأيت بخاير 7 04/09/19سكينة دنون 02979Mمزدوجواد البور

1004/09/19إقليم: شيشاوةالنبوغإقليم: شيشاوةاماسين 7 04/09/19فاطمة الزهراء زاهير 03220Zمزدوجالزاوية النحلية

104/09/19إقليم: شيشاوةايت خطابإقليم: شيشاوةتزكي 7 04/09/19رضوان الورات 03001Lمزدوجتمزكدوين

204/09/19إقليم: شيشاوةايت خطابإقليم: شيشاوةونشكرير 7 04/09/19ميلود العسري 03001Lمزدوجتمزكدوين

504/09/19إقليم: آسفيم/م اولد فارقوإقليم: شيشاوةزهرة بنت عمر 7 04/09/19زبيدة الحاكمي 13652Nمزدوجلبخاتي

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد مسعود المركزيةإقليم: شيشاوةتنسماخت 7 04/09/19رحال الوكيلي 09013

W

مزدوجأولد مسعود

104/09/19إقليم: شيشاوةلرويينإقليم: شيشاوةزاوية اتيقي 7 04/09/19قيوش حمزة 03130Bمزدوجمجاط
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104/09/19إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: شيشاوةتجكالت 7 04/09/19فاطمة الزهراء الكردحي 02876Aمزدوجلمزوضية

604/09/19إقليم: شيشاوةأمسكسلن السفلىإقليم: شيشاوةإحرضانن 7 04/09/19نسيمة اكميح 02905Gمزدوجاولد مومنة

304/09/19إقليم: شيشاوةالخرشيإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 7 04/09/19ايوب العماري 02934Nمزدوجسيدي ام دليل

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةالشعراء المركزيةإقليم: شيشاوةتزكي 7 04/09/19جعفر وديع 08794Hمزدوجالشعراء

104/09/19إقليم: الحوزامخليجإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 7 04/09/19إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم لعنيبر 03719Sمزدوجأوريكة

904/09/19إقليم: الرحامنةلعريصة المركزيةإقليم: شيشاوةتونغاست 7 04/09/19حفيظ التاويل 09143Mمزدوجعكرمة

104/09/19إقليم: شيشاوةإمين  واسيفإقليم: شيشاوةتزكي 7 04/09/19احمد ايت حما 03182Hمزدوجاسيف المال

104/09/19إقليم: شيشاوةالنبوغإقليم: شيشاوةتونغاست 7 04/09/19عادل باتي 03220Zمزدوجالزاوية النحلية

404/09/19إقليم: شيشاوةلعضيلتإقليم: شيشاوةأمدلن 7 04/09/19مريم كوكدال 02901Cمزدوجأهديل

304/09/19إقليم: آسفيم/م العرفانإقليم: شيشاوةتارسلت 7 04/09/19ياسين العساوي 13667Eمزدوجلمصابح

مدرسة الطاهر بن عبد إقليم: شيشاوة أكني المركزية

الكريم

104/09/19إقليم: اليوسفية 7 04/09/19إلتحاق بالزوجإكرام سميع 13576F)مزدوجاليوسفية )البلدية

104/09/19إقليم: شيشاوةلعضيلتإقليم: شيشاوةأيت بخاير 7 04/09/19اسماء محاتي 02901Cمزدوجأهديل

104/09/19إقليم: شيشاوةأمسكسلن السفلىإقليم: شيشاوةتنامرت 7 04/09/19خالد الكطابي 02905Gمزدوجاولد مومنة

104/09/19إقليم: شيشاوةتزكيإقليم: شيشاوةتكماط 7 04/09/19أيت المودن عبد الناصر 03198Aمزدوجامندونيت

204/09/19إقليم: الرحامنةمولي سليمان المركزيةإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 7 04/09/19ياسين الحجاب 09137Fمزدوجأولد املول

504/09/19إقليم: شيشاوةتولوكولتإقليم: شيشاوةتونغاست 7 04/09/19سعيد الهمزي 03098Sمزدوجتاولوكلت

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةالحمادنة الحويطة المركزيةإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 7 04/09/19زوهير لمي 08839Gمزدوجالصهريج
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104/09/19إقليم: شيشاوةتخربينإقليم: شيشاوةتنامرت 7 04/09/19هشام ملوكي 03046Kمزدوجرحالة

104/09/19إقليم: شيشاوةزكارة ليبلإقليم: شيشاوةزاوية اتيقي 7 04/09/19الطاهري اشرف 03132Dمزدوجمجاط

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة النواجي الجديدةإقليم: شيشاوةتنامرت 7 04/09/19احمد وهمي 26173Y)مزدوجالعطاوية )البلدية

204/09/19إقليم: شيشاوةايت خطابإقليم: شيشاوةاماسين 7 04/09/19مريم جمال الدين 03001Lمزدوجتمزكدوين

104/09/19إقليم: شيشاوةاغزر ازكارنإقليم: شيشاوةتونغاست 7 04/09/19م ارشيد 03159Hمزدوجامزوضة

404/09/19إقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزيةإقليم: شيشاوةأكني أحندير 7 04/09/19العلمي طارق 09179Bمزدوجالجعافرة

104/09/19إقليم: شيشاوةبوزوكةإقليم: شيشاوةونشكرير 7 04/09/19المصطفى أموسي 03168Tمزدوجامزوضة

404/09/19إقليم: شيشاوةالرحيلتإقليم: شيشاوةايت عمر 7 04/09/19وهيبة حدا 02881Fمزدوجلمزوضية

104/09/19إقليم: شيشاوةالمدرسة الجماعاتية رحالةإقليم: شيشاوةتنامرت 7 04/09/19حميد العلوي 27268Nمزدوجرحالة

404/09/19إقليم: شيشاوةاولد عبد ا مباركإقليم: شيشاوةتنامرت 7 04/09/19عبد الحق ببوجة 02913Rمزدوجاولد مومنة

304/09/19إقليم: شيشاوةلعضيلتإقليم: شيشاوةإغرمان 7 04/09/19نزهة بن منانة 02901Cمزدوجأهديل

704/09/19إقليم: شيشاوةالحمريإقليم: شيشاوةتكموت 7 04/09/19خولة البداوي 03173Yمزدوجامزوضة

704/09/19إقليم: شيشاوةاولد عبد ا مباركإقليم: شيشاوةأمدلن 7 04/09/19فاطمة الغازي 02913Rمزدوجاولد مومنة

204/09/14إقليم: شيشاوةبلحولإقليم: شيشاوةتجكالت 7 04/09/19سعاد الطالبي 02877Bمزدوجلمزوضية

 مجموعة  مدارس سد إقليم: شيشاوةتكماط

مولي يوسف

104/09/19إقليم: الحوز 7 04/09/19اجديوي م 03389Hمزدوجأيت عادل

604/09/19إقليم: شيشاوةالزاوية النحليةإقليم: شيشاوةأنزمر 7 04/09/19سهام بن سلماني 03162Lمزدوجامزوضة

504/09/19إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 7 04/09/19اسامة بكريش 02876Aمزدوجلمزوضية
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104/09/19إقليم: شيشاوةلمرمضةإقليم: شيشاوةتكماط 7 04/09/19غريب نور الدين 03119Pمزدوجكماسة

404/09/19إقليم: شيشاوةايت احساينإقليم: شيشاوةأداسيل 7 04/09/19الحسين بنحيدة 03174Zمزدوجامزوضة

104/09/19إقليم: شيشاوةأيت موسىإقليم: شيشاوةونشكرير 7 04/09/19عبد الواحد احي 03035Yمزدوجلل عزيزة

104/09/19إقليم: شيشاوة أكني المركزيةإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 7 04/09/19عبد الرحيم أزوهري 03104Yمزدوجتاولوكلت

104/09/19إقليم: شيشاوةلمعيصرةإقليم: شيشاوةتكماط 7 04/09/19مراد أشين 03133Eمزدوجمجاط

104/09/19إقليم: شيشاوةزاوية  أفنساإقليم: شيشاوةونشكرير 7 04/09/19عادل ابوسعيد 03172Xمزدوجامزوضة

704/09/19إقليم: شيشاوةاولد عبد ا مباركإقليم: شيشاوةأمدلن 7 04/09/19ميلودة الصغير 02913Rمزدوجاولد مومنة

104/09/19إقليم: شيشاوةتسكرتإقليم: شيشاوةتجكالت 7 04/09/19ياسمين اصياد 03077Uمزدوجاشمرارن

304/09/19إقليم: شيشاوةلعضيلتإقليم: شيشاوةتزكي 7 04/09/19م صابر 02901Cمزدوجأهديل

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد علي الجمعة المركزيةإقليم: شيشاوةأيت موسى 7 04/09/19عبد الرحيم حافظ 08876X سيدي عيسى بن

سليمان

مزدوج

704/09/19إقليم: الرحامنةاكمارات المركزيةإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 7 04/09/19لحسن نايت با 09116Hمزدوجانزالت لعظم

304/09/19إقليم: شيشاوةالحمريإقليم: شيشاوةتكنكمت 7 04/09/19سميرة المسفوي 03173Yمزدوجامزوضة

104/09/19إقليم: شيشاوةتالمست المركزيةإقليم: شيشاوةتكماط 7 04/09/19وسلم الصغير 02976Jمزدوجواد البور

904/09/19إقليم: الرحامنةاكمارات المركزيةإقليم: شيشاوةتنسماخت 7 04/09/19امبارك عدو 09116Hمزدوجانزالت لعظم

104/09/19إقليم: شيشاوةأفتاسإقليم: شيشاوةتونغاست 7 04/09/19يونس لحريزي 03065Fمزدوجبوعبوط

104/09/19إقليم: الصويرةم,علل بن عبد اإقليم: شيشاوة أكني المركزية 7 04/09/19إلتحاق بالزوجكريمة أيت عمرو 09877Kمزدوجتفتاشت

404/09/19إقليم: شيشاوةتالمست المركزيةإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 7 04/09/19جواد اولد احميدة 02976Jمزدوجواد البور
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104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةمركزية الطواهرةإقليم: شيشاوةتنامرت 7 04/09/19الياس حسناوي 08800Pمزدوجالشعراء

1004/09/19إقليم: شيشاوةإمين  واسيفإقليم: شيشاوةتجكالت 7 04/09/19ايمان عقاد 03182Hمزدوجاسيف المال

304/09/19إقليم: شيشاوةروهالةإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 7 04/09/19عبد الغفور موراق 02984Tمزدوجارحالن

104/09/19إقليم: شيشاوةاغزر ازكارنإقليم: شيشاوةأنزمر 7 04/09/19صباح الكاسمي 03159Hمزدوجامزوضة

504/09/19إقليم: شيشاوةألتاسإقليم: شيشاوةتنسماخت 7 04/09/19عبد الكريم تدارت 03068Jمزدوجتمليلت

704/09/19إقليم: شيشاوةالخرشيإقليم: شيشاوةأفتاس 7 04/09/19عاطيف سلمى 02934Nمزدوجسيدي ام دليل

504/09/19إقليم: شيشاوةالزاويةإقليم: شيشاوةبوامسا 7 04/09/19جميلة العمراوي 02888Nمزدوجأهديل

804/09/19إقليم: شيشاوةبوزوكةإقليم: شيشاوةتكنكمت 7 04/09/19اسماء أنفلوس 03168Tمزدوجامزوضة

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد عمرو المركزيةإقليم: شيشاوةتزكي 7 04/09/19مروان أغبلو 08992Yمزدوجأولد عامر

404/09/19إقليم: شيشاوةالترميديإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 7 04/09/19خديجة اوطوف 02957Nمزدوجالسعيدات

104/09/19إقليم: شيشاوةأندورارإقليم: شيشاوةتمزكورت 7 04/09/19نجاة لعفيسي 03169Uمزدوجامزوضة

704/09/19إقليم: شيشاوةسيدي اعمارةإقليم: شيشاوةايت عمر 7 04/09/19خديجة مسكيني 02871Vمزدوجلمزوضية

104/09/19إقليم: شيشاوةألتاسإقليم: شيشاوةتنامرت 7 04/09/19رشيد بويا 03068Jمزدوجتمليلت

104/09/19إقليم: شيشاوةأفتاسإقليم: شيشاوةتونغاست 7 04/09/19عثمان بوزلم 03065Fمزدوجبوعبوط

104/09/19إقليم: شيشاوةبوابوضإقليم: شيشاوةتكماط 7 04/09/19عبد ا بوجلل 03055Vمزدوجبوعبوط

مجموعة مدارس حيان إقليم: شيشاوةالرباط

المركزية

1104/09/19عمالة: مراكش 7 04/09/19إلتحاق بالزوجربيعة الكوري 02788Eمزدوجأولد دليم

104/09/19إقليم: شيشاوةالصفيةإقليم: شيشاوةتكماط 7 04/09/19الصغير عادل 02918

W

مزدوجاولد مومنة
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1104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزيةإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 7 04/09/19خنساء المراوي 08861Fمزدوجالواد لخضر

204/09/19إقليم: شيشاوةتالمست المركزيةإقليم: شيشاوةأيت بخاير 7 04/09/19بسمة ايت الزاويت 02976Jمزدوجواد البور

104/09/19إقليم: الحوزطلزينإقليم: شيشاوةتكماط 7 04/09/19ابراهيم أمسعو 03279Nمزدوجتيغدوين

204/09/19إقليم: شيشاوةبلحولإقليم: شيشاوةالرباط 7 04/09/19القسمي أزهار 02877Bمزدوجلمزوضية

404/09/19إقليم: قلعة  السراغنةبوحماد المركزيةإقليم: شيشاوةتزكي 7 04/09/19ياسين عاقل 08962Rمزدوجأولد زراد

204/09/19إقليم: شيشاوةالخرشيإقليم: شيشاوةإغرمان 7 04/09/19فاطمة الزهراء لبيض 02934Nمزدوجسيدي ام دليل

104/09/19إقليم: شيشاوةتخربينإقليم: شيشاوةتكماط 7 04/09/19الغزواني حمزة 03046Kمزدوجرحالة

304/09/19إقليم: شيشاوةلعضيلتإقليم: شيشاوةتنسماخت 7 04/09/19عدنان ابراهيمي 02901Cمزدوجأهديل

104/09/19إقليم: شيشاوةأسيف المالإقليم: شيشاوةتنامرت 7 04/09/19عبد اللطيف باعراب 03181Gمزدوجاسيف المال

404/09/19إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: شيشاوةاماسين 7 04/09/19ثورية الناصري 02876Aمزدوجلمزوضية

104/09/19إقليم: شيشاوةأيت موسىإقليم: شيشاوةايت  محند 7 04/09/19بلحاج رشيد 03035Yمزدوجلل عزيزة

104/09/19إقليم: شيشاوةأيت موسىإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 7 04/09/19الدكالي ابراهيم 03035Yمزدوجلل عزيزة

404/09/19إقليم: الحوززرقطنإقليم: شيشاوةتنسماخت 7 04/09/19عبد ا اوخام 03481Hمزدوجزرقطن

104/09/19إقليم: شيشاوةايت احساينإقليم: شيشاوةايت  محند 7 04/09/19اعل زكرياء 03174Zمزدوجامزوضة

204/09/19إقليم: شيشاوةأمكضرانإقليم: شيشاوةتنسماخت 7 04/09/19م اغنجا 03075Sمزدوجتمليلت

104/09/19إقليم: شيشاوةأيت واعرابإقليم: شيشاوةزاوية اتيقي 7 04/09/19الخرطوم ابراهيم 03000Kمزدوجتمزكدوين

104/09/19إقليم: شيشاوةإرغيإقليم: شيشاوةزاوية اتيقي 7 04/09/19اربعي مبارك 03002Mمزدوجتمزكدوين
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104/09/19إقليم: شيشاوةتاويلولتإقليم: شيشاوةأيت موسى 7 16/09/19إسماعيل حمزاوي 03112Gمزدوجكماسة

204/09/19إقليم: شيشاوة  أيت هادي المركزيةإقليم: شيشاوة أكني المركزية 7 04/09/19إلتحاق بالزوجسعيدة بن زيوان 02847Uمزدوجأيت هادي

104/09/19إقليم: شيشاوةتماروتإقليم: شيشاوةايت حدو يوسف 7 04/09/19م الكبوس 02982Rمزدوجارحالن

104/09/19إقليم: شيشاوةاولد بيبوإقليم: شيشاوةزاوية اتيقي 7 04/09/19عمير هشام 02885Kمزدوجلمزوضية

1004/09/19إقليم: الحوزايت سميلإقليم: شيشاوةتنامرت 7 04/09/19م او الغازي 03638Dمزدوجدار جمعة

104/09/19إقليم: شيشاوةتولوكولتإقليم: شيشاوةونشكرير 7 04/09/19م المسافر 03098Sمزدوجتاولوكلت

604/09/19إقليم: شيشاوةتاورةإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 7 04/09/19أسماء الشابي 03076Tمزدوجاشمرارن

104/09/19إقليم: شيشاوةزكارة ليبلإقليم: شيشاوةكوزمت 7 04/09/19فاطمة الزهراء ايت العياشي 03132Dمزدوجمجاط

404/09/19إقليم: شيشاوةالخرشيإقليم: شيشاوةأفتاس 7 04/09/19مينة الحقيقي 02934Nمزدوجسيدي ام دليل

104/09/19إقليم: شيشاوةاولد بيبوإقليم: شيشاوةونشكرير 7 04/09/19حسام الربيعي 02885Kمزدوجلمزوضية

104/09/19إقليم: شيشاوةأيت بخايرإقليم: شيشاوةتنامرت 7 04/09/19عبد اللطيف الحمداوي 02988Xمزدوجافل يسن

804/09/19إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: شيشاوةتارسلت 7 04/09/19مهدي الغزالي 02876Aمزدوجلمزوضية

104/09/19إقليم: شيشاوةألتاسإقليم: شيشاوةتنامرت 7 04/09/19رضوان بودهاير 03068Jمزدوجتمليلت

1104/09/19إقليم: آسفيم/م اولد احميدةإقليم: شيشاوةتاسا 7 04/09/19المهدي الحروشي 13666Dمزدوجلمصابح

1104/09/19إقليم: آسفيم/م سيدي كانونإقليم: شيشاوة أكني المركزية 7 04/09/19إلتحاق بالزوجسلوى القطقوط 13615Yمزدوجسيدي أتيجي

104/09/19إقليم: شيشاوةأسيف المالإقليم: شيشاوةتجكالت 7 04/09/19مريم سويد العين 03181Gمزدوجاسيف المال

104/09/19إقليم: شيشاوةأسيف المالإقليم: شيشاوةتجكالت 7 04/09/19سوكينة سويد العين 03181Gمزدوجاسيف المال
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104/09/19إقليم: شيشاوةاهل لحريمةإقليم: شيشاوةتكماط 7 04/09/19الحبيب التونسي 02937Sمزدوجسيدي ام دليل

104/09/19إقليم: شيشاوةأسايسإقليم: شيشاوةأداسيل 7 04/09/19عبد اللطيف المودن 03204Gمزدوجاداسيل

604/09/19إقليم: شيشاوةتزومطانإقليم: شيشاوةزهرة بنت عمر 7 04/09/19كريمة بودياني 03016Cمزدوجسيدي غانم

104/09/19إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: شيشاوةتنامرت 7 04/09/19م انزور 02876Aمزدوجلمزوضية

704/09/19إقليم: شيشاوةلرويينإقليم: شيشاوةبوامسا 7 04/09/19امين السميح 03130Bمزدوجمجاط

104/09/19إقليم: شيشاوةألتاسإقليم: شيشاوةتنامرت 7 04/09/19الحسين مصلوحي 03068Jمزدوجتمليلت

504/09/19إقليم: شيشاوةوارمسإقليم: شيشاوةانمرن المركزية 7 04/09/19لوبنا العالمي 02953Jمزدوجالسعيدات

104/09/19إقليم: شيشاوةأندورارإقليم: شيشاوةكوزمت 7 04/09/19بشرى الطالب 03169Uمزدوجامزوضة

804/09/19إقليم: شيشاوةايت عبد اإقليم: شيشاوةونشكرير 7 04/09/19سفيان اعليوي 03108Cمزدوجكماسة

 مجموعة  مدارس سد إقليم: شيشاوةتكماط

مولي يوسف

104/09/19إقليم: الحوز 7 04/09/19أيوب الحيان 03389Hمزدوجأيت عادل

104/09/19إقليم: شيشاوةاحصاين المركزيةإقليم: شيشاوةتجكالت 7 04/09/19إلتحاق بالزوجسعاد برحمون 02967Zمزدوجنفيفة

104/09/19إقليم: شيشاوةإكي  وسوليلإقليم: شيشاوةتنسماخت 7 04/09/19م كحمو 03090Hمزدوجسيدي عبد المومن

104/09/19إقليم: شيشاوةتسغيتإقليم: شيشاوةأيت بخاير 7 04/09/19الحسين بجديد 02993Cمزدوجافل يسن

204/09/19إقليم: شيشاوةالزاويةإقليم: شيشاوةاماسين 7 04/09/19شرف ارميتي 02888Nمزدوجأهديل

404/09/19إقليم: الحوزكيكإقليم: شيشاوةتونغاست 7 04/09/19ياسين دحاني 03757Hمزدوجمولي ابراهيم

604/09/19إقليم: شيشاوةاهل لحريمةإقليم: شيشاوةزهرة بنت عمر 7 04/09/19شيماء جالي 02937Sمزدوجسيدي ام دليل

104/09/19إقليم: شيشاوةايت عبد اإقليم: شيشاوةإكي  وسوليل 7 04/09/19إلتحاق بالزوجةم ابياض 03108Cمزدوجكماسة
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204/09/19إقليم: الرحامنةلقليعة المركزيةإقليم: شيشاوةتونغاست 7 04/09/19امين ايت بن ميلود 09240Tمزدوجصخور الرحامنة

204/09/19إقليم: شيشاوةزكارة ليبلإقليم: شيشاوةتزكي 7 04/09/19مبارك أرباع 03132Dمزدوجمجاط

104/09/19إقليم: شيشاوةالترميديإقليم: شيشاوةزهرة بنت عمر 7 04/09/19سمبرة ابارو 02957Nمزدوجالسعيدات

204/09/19إقليم: شيشاوةبلحولإقليم: شيشاوةتنلفت 7 04/09/19سارة تاقي 02877Bمزدوجلمزوضية

204/09/19إقليم: شيشاوةوارمسإقليم: شيشاوةأسيف لحلو 7 04/09/19م العمراني 02953Jمزدوجالسعيدات

204/09/19إقليم: شيشاوةإرغيإقليم: شيشاوةتاسا 7 04/09/19سليمان ازضوض 03002Mمزدوجتمزكدوين

104/09/19إقليم: شيشاوةأيت موسىإقليم: شيشاوةايت  محند 7 04/09/19الحضيكي فؤاد 03035Yمزدوجلل عزيزة

804/09/19إقليم: شيشاوةالخرشيإقليم: شيشاوةالظهر المركزية 7 04/09/19سامية لمعادر 02934Nمزدوجسيدي ام دليل

204/09/19عمالة: مراكشمدرسة عبد السلم جبران 2إقليم: شيشاوةأدوز 7 04/09/19إلتحاق بالزوجسعاد الفقير 02688

W

مراكش المدينة 

)المقاطعة(

مزدوج

704/09/19إقليم: شيشاوةسيدي عبد المومنإقليم: شيشاوةاماسين 7 04/09/19سكينة اركراك 03086Dمزدوجسيدي عبد المومن

104/09/19إقليم: شيشاوةاغزر ازكارنإقليم: شيشاوةتنامرت 7 04/09/19عبد السميع شنفر 03159Hمزدوجامزوضة

104/09/19إقليم: شيشاوةأنزمرإقليم: شيشاوةتونغاست 7 04/09/19م عللو 03042Fمزدوجبوعبوط امدلن

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد اخليفة المركزيةإقليم: شيشاوةتكماط 7 04/09/19يوسف بوشمة 08892Pمزدوجزمران

116/09/85إقليم: قلعة  السراغنةاضراوة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاشطيبة المركزية 221 16/09/90أقدمية 16 سنةم الهداجي 09042Cمزدوجازنادة

121/09/83إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الملإقليم: قلعة  السراغنةلبانكة المركزية 201 14/01/99أقدمية 16 سنةابراهيم بوخنيش 27105L)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

116/09/93إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة عمر بن الخطابإقليم: قلعة  السراغنةلوناسدة المركزية 175 01/11/99أقدمية 16 سنةالمصطفى كرامي 08753N)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

116/09/93إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة عبد الرحيم بوعبيدإقليم: قلعة  السراغنةلوناسدة المركزية 175 01/11/99أقدمية 16 سنةعمر العلوي 08749J)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية
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116/09/94إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة خالد بن الوليدإقليم: قلعة  السراغنةاولد حشاد المركزية 173 01/11/99أقدمية 16 سنةعادل السمللي 20655A)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

116/09/96إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة ابن رشدإقليم: قلعة  السراغنةاولد الشرقي المركزية 173 16/09/98أقدمية 16 سنةغيثة حمودي 08754P)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

116/09/95إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة ابن رشدإقليم: قلعة  السراغنةسيدي الحطاب المركزية 171 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد ا الهاشمي 08754P)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

116/09/95إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الحي الداريإقليم: قلعة  السراغنةاكتاوة المركزية 171 16/09/99أقدمية 16 سنةجمال الحرش 08743C)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

116/09/94إقليم: قلعة  السراغنةاضراوة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلعرارمة المركزية 169 06/09/00أقدمية 16 سنةعبدالرحيم الواحدي 09042Cمزدوجازنادة

216/09/96إقليم: قلعة  السراغنةلبانكة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد امبارك المركزية 169 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد الحكيم ماهي 09044E)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

116/09/96إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الملإقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزية 169 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد ا الهللي 27105L)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

316/09/97إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الملإقليم: قلعة  السراغنةاشطيبة المركزية 169 01/11/99أقدمية 16 سنةعزالدين بن كبورة 27105L)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

116/09/95إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الملإقليم: قلعة  السراغنةالجوالة المركزية 167 16/09/99أقدمية 16 سنةطريق سليماني 27105L)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

116/09/95إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة خالد بن الوليدإقليم: قلعة  السراغنةسيدي موسى المركزية 167 06/09/00أقدمية 16 سنةرشيد لكحل 20655A)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

216/09/95إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة عمر بن الخطابإقليم: قلعة  السراغنةاولد يعقوب المركزية 167 06/09/00أقدمية 16 سنةمولي احمد غانم 08753N)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

101/02/94إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الحي الداريإقليم: قلعة  السراغنةالمسجد المركزية 167 06/09/00أقدمية 16 سنةحسن عطية 08743C)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

116/09/96إقليم: قلعة  السراغنةلبانكة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالقصور المركزية 167 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد الرحيم عاطف 09044E)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

116/09/96إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة خالد بن الوليدإقليم: قلعة  السراغنةاولد امسبل المركزية 167 16/09/99أقدمية 16 سنةسعيد الصالحي 20655A)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

116/09/96إقليم: قلعة  السراغنةلبانكة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد ابا احماد المركزية 167 06/09/00أقدمية 16 سنةالعربي النطاكي 09044E)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

216/09/96إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة مالكة الفاسيإقليم: قلعة  السراغنةالقصور المركزية 167 16/09/99أقدمية 16 سنةحسن المرسلي 08748H)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

216/09/96إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة خالد بن الوليدإقليم: قلعة  السراغنةلوناسدة المركزية 167 13/11/99أقدمية 16 سنةرشيد العيساوي 20655A)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

116/09/96إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الملإقليم: قلعة  السراغنةاولد ابارحال المركزية 167 06/09/00أقدمية 16 سنةم اشليح 27105L)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

116/09/96إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الحي الداريإقليم: قلعة  السراغنةالعثامنة المركزية 167 16/09/99أقدمية 16 سنةرشيد فرسي 08743C)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

مدرسة عبد الرحمان بن إقليم: قلعة  السراغنةاولد امبارك المركزية

خلدون

116/09/97إقليم: قلعة  السراغنة 167 14/10/99أقدمية 16 سنةالهام شرنان 08751L)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: قلعة  السراغنةاولد الدالي المركزية

النواصر

216/09/97إقليم: برشيد 167 03/11/99أقدمية 16 سنةمنصوري زكرياء 14060G)مزدوجالدروة )البلدية

216/09/98إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة عمر بن الخطابإقليم: قلعة  السراغنةاولد سيدي عيسى المركزية 167 16/09/99أقدمية 16 سنةفؤاد نجار 08753N)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

116/09/98عمالة: مراكشمدرسة الجاحظإقليم: قلعة  السراغنةاولد يعقوب المركزية 167 16/09/99أقدمية 16 سنةالكبيرة فنكرة 02493J)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مدرسة الشهيد رحال بن إقليم: قلعة  السراغنةبوحماد المركزية

احمد

116/09/98إقليم: قلعة  السراغنة 167 16/09/99أقدمية 16 سنةفريحة بوعافية 08744D)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

116/09/98إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة فتحإقليم: قلعة  السراغنةاولد عمرو المركزية 167 16/09/99أقدمية 16 سنةصباح احرضان 08747G)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - م الزرقطونيإقليم: قلعة  السراغنةسوق السبت المركزية

تمارة
116/09/85 165 04/09/02أقدمية 16 سنةالشرقي طاهري 01322L)مزدوجالهرهورة )البلدية

216/09/96إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الملإقليم: قلعة  السراغنةاولد امسبل المركزية 165 06/09/00أقدمية 16 سنةجاد عبدالجليل 27105L)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

مجموعة مدارس الشريفية إقليم: قلعة  السراغنةاولد اخليفة المركزية

المركزية

116/09/97عمالة: مراكش 165 06/09/00أقدمية 16 سنةمشرف هشام 02555Bمزدوجتسلطانت

مدرسة عبد الرحمان بن إقليم: قلعة  السراغنةمايات المركزية

خلدون

116/09/97إقليم: قلعة  السراغنة 165 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد اللطيف الحو 08751L)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

116/09/95إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة عمر بن عبد العزيزإقليم: قلعة  السراغنةاولد يعقوب المركزية 163 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد الجليل عباد 20654Z)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

116/09/93إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الملإقليم: قلعة  السراغنةاولد حشاد المركزية 163 03/09/03أقدمية 16 سنةعبد الواحد لحضر 27105L)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

416/09/96إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة فتحإقليم: قلعة  السراغنةمايات المركزية 163 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد اللطيف الفاروق 08747G)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

416/09/97إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة عمر بن الخطابإقليم: قلعة  السراغنةتاوزينت المركزية 163 06/09/00أقدمية 16 سنةخالد سعد 08753N)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

116/09/97إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة ابن حزمإقليم: قلعة  السراغنةبوروطة المركزية 163 24/12/98إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم الباز 08768E)مزدوجالعطاوية )البلدية
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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 2020

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 رحال بن إقليم: قلعة  السراغنةلبانكة المركزية

احمد

116/09/94إقليم: قلعة  السراغنة 161 03/09/03أقدمية 16 سنةالحطاب م 08744D)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

مجموعة مدارس لهنا إقليم: قلعة  السراغنةمركزية واركي

المركزية

316/09/94عمالة: مراكش 161 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد اللطيف رياض 02564Lمزدوجتسلطانت

216/09/96إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة عمر بن الخطابإقليم: قلعة  السراغنةلوناسدة المركزية 161 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد الله الهاني 08753N)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

116/09/96إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة مالكة الفاسيإقليم: قلعة  السراغنةالجوالة المركزية 161 06/09/01أقدمية 16 سنةرشيد الزياني 08748H)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

216/09/97عمالة: مراكشمدرسة دار السلمإقليم: قلعة  السراغنةبوروطة المركزية 161 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد الرحيم الزاهيري 26724Xمزدوجسعادة

216/09/98إقليم: بني مللم القاسميةإقليم: قلعة  السراغنةالزيتون المركزية 161 06/09/00أقدمية 16 سنةالكوكبي المصطفى 07314Z)مزدوجبني ملل )البلدية

216/09/98عمالة: مراكشمدرسة سيدي بلعباسإقليم: قلعة  السراغنةاولد عبو المركزية 161 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد ا نويبات 02470J)مزدوججليز )المقاطعة

116/09/98إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الدوار الجديدإقليم: قلعة  السراغنةاولد ابارحال المركزية 161 06/09/00أقدمية 16 سنةليلى حمامصي 08772Jمزدوجالمربوح

316/09/98عمالة: مراكشمدرسة للأسماءإقليم: قلعة  السراغنةالحمادنة الحويطة المركزية 161 06/09/00أقدمية 16 سنةعبدالرزاق السعيدي 02475P)مزدوجالمنارة )المقاطعة

116/09/98عمالة: طنجة - أصيلحفصة أم المؤمنينإقليم: قلعة  السراغنةاولد اخليفة المركزية 161 06/09/00أقدمية 16 سنةخربوش المصطفى 15130V طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة عبد الرحمان بن إقليم: قلعة  السراغنةلبرارجة المركزية

خلدون

116/09/98إقليم: قلعة  السراغنة 161 06/09/00أقدمية 16 سنةكمال انورالدين المشاوري 08751L)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

106/09/00إقليم: بني مللم النهضةإقليم: قلعة  السراغنةاولد بومنيع المركزية 161 06/09/00أقدمية 16 سنةالهام مقوري 07311

W

مزدوجبني ملل )البلدية(

106/09/00إقليم: بني مللم النهضةإقليم: قلعة  السراغنةاولد مسعود المركزية 161 06/09/00أقدمية 16 سنةتوفيق رشدي 07311

W

مزدوجبني ملل )البلدية(

216/09/98إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة عمر بن الخطابإقليم: قلعة  السراغنةالعثامنة المركزية 159 06/09/01أقدمية 16 سنةرشيد اعميمي 08753N)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

116/09/98إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة خالد بن الوليدإقليم: قلعة  السراغنةلعرارشة المركزية 159 06/09/01أقدمية 16 سنةسعاد بوعافية 20655A)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

116/09/98إقليم: الجديدةمدرسة الغربةإقليم: قلعة  السراغنةسيدي موسى المركزية 157 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد الرزاق  النعومي 08188Z)مزدوجالجديدة )البلدية

206/09/00إقليم: قلعة  السراغنةلبانكة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةتاوزينت المركزية 157 06/09/01أقدمية 16 سنةحسن وسميح 09044E)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية
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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 2020

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 رحال بن إقليم: قلعة  السراغنةاولد عبو المركزية

احمد

506/09/00إقليم: قلعة  السراغنة 157 06/09/01أقدمية 16 سنةيوسف اسميدة 08744D)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

516/09/98عمالة: مراكشمدرسة المام مسلمإقليم: قلعة  السراغنةمركزية واركي 155 06/09/01أقدمية 16 سنةالخامسي كوحة 02504

W

مزدوجالمنارة )المقاطعة(

616/09/99عمالة: مراكشمدرسة عمرو بن العاصإقليم: قلعة  السراغنةاولد عبو المركزية 155 06/09/01أقدمية 16 سنةحميد القادمي 25247S)مزدوجالمنارة )المقاطعة

216/09/99إقليم: قلعة  السراغنةلبانكة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد سيدي عيسى المركزية 155 06/09/01أقدمية 16 سنةالحقاوي يوسف 09044E)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

516/09/99إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة فتحإقليم: قلعة  السراغنةبوحماد المركزية 155 06/09/01أقدمية 16 سنةنادية العصيبي 08747G)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

106/09/00إقليم: خريبكةمدرسة الفرجإقليم: قلعة  السراغنةاولد سعيد المركزية 155 06/09/01أقدمية 16 سنةيوسف عفيف 24660D)مزدوجخريبكة )البلدية

206/09/00إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة عمر بن عبد العزيزإقليم: قلعة  السراغنةاولد ناصر الواد المركزية 155 06/09/01أقدمية 16 سنةحلوي عبد الحميد 20654Z)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

106/09/01إقليم: قلعة  السراغنةلبانكة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد سيدي عيسى المركزية 155 06/09/01أقدمية 16 سنة نوال ايت قليلة 09044E)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

206/09/01إقليم: خريبكةمدرسة النبعاثإقليم: قلعة  السراغنةاولد سعيد المركزية 155 06/09/01أقدمية 16 سنةنادية عواد 25560G)مزدوجخريبكة )البلدية

406/09/01إقليم: قلعة  السراغنةلبانكة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزية 155 06/09/01أقدمية 16 سنةم عاطف 09044E)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

506/09/01عمالة: مراكشمدرسة الزيتونإقليم: قلعة  السراغنةاولد الحداد المركزية 155 06/09/01أقدمية 16 سنةدنيا بديع 02471K)مزدوججليز )المقاطعة

206/09/01إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة عمر بن عبد العزيزإقليم: قلعة  السراغنةاولد سعيد المركزية 155 06/09/01أقدمية 16 سنةصفية الناوي 20654Z)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

206/09/01عمالة: مراكشمدرسة دار السلمإقليم: قلعة  السراغنةبوروطة المركزية 155 06/09/01أقدمية 16 سنةامل اليحياوي 26724Xمزدوجسعادة

106/09/00إقليم: قلعة  السراغنةالعساسلة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد مسعود المركزية 154 06/09/00إلتحاق بالزوجسناء حلوم 08939Rمزدوجاجبيل

116/09/96عمالة: طنجة - أصيل بني سعيدإقليم: قلعة  السراغنةسوق السبت المركزية 153 04/09/02أقدمية 16 سنةم سراج سني 15231E)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

316/09/98إقليم: بني مللم المام الشافعيإقليم: قلعة  السراغنةاكتاوة المركزية 153 04/09/02أقدمية 16 سنةم اسماعيني 07300J)مزدوجبني ملل )البلدية

316/09/98إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الحي الداريإقليم: قلعة  السراغنةبوحماد المركزية 153 06/09/00إلتحاق بالزوجامال الشطيبي 08743C)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

964



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

406/09/00عمالة: مراكشمدرسة الزلقةإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية 153 06/09/00إلتحاق بالزوجرشيدة رضوان 02508A)مزدوججليز )المقاطعة

مجموعة مدارس لهنا إقليم: قلعة  السراغنةاولد كايد المركزية

المركزية

601/01/02عمالة: مراكش 153 01/01/02أقدمية 16 سنةمينة سايوت 02564Lمزدوجتسلطانت

مركزية اولد ابراهيم - 

سيدي عيسى بنسليمان

301/01/02إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة فتحإقليم: قلعة  السراغنة 153 01/01/02أقدمية 16 سنةنورالذين ازوانات 08747G)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

916/09/96إقليم: قلعة  السراغنةلبانكة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالمسجد المركزية 151 06/09/01إلتحاق بالزوجةهشام  الحمداوي 09044E)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

116/09/99إقليم: قلعة  السراغنةلبانكة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةبوحماد المركزية 151 04/09/02أقدمية 16 سنةالمصطفى زهير 09044E)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

516/09/99إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة فتحإقليم: قلعة  السراغنةاولد يعقوب المركزية 151 04/09/02أقدمية 16 سنةبنحدة حسن 08747G)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

406/09/00عمالة: مراكشمدرسة م عبدهإقليم: قلعة  السراغنةاولد الحداد المركزية 151 06/09/00أقدمية 16 سنةزنوب بعوى 18417T)مزدوججليز )المقاطعة

اولد ابراهيم العطاوية 

المركزية

916/09/95إقليم: الصويرةم.م. عثمان بن عفانإقليم: قلعة  السراغنة 149 06/09/01إلتحاق بالزوجةم نوفل اطويل 10002

W

مزدوجاوناغة

116/09/96إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام مالكإقليم: قلعة  السراغنةاولد عطية المركزية 149 04/09/02أقدمية 16 سنةبن الجيللي ياسر 18681E)مزدوجالعطاوية )البلدية

116/09/99عمالة: مراكشمدرسة العهد الجديدإقليم: قلعة  السراغنةاولد اخليفة المركزية 149 04/09/02أقدمية 16 سنةخطاري م 02518L)مزدوجالمنارة )المقاطعة

106/09/00إقليم: بنسليمانم/م سيدي اخديم المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد كليب المركزية 149 03/09/03أقدمية 16 سنةاحمد المنصوري 07816Vمزدوجالشراط

مجموعة مدارس أولد إقليم: قلعة  السراغنةرجراجة المركزية

بلعكيد المركزية

106/09/00عمالة: مراكش 149 04/09/02أقدمية 16 سنةسفيان بورزمات 02771Lمزدوجواحة سيدي ابراهيم

106/09/00عمالة: الميةالنهضةإقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزية 149 04/09/02أقدمية 16 سنةمصطفى المزواري 24687H)مزدوجالمية )البلدية

106/09/00إقليم: بني مللم المسيرةإقليم: قلعة  السراغنةاولد امسبل المركزية 149 04/09/02أقدمية 16 سنةرشيد نبيل 19572Y)مزدوجبني ملل )البلدية

706/09/01إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المسيرةإقليم: قلعة  السراغنةعقبة بن نافع المركزية 149 04/09/02أقدمية 16 سنةرشيدي المعطي 08750K)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

مدرسة الشهيد رحال بن إقليم: قلعة  السراغنةمايات المركزية

احمد

214/09/01إقليم: قلعة  السراغنة 149 04/09/02أقدمية 16 سنةأمال ساطري 08744D)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

1004/09/02إقليم: قلعة  السراغنةلبانكة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية 149 04/09/02أقدمية 16 سنةعبدالكريم لمزيزي 09044E)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية
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الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين
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204/09/02إقليم: قلعة  السراغنةاولد بوكرين المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد سيدي عيسى المركزية 149 04/09/02أقدمية 16 سنةرشدي فاطمة الزهراء 08973Cمزدوجالمربوح

104/09/02إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام مالكإقليم: قلعة  السراغنةالحمادنة الحويطة المركزية 149 04/09/02أقدمية 16 سنةخديجة طوالي 18681E)مزدوجالعطاوية )البلدية

204/09/02إقليم: قلعة  السراغنةلبانكة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد سيدي عيسى المركزية 149 04/09/02أقدمية 16 سنةطوسي مونى 09044E)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

116/09/99إقليم: قلعة  السراغنةالرويش المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةرجراجة المركزية 147 03/09/03أقدمية 16 سنةالرافقي عزيز 09043Dمزدوجازنادة

206/09/00إقليم: قلعة  السراغنةاولد بوكرين المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد مسعود المركزية 147 04/09/02إلتحاق بالزوجحسناء ناجم 08973Cمزدوجالمربوح

1016/09/98إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المسيرةإقليم: قلعة  السراغنةاولد ابا احماد المركزية 145 04/09/02أقدمية 16 سنةالسعدية اللطيفي 08750K)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

106/09/01إقليم: قلعة  السراغنةلبانكة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد امسبل المركزية 145 06/09/01أقدمية 16 سنةالهام ابيهي 09044E)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

116/09/88عمالة: مراكشمدرسة علل بن عبد اإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة شوقي 144 06/09/00أقدمية 16 سنةتهموت ناجية 02714Z سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس اولد إقليم: قلعة  السراغنةالمالح المركزية

اسبيطة

116/09/98عمالة: سل 143 05/09/03أقدمية 16 سنةم كلفاع 01248Fمزدوجعامر

516/09/98إقليم: قلعة  السراغنةالرويش المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالقصور المركزية 143 07/09/04أقدمية 16 سنةعبد الهادي لمهيمر 09043Dمزدوجازنادة

116/09/99عمالة: مراكشمدرسة م الحنصاليإقليم: قلعة  السراغنةدوار التومي المركزية 143 03/09/03أقدمية 16 سنةعتيقة شفيق 20676Y)مزدوجالنخيل )المقاطعة

مجموعة مدارس تامسنة إقليم: قلعة  السراغنةالجوالة المركزية

المركزية

116/09/99عمالة: مراكش 143 03/09/03أقدمية 16 سنةم زاهر 02741D)مزدوجالنخيل )المقاطعة

مجموعة مدارس تازاكورت إقليم: قلعة  السراغنةلعميرات المركزية

المركزية

316/09/99عمالة: مراكش 143 03/09/03أقدمية 16 سنةرشيدة ميماني 02585Jمزدوجسعادة

مجموعة مدارس سيد الشيخ إقليم: قلعة  السراغنةلعميرات المركزية

المركزية

516/09/99عمالة: مراكش 143 03/09/03أقدمية 16 سنةعبد الفتاح  شكيري 02523Sمزدوجالسويهلة

عمالة مقاطعة الحي رياض اللفةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الرغاي المركزية

الحسني
106/09/01 143 07/09/04أقدمية 16 سنةسهام الزاهير 23804Y الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة الشهيد رحال بن 

احمد

116/09/88إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة ابن رشدإقليم: قلعة  السراغنة 142 نعمأقدمية 16 سنةرشيدة ودين 02/11/99 08754P)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

216/09/98إقليم: بني مللم علي بن ابي طالبإقليم: قلعة  السراغنةلحمادنة السفلى المركزية 141 03/09/03أقدمية 16 سنةحسنى  شهراوي 07353Sمزدوجأولد امبارك
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نوعم. النقط
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التوظيف

ترتيب

الختيار
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716/09/99عمالة: مراكش مدرسة المام السهيليإقليم: قلعة  السراغنةلحمادنة السفلى المركزية 141 03/09/03أقدمية 16 سنةايت اعريبة م 02720F سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/02إقليم: بني مللم المسيرةإقليم: قلعة  السراغنةاولد امسبل المركزية 141 07/09/04أقدمية 16 سنةحنان نور الدين 19572Y)مزدوجبني ملل )البلدية

206/09/00عمالة: الميةالبرادعةإقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزية 137 07/09/04أقدمية 16 سنةنادية  ناصف 01891E)مزدوجالمية )البلدية

مدرسة م عبد الكريم إقليم: قلعة  السراغنةلبانكة المركزية

الخطابي

1014/09/01إقليم: تطوان 137 05/09/03إلتحاق بالزوجسهام لحماد 05413H)مزدوجتطوان )البلدية

216/09/99عمالة: مراكشمدرسة الثريا البتدائيةإقليم: قلعة  السراغنةلحمادنة السفلى المركزية 136 03/09/03إلتحاق بالزوجخديجة ايت حاش 27261F)مزدوجالنخيل )المقاطعة

106/09/01إقليم: قلعة  السراغنةاولد علي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الشرقي المركزية 135 03/09/03إلتحاق بالزوجمنى المصلوحي 08986Sمزدوجميات

118/09/00إقليم: خريبكةمدرسة يعقوب المنصورإقليم: قلعة  السراغنةسيدي موسى المركزية 133 07/09/04أقدمية 16 سنةالمصطفى شكراني 12010D)مزدوجخريبكة )البلدية

206/09/00عمالة: مراكشمدرسة رياض المرجانإقليم: قلعة  السراغنةاولد منصور المركزية 133 07/09/04أقدمية 16 سنةفؤاد حضرية 26630Vمزدوجحربيل

مجموعة مدارس أيت كوفي إقليم: قلعة  السراغنةالزيتون المركزية

المركزية

406/09/00عمالة: مراكش 133 07/09/04أقدمية 16 سنةاسحيمي عبد الجليل 02527

W

مزدوجالسويهلة

307/09/04إقليم: قلعة  السراغنةاولد علي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةتاوزينت المركزية 133 07/09/04أقدمية 16 سنةعصام الطالعي 08986Sمزدوجميات

107/09/04إقليم: قلعة  السراغنةاولد بوكرين المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزية 133 07/09/04أقدمية 16 سنةفنيدة لمعيزي 08973Cمزدوجالمربوح

716/09/92إقليم: بني مللم سيدي جابرإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة عمر بن عبد العزيز 132 06/09/00أقدمية 16 سنةعائشة هشوم 07358Xمزدوجسيدي جابر

116/09/96عمالة: مراكشمدرسة الشهداءإقليم: قلعة  السراغنةاولد رافع المركزية 131 18/09/08أقدمية 12 سنةعبد ا  الهللي 02725L سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

512/11/01إقليم: قلعة  السراغنةاولد بوكرين المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزية 129 07/01/04إلتحاق بالزوجنادية فائز 08973Cمزدوجالمربوح

116/09/94إقليم: الرحامنةالنصرإقليم: قلعة  السراغنةدوار التومي المركزية 128 08/10/07إلتحاق بالزوجرقية الناصري 27213D سيدي بوعثمان

)البلدية(

مزدوج

مدرسة الشهيد رحال بن 

احمد

316/09/92عمالة: طنجة - أصيلأحمد بلفريجإقليم: قلعة  السراغنة 128 03/09/03أقدمية 16 سنةسعيدة اجبار 20596L)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

مجموعة مدارس اولد إقليم: قلعة  السراغنةاولد اخليفة المركزية

بنرحمون المركزية

804/09/02عمالة: مراكش 123 07/09/04أقدمية 16 سنةالبداوي رشيدة 02773Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم
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اولد الشيخ عبد ا 

المركزية

905/09/03إقليم: قلعة  السراغنةسوق السبت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 119 22/10/07أقدمية 12 سنةمسعودي امين 09052Nمزدوجأولد الكرن

113/09/01إقليم: قلعة  السراغنةاولد بوكرين المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالفرائطة المركزية 118 07/09/05إلتحاق بالزوجفاطمة ايت لكتاوي 08973Cمزدوجالمربوح

107/09/04إقليم: قلعة  السراغنةاولد علي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالفرائطة المركزية 118 06/09/06إلتحاق بالزوجوفاء طموح 08986Sمزدوجميات

305/09/03إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة مالكة الفاسيإقليم: قلعة  السراغنةاولد علي المركزية 116 نعمإلتحاق بالزوجحنان الرافعي 06/09/06 08748H)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - ابن زيدونإقليم: قلعة  السراغنةلمزم المركزية

تمارة
107/09/05 115 07/09/05أقدمية 12 سنةفاطمة بشراوي 23495M)مزدوجالصخيرات )البلدية

اولد ابراهيم العطاوية 

المركزية

506/09/00إقليم: بني مللإخوربا ايت يعقوبإقليم: قلعة  السراغنة 114 12/10/07إلتحاق بالزوجلعلوني كريمة 26883Vمزدوجتانوغة

316/09/99عمالة: مراكشمدرسة النزالة 2إقليم: قلعة  السراغنةسيدي العربي المركزية 113 27/10/08إلتحاق بالزوجكريمة جلل 27230Xمزدوجتسلطانت

1018/09/02إقليم: قلعة  السراغنةاولد بوكرين المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةبوحماد المركزية 113 27/10/08إلتحاق بالزوجخديجة هرير 08973Cمزدوجالمربوح

314/09/01إقليم: قلعة  السراغنةاولد الرغاي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزية 111 05/09/07إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء جابر 08981Lمزدوجميات

216/09/96إقليم: الفقيه بن صالحالكرينإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الزهراء 110 16/09/10المولودي هبادي 07583S الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

807/09/04عمالة: مراكشمدرسة رياض الحمامةإقليم: قلعة  السراغنةاولد ابا احماد المركزية 110 27/10/08إلتحاق بالزوجحكيمة حدادي 26349Pمزدوجحربيل

206/09/00إقليم: الحوزحمان الفتواكيإقليم: قلعة  السراغنة اولد معزوز المركزية 109 16/09/10عبد الله بن خيي 03734Hمزدوجاغواطيم

116/09/95عمالة: الميةمولي رشيدإقليم: قلعة  السراغنةاولد يعقوب المركزية 107 02/09/15عبد الرزاق النقيزي 07726Xمزدوجبني يخلف

816/09/94عمالة: مراكشمدرسة خديجة بنت خويلدإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة تمللت المركزية 106 07/09/04أقدمية 16 سنةبلمدني مينة 02719E سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/97إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الزهراءإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة النواجي الجديدة 106 08/10/07أقدمية 12 سنةنادية السمللي 26545C)مزدوجالعطاوية )البلدية

106/09/01إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام مالكإقليم: قلعة  السراغنةالزيتون المركزية 105 17/10/11عز العرب لخبيزي 18681E)مزدوجالعطاوية )البلدية

107/09/04إقليم: النواصرم. م الباروديإقليم: قلعة  السراغنةاحمد بلحاج المركزية 104 16/09/10إلتحاق بالزوجزينب روان 25544P)مزدوجدار بوعزة )البلدية
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اولد ابراهيم العطاوية 

المركزية

116/09/93إقليم: قلعة  السراغنةالشعراء المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 102 04/09/18مصطفى لكريمي 08794Hمزدوجالشعراء

504/09/02إقليم: الحوزايت قدورإقليم: قلعة  السراغنةرجراجة المركزية 101 05/09/11العزيزة بلحيمر 03372Pمزدوجاغمات

116/09/97عمالة: الميةالشريف الدريسيإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة النواجي الجديدة 100 02/09/15عبد العالي عائط 27100Fمزدوجبني يخلف

707/09/04إقليم: قلعة  السراغنةسوق السبت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزية 99 02/09/10خديجة الشايب 09052Nمزدوجأولد الكرن

مدرسة الشهيد رحال بن إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة ابن رشد

احمد

116/09/98إقليم: قلعة  السراغنة 98 نعمعتيقة اسيل 02/09/09 08744D)مزدوجقلعة السراغنة )البلدية

اولد ابراهيم العطاوية إقليم: قلعة  السراغنةبويا عمر المركزية

المركزية

107/09/04إقليم: قلعة  السراغنة 97 17/10/11فاريد بنشريفة 08777P)مزدوجالعطاوية )البلدية

116/09/97إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة تمللت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةسيدي العربي المركزية 94 02/09/16طارق امسعدي 08770G)مزدوجتمللت )البلدية

311/09/00عمالة: مراكشمدرسة اسمارةإقليم: قلعة  السراغنةسيدي العربي المركزية 94 04/09/12إلتحاق بالزوجسعاد صريخ 02667Y مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/00إقليم: قلعة  السراغنةاولد حشاد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمركزية واركي 93 17/10/11إلتحاق بالزوجةعبد الكريم طلحة 08948Aمزدوجأولد اصبيح

705/09/03إقليم: برشيد مركزية اولد اسعيد امإقليم: قلعة  السراغنةبويا عمر المركزية 93 05/09/11خديجة الناصري 23161Zمزدوججاقمة

106/09/00عمالة: الميةمولي رشيدإقليم: قلعة  السراغنةاولد بوكرين المركزية 92 04/09/18نزهة فيضالي 07726Xمزدوجبني يخلف

مجموعة مدارس الطويحينة إقليم: قلعة  السراغنةاولد علي الجمعة المركزية

المركزية

304/09/02عمالة: مراكش 91 04/09/12حفصة البطاحي 02807Aمزدوجالويدان

الشهيد علل بن إقليم: قلعة  السراغنةلعميرات المركزية

عبدا-الزاهرية

106/09/01إقليم: الحوز 86 02/09/10إلتحاق بالزوجسعاد الشتيوي 03776Dمزدوجتمصلوحت

عمالة: المضيق - مدرسة خديجة أم المؤمنينإقليم: قلعة  السراغنةسوق السبت المركزية

الفنيدق
818/09/02 86 04/09/18بريم نبيل 05438K)مزدوجالفنيدق )البلدية

818/09/02إقليم: خريبكةمدرسة شوقيإقليم: قلعة  السراغنةاولد يعقوب المركزية 86 04/09/18العادي مروان 12029Z)مزدوجوادي زم )البلدية

عمالة: الصخيرات  - حاطب بن ابي بلطعةإقليم: قلعة  السراغنةاولد رافع المركزية

تمارة
104/09/02 85 04/09/10يوسف اكاليم 01325P)مزدوجالصخيرات )البلدية

616/09/97إقليم: قلعة  السراغنةاولد علي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة مالكة الفاسي 80 نعمالعامري عمر 04/09/18 08986Sمزدوجميات
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705/09/03إقليم: قلعة  السراغنةاولد داوود المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد سعيد المركزية 77 05/09/11مينة بن الخطاب 18968Sمزدوجأولد الكرن

807/09/05إقليم: برشيد مركزية الربعاء الجديدةإقليم: قلعة  السراغنةالشعراء المركزية 77 02/09/14جواد    شطو 14320Pمزدوججاقمة

106/09/06إقليم: سطاتملكو المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزية 77 05/09/11يوسف الحنبلي 14071Uمزدوجانخيلة

206/09/00عمالة: مراكشمدرسة النزالة 2إقليم: قلعة  السراغنةسيدي العربي المركزية 76 06/09/17إلتحاق بالزوجةم اختار 27230Xمزدوجتسلطانت

104/09/02إقليم: قلعة  السراغنةالتوامة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد حشاد المركزية 74 04/09/19إلتحاق بالزوجةعبد الفتاح دزاز 08886H سيدي عيسى بن

سليمان

مزدوج

407/09/05إقليم: قلعة  السراغنةاولد حشاد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالمالح المركزية 74 04/09/12إلتحاق بالزوجحنان ابي العلء 08948Aمزدوجأولد اصبيح

101/01/06إقليم: قلعة  السراغنةاولد عطية المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد رافع المركزية 73 04/09/19رشيد صديق 08791Eمزدوجالعطاوية الشعيبية

مجموعة مدارس النزالة إقليم: قلعة  السراغنةاولد اخليفة المركزية

المركزية

602/09/09عمالة: مراكش 71 05/09/11إلتحاق بالزوجبشرى  بوركوكو 02739Bمزدوجتسلطانت

1016/09/03إقليم: قلعة  السراغنةاولد يعقوب المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد امبارك المركزية 69 02/09/15عبد اللطيف البوكيلي 09047Hمزدوجأولد يعقوب

305/09/08إقليم: قلعة  السراغنةتساوت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد عمرو المركزية 68 04/09/12إلتحاق بالزوجصباح بوطزنري 09036

W

مزدوجالشطيبة

305/09/07إقليم: قلعة  السراغنةاولد يعقوب المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزية 67 02/09/14صالح رمالي 09047Hمزدوجأولد يعقوب

105/09/08إقليم: سطاتملكو المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزية 65 02/09/14مريم سرسار 14071Uمزدوجانخيلة

مجموعة مدارس أكفاي إقليم: قلعة  السراغنةاولد عراض المركزية

المركزية

505/09/08عمالة: مراكش 61 04/09/12إلتحاق بالزوجعائشة امجنح 02603Dمزدوجاكفاي

607/09/05إقليم: قلعة  السراغنةاكتاوة رأس العينإقليم: قلعة  السراغنةاولد ناصر الواد المركزية 60 02/09/16خالد البوعزاوي 25708Tمزدوجاجبيل

1006/09/06إقليم: قلعة  السراغنةالعساسلة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالمسجد المركزية 60 04/09/18إلتحاق بالزوجعزيزة باحيدة 08939Rمزدوجاجبيل

105/09/03إقليم: قلعة  السراغنةدوار التومي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد فطام المركزية 59 06/09/17لوماني سعيد 08783

W

مزدوجتمللت )البلدية(

603/09/13إقليم: قلعة  السراغنةاولد داوود المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد سعيد المركزية 57 02/09/14لوبنة دنون 18968Sمزدوجأولد الكرن
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106/09/00إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الزهراءإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام الغزالي 56 04/09/18سلوى البيضوري 26545C)مزدوجالعطاوية )البلدية

105/09/03إقليم: الحوز مركزية الشعبةإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الكبابسة 56 06/09/17موسى ازناك 03246Cمزدوجأيت سيدي داود

105/09/03إقليم: الحوز مركزية الشعبةإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة هراوة 56 06/09/17لحسن وتكاديرت 03246Cمزدوجأيت سيدي داود

402/09/10إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد اإقليم: قلعة  السراغنة اولد معزوز المركزية 56 02/09/16جواد وشن 07584Tمزدوجالخالفية

404/09/12إقليم: قلعة  السراغنةسوق السبت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزية 54 03/09/13إلتحاق بالزوجامال التقي 09052Nمزدوجأولد الكرن

104/09/02إقليم: قلعة  السراغنةدوار التومي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةسيدي العربي المركزية 53 04/09/19إلتحاق بالزوجةصلح الدين اعبادا 08783

W

مزدوجتمللت )البلدية(

102/09/10إقليم: قلعة  السراغنةسوق السبت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاكتاوة المركزية 53 02/09/14إلتحاق بالزوجةغزال بدر الدين 09052Nمزدوجأولد الكرن

اولد ابراهيم العطاوية إقليم: قلعة  السراغنةاولد بنرحال المركزية

المركزية

105/09/11إقليم: قلعة  السراغنة 53 02/09/15م   شقور 08777P)مزدوجالعطاوية )البلدية

705/09/11إقليم: الفقيه بن صالحمركزيةالدروةإقليم: قلعة  السراغنةاولد بوخليق المركزية 53 02/09/15حجاجات ليلة 07470Uمزدوجسيدي عيسى بن علي

116/09/96إقليم: قلعة  السراغنةأبو بكر الصبيحي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الكبابسة 50 04/09/19عبد الحليم فيزاري 08781U)مزدوجسيدي رحال )البلدية

604/09/12إقليم: قلعة  السراغنةالمسجد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد سعيد المركزية 49 02/09/14إلتحاق بالزوجنوال الجريري 09060Xمزدوجلوناسدة

102/09/10إقليم: قلعة  السراغنةالسنوسيين المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد رافع المركزية 47 04/09/19عراض عبد الرحيم 08944

W

مزدوجاجبيل

905/09/11إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة ابن حزمإقليم: قلعة  السراغنةاولد ابارحال المركزية 47 06/09/17عبدا البيض 08768E)مزدوجالعطاوية )البلدية

104/09/12إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الزهراءإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام الغزالي 46 04/09/18الدهبي رجاء 26545C)مزدوجالعطاوية )البلدية

405/09/03إقليم: قلعة  السراغنةالعساسلة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةتاوزينت المركزية 45 02/09/14إلتحاق بالزوججنان نجاة 08939Rمزدوجاجبيل

402/09/10إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد عبد اإقليم: قلعة  السراغنة اولد معزوز المركزية 45 02/09/15فاطمة نايت بكا 07584Tمزدوجالخالفية

205/09/11إقليم: قلعة  السراغنةالمسجد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةعقبة بن نافع المركزية 44 04/09/18خديجة  بخساس 09060Xمزدوجلوناسدة
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103/09/13إقليم: العرائشم/م أولد الغماري المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمركزية الطواهرة 44 02/09/16م العرابي 05751Aمزدوجالعوامرة

704/09/12إقليم: الحوزبلعطارإقليم: قلعة  السراغنةاولد اخليفة المركزية 41 06/09/17سعاد  دحاني 03248Eمزدوجأيت سيدي داود

204/09/12إقليم: قلعة  السراغنةلوناسدة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلمزم المركزية 41 02/09/15ما العينين   وفاء 09055Sمزدوجلوناسدة

104/09/12إقليم: قلعة  السراغنةاولد امبارك المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالحمادنة الحويطة المركزية 40 04/09/18المكاوي حمزة 08827Uمزدوجواركي

مركزية اولد ناصر - زمران 

الشرقية

203/09/13إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة شوقيإقليم: قلعة  السراغنة 39 06/09/17لعناد عماد 08771H)مزدوجتمللت )البلدية

907/09/05إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسونإقليم: قلعة  السراغنةلعرارشة المركزية 38 02/09/16كولميمي رشيد 07589Yمزدوجالخالفية

مجموعة مدارس الشويطر إقليم: قلعة  السراغنةاولد ركيعة المركزية

المركزية

305/09/11عمالة: مراكش 38 02/09/16إلتحاق بالزوجمريم مورو 02814Hمزدوجالويدان

604/09/12إقليم: الحوز مركزية الشعبةإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة سيدي رحال 38 06/09/17حفصة البلوطي 03246Cمزدوجأيت سيدي داود

103/09/13إقليم: قلعة  السراغنةلوناسدة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلعرارمة المركزية 38 04/09/18غندور نادية 09055Sمزدوجلوناسدة

102/09/14عمالة: الرباطإدريس الولإقليم: قلعة  السراغنةاولد رافع المركزية 37 06/09/17ياسين باحفيض 01038C)مزدوجاليوسفية )المقاطعة

اولد ابراهيم العطاوية إقليم: قلعة  السراغنةاولد عراض المركزية

المركزية

102/09/14إقليم: قلعة  السراغنة 37 06/09/17الفاطمي نور الدين 08777P)مزدوجالعطاوية )البلدية

مركزية اولد ناصر - زمران 

الشرقية

104/09/12إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة ابن حزمإقليم: قلعة  السراغنة 36 02/09/16الموقري حنان 08768E)مزدوجالعطاوية )البلدية

104/09/12إقليم: الرحامنةراس العين المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالكرارمة المركزية 36 02/09/16بسمة خربوش 09166Mمزدوجرأس عين الرحامنة

305/09/11إقليم: قلعة  السراغنةاولد يعقوب المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزية 35 06/09/17صفاء الشهيرة 09047Hمزدوجأولد يعقوب

اولد ابراهيم العطاوية إقليم: قلعة  السراغنةاولد مصباح المركزية

المركزية

102/09/15إقليم: قلعة  السراغنة 35 06/09/17 م دباح 08777P)مزدوجالعطاوية )البلدية

802/09/15عمالة: سلمدرسة البراهمة 2إقليم: قلعة  السراغنةاولد ابارحال المركزية 35 06/09/17القائدي عبد العالي 01254Mمزدوجعامر

224/01/17إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة شوقيإقليم: قلعة  السراغنةسيدي العربي المركزية 35 06/09/17مصطفى الجدياني 08771H)مزدوجتمللت )البلدية
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323/01/17إقليم: قلعة  السراغنةالعثامنة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد سيدي عيسى المركزية 35 06/09/17جميلة ايت سليمان 08817Hمزدوجالعثامنة

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةلوناسدة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلعميرات المركزية 35 06/09/17هند لمعيزي 09055Sمزدوجلوناسدة

102/09/10إقليم: الفقيه بن صالحمركزية الرواجحإقليم: قلعة  السراغنة اولد معزوز المركزية 33 06/09/17م بويزكارن 07446Tمزدوجأولد بورحمون

102/09/15إقليم: الرحامنةالطلوح المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةسيدي العربي المركزية 32 04/09/18يوسف فاضل 09150Vمزدوجالطلوح

602/09/15إقليم: الرشيديةاولد الزهراءإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المسيرة 32 06/09/17حسن ناصر 09512Nمزدوجعرب صباح زيز

204/09/12عمالة: سلمدرسة بدرإقليم: قلعة  السراغنةالقصور المركزية 31 06/09/17إلتحاق بالزوجغنية المعتصم 01188R)مزدوجتابريكت )المقاطعة

104/09/12إقليم: قلعة  السراغنةلحمادنة السفلى المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية 31 06/09/17رشيد فاندي 08837Eمزدوجالصهريج

203/09/13إقليم: أزيللمركزية السورإقليم: قلعة  السراغنةاولد يعيش المركزية 31 06/09/17حسن تغرغيست 07141Lمزدوجامليل

806/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالعثامنة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الحداد المركزية 31 06/09/17مليكة لكريشة 08817Hمزدوجالعثامنة

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد كليب المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةصنهاجة المركزية 31 06/09/17فوزي سعاد 09004Lمزدوجأولد بوعلي الواد

506/09/17إقليم: قلعة  السراغنةرجراجة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد كايد المركزية 31 06/09/17الخالقي احمد 09008Rمزدوجالعامرية

مجموعة مدارس ثلثاء إقليم: قلعة  السراغنةاولد امسبل المركزية

البور المركزية

306/09/17عمالة: مراكش 31 06/09/17بوشرى الرماني 02780

W

مزدوجأولد دليم

406/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاكتاوة رأس العينإقليم: قلعة  السراغنةاولد علي الجمعة المركزية 31 06/09/17عبد الخالق شوقي 25708Tمزدوجاجبيل

206/09/17إقليم: قلعة  السراغنةلبرارجة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةصنهاجة المركزية 31 06/09/17العمري خالد 09048Jمزدوجأولد يعقوب

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةلوناسدة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمركزية اولد ناصر - لمزم 31 06/09/17الصديقي لحسن 09055Sمزدوجلوناسدة

ايت مو سى واحماد إقليم: قلعة  السراغنةاولد سيدي عيسى المركزية

المركزية

106/09/17إقليم: الرحامنة 31 06/09/17فاطمة الزهراء البداوي 09320Eمزدوجبوشان

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةلوناسدة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزية 31 06/09/17فاطمة العمري 09055Sمزدوجلوناسدة
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806/09/17إقليم: قلعة  السراغنةلعرارمة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد علي الجمعة المركزية 31 06/09/17بوبكر اسولوس 08820Lمزدوجالعثامنة

206/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد ابا احماد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمركزية اولد ناصر - لمزم 31 06/09/17فرحات عبد الجبار 08961Pمزدوجأولد زراد

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد يعقوب المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد عراض المركزية 31 06/09/17العامري حنان 09047Hمزدوجأولد يعقوب

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالسنوسيين المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالنواجي اقصيب المركزية 31 06/09/17ياسين بنجدية 08944

W

مزدوجاجبيل

اولد ابراهيم العطاوية إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام مالك

المركزية

109/12/11إقليم: قلعة  السراغنة 30 04/09/18ادريس بوسلهام 08777P)مزدوجالعطاوية )البلدية

201/01/17إقليم: اليوسفيةمدرسة الرايةإقليم: قلعة  السراغنةصنهاجة المركزية 30 01/01/17إلتحاق بالزوجنجوة الشرقاوي 13578H)مزدوجاليوسفية )البلدية

102/09/10إقليم: قلعة  السراغنةالعساسلة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزيتون المركزية 29 02/09/16إلتحاق بالزوجأبو الفرح رشيدة 08939Rمزدوجاجبيل

405/09/11إقليم: قلعة  السراغنةسوق السبت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد مسعود المركزية 29 02/09/16إلتحاق بالزوجوفاء معيط 09052Nمزدوجأولد الكرن

203/09/13عمالة: مراكشمدرسة مولي رشيد -ذكور ـإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة شوقي 28 06/09/17إلتحاق بالزوجةجلل فقيري 02679L مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

524/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد علي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد ابا احماد المركزية 28 06/09/17إلتحاق بالزوجإيمان بنعامر 08986Sمزدوجميات

102/09/14إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد زيانإقليم: قلعة  السراغنةاولد رافع المركزية 27 06/09/17طه عبد الحميد خلدون 07624Lمزدوجبني وكيل

102/09/15إقليم: الفقيه بن صالحمركزية أولد بورحمونإقليم: قلعة  السراغنةاولد بومنيع المركزية 27 06/09/17إلتحاق بالزوجة   خالد المبصوري 07448Vمزدوجأولد بورحمون

202/09/15إقليم: أزيللمدرسة إزلفنإقليم: قلعة  السراغنةسيدي ادريس المركزية 26 06/09/17إلتحاق بالزوجةيونس فواز 18484R)مزدوجأزيلل )البلدية

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام مالكإقليم: قلعة  السراغنةالزيتون المركزية 26 06/09/17إلتحاق بالزوجرصبوتي ليلى 18681E)مزدوجالعطاوية )البلدية

302/09/15إقليم: خريبكةم/م الخياراتإقليم: قلعة  السراغنةاولد كليب المركزية 25 06/09/17الساري المصطفى 12161Tمزدوجأولد عزوز

602/09/15إقليم: قلعة  السراغنةالمسجد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزية 25 06/09/17نظيرة قادري 09060Xمزدوجلوناسدة

102/09/15إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الزهراءإقليم: قلعة  السراغنةالحمادنة الحويطة المركزية 25 06/09/17خولة قربال 26545C)مزدوجالعطاوية )البلدية
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عمالة: المضيق - مدرسة عمر بن الخطابإقليم: قلعة  السراغنةلبرارجة المركزية

الفنيدق
202/09/15 25 06/09/17إلتحاق بالزوجةمالكي م 05426X)مزدوجالمضيق )البلدية

102/09/15إقليم: أزيللمركزية سيدي يعقوبإقليم: قلعة  السراغنةسيدي ادريس المركزية 25 06/09/17إلتحاق بالزوجهاجر وعزان 07190Pمزدوجسيدي يعقوب

عمالة مقاطعات المدرسة البتدائية ابن دريدإقليم: قلعة  السراغنةاولد امسبل المركزية

مولي رشيد
202/09/15 25 06/09/17إلتحاق بالزوجخديجة صبري 01763R سيدي عثمان

)المقاطعة(

مزدوج

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةالمالح المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد يعيش المركزية 25 06/09/17منار كروطة 09040Aمزدوجالشطيبة

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد الشرقي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزية 25 06/09/17زعبلي نادية 08968Xمزدوجأولد الشرقي

223/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد داوود المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزية 25 06/09/17الهام لزعر 18968Sمزدوجأولد الكرن

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاشطيبة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزية 25 06/09/17وجدان الزهري 09039Zمزدوجالشطيبة

224/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد حشاد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزية 25 06/09/17إلتحاق بالزوجإزيض نوال 08948Aمزدوجأولد اصبيح

724/01/17إقليم: الحوزاسكينإقليم: قلعة  السراغنةالحمادنة الحويطة المركزية 25 06/09/17زكية   زيدان 03710Gمزدوجأوريكة

105/09/11إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة شوقيإقليم: قلعة  السراغنةدوار التومي المركزية 24 04/09/18 مريم ايت واحي 08771H)مزدوجتمللت )البلدية

204/09/12إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام الغزاليإقليم: قلعة  السراغنةاولد الحداد المركزية 24 04/09/18م البستانى 18680D)مزدوجالعطاوية )البلدية

104/09/12إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الكبابسةإقليم: قلعة  السراغنةأبو بكر الصبيحي المركزية 24 04/09/18ابن الصديق عبد الله 08899X)مزدوجسيدي رحال )البلدية

202/09/15عمالة: مراكشمدرسة الثريا البتدائيةإقليم: قلعة  السراغنةدوار التومي المركزية 24 04/09/18إلتحاق بالزوجالصبار اكرام 27261F)مزدوجالنخيل )المقاطعة

806/09/17إقليم: قلعة  السراغنةسوق السبت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد امسبل المركزية 24 06/09/17إلتحاق بالزوجمليكة بلعالية 09052Nمزدوجأولد الكرن

204/09/18إقليم: قلعة  السراغنةسيدي موسى المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية 24 04/09/18جمال كسب 08809Zمزدوجفرايطة

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةلحمادنة السفلى المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةسيدي ادريس المركزية 24 04/09/18مريم الورضي 08837Eمزدوجالصهريج

304/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد الشرقي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزية 24 04/09/18زينب صلح الدين 08968Xمزدوجأولد الشرقي
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105/09/11إقليم: الرحامنةالزيود المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةسيدي ادريس المركزية 23 04/09/19عبدالغفور العيسي 09088Cمزدوجالجبيلت

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد اخليفة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلعميرات المركزية 23 04/09/19عماد لهكاك 08892Pمزدوجزمران

727/01/17إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام الغزاليإقليم: قلعة  السراغنةاولد امبارك المركزية 23 04/09/19الحسين ظريف 18680D)مزدوجالعطاوية )البلدية

مجموعة مدارس السيفر إقليم: قلعة  السراغنةاولد سيدي عيسى المركزية

المركزية

106/09/17عمالة: مراكش 23 06/09/17إلتحاق بالزوجمونية عظيم 02755Uمزدوجحربيل

304/09/12إقليم: أزيللمدرسة واريتزديكإقليم: قلعة  السراغنةاولد الحداد المركزية 22 06/09/17إلتحاق بالزوجةموراد الناهى 22049R)مزدوجدمنات )البلدية

عمالة: الصخيرات  - خالد بن الوليدإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المسيرة

تمارة
202/09/15 22 06/09/17إلتحاق بالزوجفتيحة حربلة 01316E)مزدوجتمارة )البلدية

306/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد حشاد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد بومنيع المركزية 22 06/09/17إلتحاق بالزوجةالحداوي عادل 08948Aمزدوجأولد اصبيح

104/09/12إقليم: قلعة  السراغنةلوناسدة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةايت عيسى المركزية 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةم فهمي 09055Sمزدوجلوناسدة

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةلعرارمة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الدالي المركزية 21 06/09/17بن حجو سكينة 08820Lمزدوجالعثامنة

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالزيتون المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية 21 06/09/17خالد النوحي 08802Sمزدوجدزوز

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالفرائطة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية 21 06/09/17المهدي الفقير 08808Yمزدوجفرايطة

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةسيدي الحطاب المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةصنهاجة المركزية 21 06/09/17عصام المالكي 09033Tمزدوجسيدي الحطاب

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة شوقيإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية 21 06/09/17عزيزة اللطيفي 08771H)مزدوجتمللت )البلدية

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد عبو المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الدالي المركزية 21 06/09/17حمدي حسناء 08821Mمزدوجالعثامنة

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد كليب المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةصنهاجة المركزية 21 06/09/17نورة اللطيفي 09004Lمزدوجأولد بوعلي الواد

مركزية اولد ناصر - زمران 

الشرقية

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد ابا احماد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 21 06/09/17عبد الصمد المكاوي 08961Pمزدوجأولد زراد

مركزية اولد ناصر - زمران 

الشرقية

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالجوالة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 21 06/09/17زهراء غولي 08926Bمزدوجالجوالة
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جماعة التعيين

406/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد سعيد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةسيدي ادريس المركزية 21 06/09/17مريم رياض 09022Fمزدوجسيدي موسى

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةسيدي موسى المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية 21 06/09/17رحال البهالي 08809Zمزدوجفرايطة

306/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاشطيبة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلحمادنة السفلى المركزية 21 06/09/17ليلى القريش 09039Zمزدوجالشطيبة

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالفرائطة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية 21 06/09/17يوسف العرش 08808Yمزدوجفرايطة

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةمركزية الطواهرةإقليم: قلعة  السراغنةسيدي ادريس المركزية 21 06/09/17الباز رجاء 08800Pمزدوجالشعراء

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الدالي المركزية 21 06/09/17عفيفي لحسن 08969Yمزدوجأولد الشرقي

206/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالمسجد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد علي الجمعة المركزية 21 06/09/17سناء ايت بوهادي 09060Xمزدوجلوناسدة

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد كليب المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزية 21 06/09/17شيماء الباسيط 09004Lمزدوجأولد بوعلي الواد

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةايت عيسى المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالنواجي اقصيب المركزية 21 06/09/17صفية المنصوري 09002Jمزدوجأولد بوعلي الواد

سيدي ابراهيم الكانون إقليم: قلعة  السراغنةاولد فطام المركزية

المركزية

606/09/17إقليم: قلعة  السراغنة 21 06/09/17أحمد ازوانات 08801Rمزدوجدزوز

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالفرائطة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية 21 06/09/17م القاسمي شكري 08808Yمزدوجفرايطة

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةبويا عمر المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية 21 06/09/17نجيب  مساعيد 08833Aمزدوجبويا عمر

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد علي الجمعة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد امسبل المركزية 21 04/09/19بوركيبة م 08876X سيدي عيسى بن

سليمان

مزدوج

502/09/14إقليم: الحوزامخليجإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام الغزالي 20 04/09/18عبد الرحمان رؤوفي 03719Sمزدوجأوريكة

101/01/17عمالة: مراكشمدرسة الطيب المرينيإقليم: قلعة  السراغنةمدرسة هراوة 19 04/09/19إلتحاق بالزوجالمحتاري زينب 02737Z)مزدوجالنخيل )المقاطعة

224/01/17إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام مالكإقليم: قلعة  السراغنةمركزية الطواهرة 19 04/09/19قب الليل زينب 18681E)مزدوجالعطاوية )البلدية

902/09/10إقليم: الفقيه بن صالحمركزية اولد حسونإقليم: قلعة  السراغنةالمسجد المركزية 17 04/09/19زين الدين بهيجة 07589Yمزدوجالخالفية
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

204/09/19إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة شوقيإقليم: قلعة  السراغنةمركزية اولد ناصر - لمزم 17 04/09/19لموري ربيعة 08771H)مزدوجتمللت )البلدية

204/09/19إقليم: قلعة  السراغنةسيدي العربي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالعربات المركزية 17 04/09/19ثورية حامدين 08918Tمزدوجزمران الشرقية

306/09/17إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة المام الغزاليإقليم: قلعة  السراغنةاولد منصور المركزية 15 04/09/19عصام بدر الدين 18680D)مزدوجالعطاوية )البلدية

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةالجوالة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاحمد بلحاج المركزية 15 04/09/18إلتحاق بالزوجسهام قرافلي 08926Bمزدوجالجوالة

مجموعة مدارس واد الحجر إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة سيدي رحال

المركزية

604/09/18عمالة: مراكش 15 04/09/18إلتحاق بالزوجسميرة الورادي 02819Nمزدوجأولد حسون

الملسة كرن الكبش 

المركزية

101/01/17إقليم: قلعة  السراغنةالكرارمة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 14 04/09/18ياسين الحراش 08933Jمزدوجالجوالة

501/01/17إقليم: قلعة  السراغنةتاوزينت المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمايات المركزية 14 04/09/18ايوب كرشان 08997Dمزدوجتوزينت

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةسيدي الحطاب المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد امسبل المركزية 14 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الدهابي 09033Tمزدوجسيدي الحطاب

سيدي ابراهيم الكانون إقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزية

المركزية

204/09/18إقليم: قلعة  السراغنة 14 04/09/18يسرى  البرطيلة 08801Rمزدوجدزوز

ايت العالي بن احمد 

المركزية

304/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد ابا احماد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 14 04/09/18سناء ابن اعيش 08961Pمزدوجأولد زراد

204/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد عمرو المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلمزم المركزية 14 04/09/18الغواث م 08992Yمزدوجأولد عامر

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد مسعود المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزية 14 04/09/18جمال الدين نافع 09013

W

مزدوجأولد مسعود

204/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد كليب المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةسيدي ادريس المركزية 14 04/09/18إلياس الخزار 09004Lمزدوجأولد بوعلي الواد

504/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد حشاد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةبوروطة المركزية 14 04/09/18إلتحاق بالزوجرشيدة العوني 08948Aمزدوجأولد اصبيح

204/09/18إقليم: قلعة  السراغنةمركزية الطواهرةإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية 14 04/09/18زكرياء السبيع 08800Pمزدوجالشعراء

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةالزيتون المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمركزية اولد ناصر - لمزم 14 04/09/18الفاطمي م 08802Sمزدوجدزوز

304/09/18إقليم: قلعة  السراغنةبوحماد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزية 14 04/09/18احمد الناجي 08962Rمزدوجأولد زراد

978



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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ت.التعيين 
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جماعة التعيين

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاكتاوة رأس العينإقليم: قلعة  السراغنةلمزم المركزية 14 04/09/18المطلوب رضوان 25708Tمزدوجاجبيل

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةالمالح المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية 14 04/09/18اعويدات البشير 09040Aمزدوجالشطيبة

404/09/18إقليم: قلعة  السراغنةلبرارجة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزية 14 04/09/18مراد نظير 09048Jمزدوجأولد يعقوب

204/09/18إقليم: قلعة  السراغنةالشعراء المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية 14 04/09/18عبد الرزاق العسولي 08794Hمزدوجالشعراء

304/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد الشرقي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزية 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةعبد الغني  الوحداني 08968Xمزدوجأولد الشرقي

204/09/18إقليم: قلعة  السراغنةالشعراء المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد فطام المركزية 14 04/09/18أحمد الخوا 08794Hمزدوجالشعراء

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةالمالح المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية 14 04/09/18المحفوظي عبد الفتاح 09040Aمزدوجالشطيبة

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةالعربات المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية 14 04/09/18كمال حمادي 08915Pمزدوجزمران الشرقية

404/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد ابا احماد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمايات المركزية 14 04/09/18ياسين لبصير 08961Pمزدوجأولد زراد

204/09/18إقليم: قلعة  السراغنةالكرارمة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية 14 04/09/18كمال الصالحي 08933Jمزدوجالجوالة

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةسيدي العربي المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد اخليفة المركزية 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةجمال العوجة 08918Tمزدوجزمران الشرقية

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةلبرارجة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمايات المركزية 14 04/09/18فاتحة الطاهري 09048Jمزدوجأولد يعقوب

204/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد ركيعة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةسيدي ادريس المركزية 14 04/09/18الياس ايت الري 08909Hمزدوجزمران الشرقية

304/09/18إقليم: قلعة  السراغنةمركزية الطواهرةإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية 14 04/09/18ياسين بن عدي 08800Pمزدوجالشعراء

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةلحمادنة السفلى المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمركزية اولد ناصر - لمزم 14 04/09/18إلتحاق بالزوجمساوي سيهام 08837Eمزدوجالصهريج

204/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد رافع المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية 14 04/09/18فراح الكيدار 08988Uمزدوجالرافعية

ايت العالي بن احمد 

المركزية

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد ناصر الواد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 14 04/09/18بوعلي بوشرة 08996Cمزدوجتوزينت

979



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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جماعة التعيين

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةالعربات المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد فطام المركزية 14 04/09/18ياسين جدول 08915Pمزدوجزمران الشرقية

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةلحمادنة السفلى المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالعربات المركزية 14 04/09/18ياسين بوحافة 08837Eمزدوجالصهريج

سيدي ابراهيم الكانون إقليم: قلعة  السراغنةلحمادنة السفلى المركزية

المركزية

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنة 14 04/09/18إلتحاق بالزوجالحاجي وردية 08801Rمزدوجدزوز

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةالشعراء المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةبويا عمر المركزية 14 04/09/18خديجة عميمي 08794Hمزدوجالشعراء

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةبويا عمر المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالتوامة المركزية 14 04/09/18شاهد عصام 08833Aمزدوجبويا عمر

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةالشيظمية المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية 14 04/09/18عبد الرحيم اسليماني 08946Yمزدوجاجبيل

204/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد ابا احماد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الدالي المركزية 14 04/09/18الرامي م 08961Pمزدوجأولد زراد

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةايت عيسى المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةصنهاجة المركزية 14 04/09/18م الرافعي 09002Jمزدوجأولد بوعلي الواد

113/02/17إقليم: قلعة  السراغنةالعربات المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد مسعود المركزية 13 04/09/19رشيد حمادي 08915Pمزدوجزمران الشرقية

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةلحمادنة السفلى المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةسور العز المركزية 13 04/09/19رشيد فرسي 08837Eمزدوجالصهريج

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةالحمادنة الحويطة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةسور العز المركزية 13 04/09/19رشيد اخي 08839Gمزدوجالصهريج

123/01/17إقليم: الرحامنةالطلوح المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد فطام المركزية 13 04/09/19إلتحاق بالزوجةالبوزيدي عبد الله 09150Vمزدوجالطلوح

الملسة كرن الكبش 

المركزية

523/01/17إقليم: قلعة  السراغنةالمسجد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 13 04/09/19عثمان بن رزوق 09060Xمزدوجلوناسدة

423/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد ابارحال المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد اخليفة المركزية 13 04/09/19رشيد دويدة 08929Eمزدوجالجوالة

اولد الشيخ عبد ا 

المركزية

127/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد سيدي عيسى المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 13 04/09/19طمار زين العابدين 08880B سيدي عيسى بن

سليمان

مزدوج

523/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد كليب المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد عطية المركزية 13 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الزهر 09004Lمزدوجأولد بوعلي الواد

مجموعة مدارس المية إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة هراوة

المركزية

504/09/18عمالة: مراكش 12 04/09/18إلتحاق بالزوجسامية لكريعي 02816Kمزدوجالويدان
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الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

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: قلعة  السراغنةمدرسة المام الغزاليإقليم: قلعة  السراغنةسيدي ادريس المركزية 11 04/09/19أحمد حقي 18680D)مزدوجالعطاوية )البلدية

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد فطام المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد ابارحال المركزية 11 04/09/19أيوب شرباوي 08889Lمزدوجزمران

806/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالمسجد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالكرارمة المركزية 11 04/09/19حكيم النفاتي 09060Xمزدوجلوناسدة

اولد ابراهيم العطاوية 

المركزية

306/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد داوود المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 11 04/09/19م اقشيش 18968Sمزدوجأولد الكرن

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالشعراء المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد مسعود المركزية 11 04/09/19خلود العاش 08794Hمزدوجالشعراء

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالزيتون المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزية 11 04/09/19ياسين جمال الدين 08802Sمزدوجدزوز

الملسة كرن الكبش 

المركزية

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالمسجد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 11 04/09/19لحسن السرار 09060Xمزدوجلوناسدة

606/09/17إقليم: قلعة  السراغنةسيدي موسى المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد بوخليق المركزية 11 04/09/19أنس صبري 08809Zمزدوجفرايطة

306/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالشعراء المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالحمادنة الحويطة المركزية 11 04/09/19بو شعيب القرطيط 08794Hمزدوجالشعراء

111/10/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد عراض المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة اولد معزوز المركزية 11 04/09/19م لطفي 08786Zمزدوجأولد عراض

504/09/18إقليم: قلعة  السراغنةالفرائطة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية 11 04/09/19م بسباس 08808Yمزدوجفرايطة

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد فطام المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد عموش المركزية 11 04/09/19سعيد البوزيدي 08889Lمزدوجزمران

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةالتوامة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالكرارمة المركزية 11 04/09/19رزوق عبد الكريم 08886H سيدي عيسى بن

سليمان

مزدوج

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد مسعود المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالكرارمة المركزية 11 04/09/19هشام القريشي 09013

W

مزدوجأولد مسعود

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد حشاد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد بومنيع المركزية 10 04/09/19إلتحاق بالزوجخديجة رابح 08948Aمزدوجأولد اصبيح

سيدي ابراهيم الكانون إقليم: قلعة  السراغنةالعثامنة المركزية

المركزية

204/09/18إقليم: قلعة  السراغنة 9 04/09/19هدى بركال 08801Rمزدوجدزوز

304/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد ناصر الواد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزية 9 04/09/19بارا الحسين 08996Cمزدوجتوزينت
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

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: قلعة  السراغنةمدرسة سيدي رحالإقليم: قلعة  السراغنةالقصور المركزية 9 04/09/19محسن الشطيبي 08769F)مزدوجسيدي رحال )البلدية

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد بوخليق المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد عمرو المركزية 9 04/09/19الشخيم مرية 08957Kمزدوجالهيادنة

404/09/19إقليم: قلعة  السراغنةلعرارشة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمايات المركزية 9 04/09/19إلتحاق بالزوجخديجة احنكير 08951Dمزدوجالهيادنة

504/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد داوود المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد بومنيع المركزية 8 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء 18968Sمزدوجأولد الكرن

604/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد ابارحال المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزية 7 04/09/19فاطمة الزهراء المرسلي 08929Eمزدوجالجوالة

304/09/19إقليم: قلعة  السراغنةرجراجة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالنواجي اقصيب المركزية 7 04/09/19أمل بوكحكوح 09008Rمزدوجالعامرية

904/09/19إقليم: قلعة  السراغنةعقبة بن نافع المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزية 7 04/09/19فاطمة الزهراء دينار 09006Nمزدوجالعامرية

304/09/19إقليم: قلعة  السراغنةالقصور المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمركزية اولد ناصر - لمزم 7 04/09/19أغزاف فاطمة الزهراء 08812Cمزدوجفرايطة

704/09/19إقليم: قلعة  السراغنةسيدي موسى المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية 7 04/09/19ايت الهردة هناء 08809Zمزدوجفرايطة

304/09/19إقليم: قلعة  السراغنةالزيتون المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية 7 04/09/19خلوق عبد الصادق 08802Sمزدوجدزوز

904/09/19إقليم: قلعة  السراغنةلقدادرة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الدالي المركزية 7 04/09/19حشاد جيهان 08955Hمزدوجالهيادنة

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةرجراجة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالنواجي اقصيب المركزية 7 04/09/19فاتحة لغفيري 09008Rمزدوجالعامرية

304/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاكتاوة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد علي الجمعة المركزية 7 04/09/19الحيداوي فاطمة الزهراء 08964Tمزدوجأولد زراد

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد رافع المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالنواجي اقصيب المركزية 7 04/09/19خديجة العبدلوي 08988Uمزدوجالرافعية

304/09/19إقليم: قلعة  السراغنةلوناسدة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالشيظمية المركزية 7 04/09/19إلتحاق بالزوجهودة الربيشي 09055Sمزدوجلوناسدة

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد بوخليق المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية 7 04/09/19م الكيلني 08957Kمزدوجالهيادنة

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةالزيتون المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد كايد المركزية 7 04/09/19لبنى اغلي 08802Sمزدوجدزوز
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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

204/09/19إقليم: قلعة  السراغنةالشعراء المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية 7 04/09/19مريم رزقي 08794Hمزدوجالشعراء

304/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد الحداد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزية 7 04/09/19فاطمة الزهراء مومن 08842Kمزدوجالصهريج

904/09/19إقليم: قلعة  السراغنةبوحماد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالنواجي اقصيب المركزية 7 04/09/19أسماء شاطي 08962Rمزدوجأولد زراد

204/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد ناصر الواد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية 7 04/09/19سفيان حكيمي 08996Cمزدوجتوزينت

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد الحداد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية 7 04/09/19العاشوري حمزة 08842Kمزدوجالصهريج

404/09/19إقليم: قلعة  السراغنةالشيظمية المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية 7 04/09/19م الطالبي 08946Yمزدوجاجبيل

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد عبو المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية 7 04/09/19يوسف زيدان 08821Mمزدوجالعثامنة

304/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد ابارحال المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية 7 04/09/19عبد الصمد بنعمار 08929Eمزدوجالجوالة

مركزية اولد ناصر - زمران إقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية

الشرقية

504/09/19إقليم: قلعة  السراغنة 7 04/09/19القبون اسامة 08923Yمزدوجزمران الشرقية

مركزية اولد ابراهيم - 

سيدي عيسى بنسليمان

204/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد فطام المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 7 04/09/19نزهة فليح 08889Lمزدوجزمران

204/09/19إقليم: قلعة  السراغنةالقصور المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية 7 04/09/19اناس بوشكارة 08812Cمزدوجفرايطة

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد يعقوب المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلمزم المركزية 7 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء بوجغل 09047Hمزدوجأولد يعقوب

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد سعيد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالنواجي اقصيب المركزية 7 04/09/19وفاء الباز 09022Fمزدوجسيدي موسى

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد يعيش المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةسور العز المركزية 7 04/09/19زروال سكينة 08854Yمزدوجأولد خلوف

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد كليب المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالنواجي اقصيب المركزية 7 04/09/19هند بوشيخي 09004Lمزدوجأولد بوعلي الواد

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية 7 04/09/19ايوب بلغشت 09017Aمزدوجالدشرة

مركزية اولد ابراهيم - 

سيدي عيسى بنسليمان

704/09/19إقليم: قلعة  السراغنةسيدي موسى المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 7 04/09/19وديان خبة 08809Zمزدوجفرايطة

983



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

مراكش - آسفي07
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمركزية اولد ناصر - لمزم 7 04/09/19أودادس خولة 09017Aمزدوجالدشرة

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد منصور المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية 7 04/09/19بولحية حمزة 08919Uمزدوجزمران الشرقية

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةلحمادنة السفلى المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةسور العز المركزية 7 04/09/19الحاجي فاطمة الزهراء 08837Eمزدوجالصهريج

سيدي ابراهيم الكانون إقليم: قلعة  السراغنةاولد كايد المركزية

المركزية

204/09/19إقليم: قلعة  السراغنة 7 04/09/19وداد القوقاع 08801Rمزدوجدزوز

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةالعربات المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية 7 04/09/19سعيد الروبيو 08915Pمزدوجزمران الشرقية

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد يعيش المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية 7 04/09/19عادل الكيزومي 08854Yمزدوجأولد خلوف

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةرجراجة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية 7 04/09/19نادية الفرفار 09008Rمزدوجالعامرية

204/09/19إقليم: قلعة  السراغنةالشعراء المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية 7 04/09/19لحبيبي عبد السميع 08794Hمزدوجالشعراء

404/09/19إقليم: قلعة  السراغنةالكرارمة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الدالي المركزية 7 04/09/19افس حمزة 08933Jمزدوجالجوالة

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةالجوالة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلمزم المركزية 7 04/09/19إلتحاق بالزوجسومية السرار 08926Bمزدوجالجوالة

204/09/19إقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الدالي المركزية 7 EL JARDY 

ABDILILAH

04/09/19 08969Yمزدوجأولد الشرقي

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد رافع المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزية 7 04/09/19فاطمة الزهراء  اجعيط 08988Uمزدوجالرافعية

204/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاكتاوة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية 7 04/09/19خبيبا فاطمة الزهراء 08964Tمزدوجأولد زراد

704/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد فطام المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزية 7 04/09/19حليمة شوقي 08889Lمزدوجزمران

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةعقبة بن نافع المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلمزم المركزية 7 04/09/19احمد البيطي 09006Nمزدوجالعامرية

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةالفرائطة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزية 7 04/09/19إيمان السعودي 08808Yمزدوجفرايطة

304/09/19إقليم: قلعة  السراغنةلعرارشة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالنواجي اقصيب المركزية 7 04/09/19هدى الصغوري 08951Dمزدوجالهيادنة
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104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةبوحماد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلمزم المركزية 7 04/09/19مريم اسلمة 08962Rمزدوجأولد زراد

304/09/19إقليم: قلعة  السراغنةالزيتون المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية 7 04/09/19العباسي عباس 08802Sمزدوجدزوز

204/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد كليب المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية 7 04/09/19عز الدين الغوساني 09004Lمزدوجأولد بوعلي الواد

مركزية اولد ابراهيم - 

سيدي عيسى بنسليمان

مركزية اولد ناصر - زمران إقليم: قلعة  السراغنة

الشرقية

404/09/19إقليم: قلعة  السراغنة 7 04/09/19سهام محفوظ 08923Yمزدوجزمران الشرقية

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية 7 04/09/19خديجة أودادس 09017Aمزدوجالدشرة

مركزية اولد ابراهيم - 

سيدي عيسى بنسليمان

204/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد اخليفة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنة 7 04/09/19اسماء مؤذن 08892Pمزدوجزمران

مركزية اولد ناصر - زمران إقليم: قلعة  السراغنةسور العز المركزية

الشرقية

604/09/19إقليم: قلعة  السراغنة 7 04/09/19الجامعي سامية 08923Yمزدوجزمران الشرقية

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد سعيد المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية 7 04/09/19هشام التائك 09022Fمزدوجسيدي موسى

204/09/19إقليم: قلعة  السراغنةمركزية واركيإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية 7 04/09/19نصر ا فيصل 08825Sمزدوجواركي

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد عمرو المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية 7 04/09/19لمعفر اسماعيل 08992Yمزدوجأولد عامر

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةالتوامة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية 7 04/09/19ابي العلء الشافعي 08886H سيدي عيسى بن

سليمان

مزدوج

204/09/19إقليم: قلعة  السراغنةلعرارشة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزمامرة المركزية 7 04/09/19النقاش فاطمة الزهراء 08951Dمزدوجالهيادنة

مركزية اولد ابراهيم - إقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية

سيدي عيسى بنسليمان

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنة 7 04/09/19سكينة لعسلي 08883E سيدي عيسى بن

سليمان

مزدوج

404/09/19إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة سيدي رحالإقليم: قلعة  السراغنةاولد شعيب المركزية 7 04/09/19زهيرة لكريعي 08769F)مزدوجسيدي رحال )البلدية

404/09/19إقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةالزاوية المركزية 7 04/09/19اوليدامو امينة 09017Aمزدوجالدشرة

904/09/19إقليم: قلعة  السراغنةلقدادرة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةاولد الدالي المركزية 7 04/09/19كطابي امل 08955Hمزدوجالهيادنة

204/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد داوود المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية 7 04/09/19عبد الفتاح مازوز 18968Sمزدوجأولد الكرن
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سيدي ابراهيم الكانون إقليم: قلعة  السراغنةمركزية اولد ناصر - لمزم

المركزية

604/09/19إقليم: قلعة  السراغنة 7 04/09/19اعبيدة رشيدة 08801Rمزدوجدزوز

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةلقدادرة المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةلكنادة المركزية 7 04/09/19عبد الباصط العباسي 08955Hمزدوجالهيادنة

304/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد رافع المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةابسيبيسة المركزية 7 04/09/19أسماء كريني 08988Uمزدوجالرافعية

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد امسبل المركزيةإقليم: قلعة  السراغنةمركزية اولد ناصر - لمزم 7 04/09/19الشطابي خديجة 09010Tمزدوجأولد امسبل

124/09/92إقليم: الصويرةمدرسة التللإقليم: الصويرةم.م لحرارثا 199 23/09/94أقدمية 16 سنةمليكة الماهر 09861T)مزدوجالصويرة )البلدية

116/09/94إقليم: الصويرةمدرسة التللإقليم: الصويرةم.م. العيون 197 16/09/94أقدمية 16 سنةعزيز جطيوي 09861T)مزدوجالصويرة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م عمر بن عبد العزيزإقليم: الصويرةم.م لحرارثا

ملول
316/09/88 197 16/09/97أقدمية 16 سنةخديجة العسري 05035X)مزدوجانزكان )البلدية

116/09/95إقليم: الصويرةمدرسة التللإقليم: الصويرةم م سيدي صالح الركراركي 191 16/09/95أقدمية 16 سنةفوزية الخطل 09861T)مزدوجالصويرة )البلدية

116/09/95إقليم: الصويرة مدرسة البحيرةإقليم: الصويرةم م تليوة 191 16/09/95أقدمية 16 سنةنادية بلقاسم 09866Y)مزدوجالصويرة )البلدية

116/09/94إقليم: الصويرةمدرسة التللإقليم: الصويرة م.م. الفرابي 189 16/09/96أقدمية 16 سنةرميدي  بشرى 09861T)مزدوجالصويرة )البلدية

116/09/94إقليم: الصويرةمدرسة الحسنية 1إقليم: الصويرةم.م. مولي بوزرقطون 189 16/09/97أقدمية 16 سنةفاطمة كسام 09862U)مزدوجالصويرة )البلدية

116/09/92إقليم: الصويرةمدرسة الصقالةإقليم: الصويرةم.م. مولي بوزرقطون 189 16/09/97أقدمية 16 سنةمولي عبد ا بنساسي نور 18778K)مزدوجالصويرة )البلدية

216/09/93إقليم: الصويرة مدرسة البحيرةإقليم: الصويرة م.م. الفرابي 187 16/09/97أقدمية 16 سنةبدر امشيش 09866Y)مزدوجالصويرة )البلدية

116/09/94إقليم: الصويرةمدرسة التللإقليم: الصويرةم/م سيدي احمد اوحامد 185 16/09/96أقدمية 16 سنةالمصطفى فاتشي 09861T)مزدوجالصويرة )البلدية

116/09/88إقليم: الصويرة مدرسة البحيرةإقليم: الصويرةم.م. عبد الكريم الخطابي 185 16/09/98أقدمية 16 سنةابراهيم زمراني 09866Y)مزدوجالصويرة )البلدية

116/09/92إقليم: الصويرةمدرسة التللإقليم: الصويرةم.م. مولي بوزرقطون 185 16/09/97أقدمية 16 سنةسعيد بوجميرة 09861T)مزدوجالصويرة )البلدية

116/09/96إقليم: الصويرةأبي ذر الغفاريإقليم: الصويرةم م تليوة 185 16/09/96أقدمية 16 سنةجميلة   أشهيبة 25709U)مزدوجالصويرة )البلدية
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216/09/96إقليم: الصويرةمدرسة لل أمينة 2إقليم: الصويرةايت ادير 185 16/09/96أقدمية 16 سنةمصطفى المسحوق 09859R)مزدوجالصويرة )البلدية

129/11/90إقليم: الصويرة مدرسة البحيرةإقليم: الصويرةم/م  أحمد الهدري 183 16/09/97أقدمية 16 سنةنادية عزيز 09866Y)مزدوجالصويرة )البلدية

116/09/94إقليم: الصويرة مدرسة البحيرةإقليم: الصويرةم/م  أحمد الهدري 181 16/09/98أقدمية 16 سنةأمال الضفير 09866Y)مزدوجالصويرة )البلدية

216/09/94إقليم: الصويرة مدرسة البحيرةإقليم: الصويرةم.م. مولي بوزرقطون 181 16/09/98أقدمية 16 سنةخليل لمزيلي 09866Y)مزدوجالصويرة )البلدية

116/09/94إقليم: الصويرة مدرسة البحيرةإقليم: الصويرةم.م. المام مالك 181 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد اللطيف يفوت 09866Y)مزدوجالصويرة )البلدية

116/09/95إقليم: الصويرةمدرسة الصقالةإقليم: الصويرةم.م. كشولة 181 16/09/95أقدمية 16 سنةفوزية زائر 18778K)مزدوجالصويرة )البلدية

216/09/96إقليم: الصويرة مدرسة البحيرةإقليم: الصويرةم م  الفيجل 181 16/09/97أقدمية 16 سنةحميد رويس 09866Y)مزدوجالصويرة )البلدية

216/09/96إقليم: الصويرة مدرسة البحيرةإقليم: الصويرةم م ايت ابراهيم 181 16/09/97أقدمية 16 سنةعبد الهادي البركا 09866Y)مزدوجالصويرة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - حاطب بن ابي بلطعةإقليم: الصويرةم م  المكادمة

تمارة
116/09/95 179 16/09/98أقدمية 16 سنةسيدي مصطفى المراني 01325P)مزدوجالصخيرات )البلدية

116/09/95إقليم: الصويرة مدرسة البحيرةإقليم: الصويرة م.م.سيدي علي بن معاشو 179 16/09/97أقدمية 16 سنةم بيفنزي 09866Y)مزدوجالصويرة )البلدية

116/09/95إقليم: الصويرةمدرسة لل أمينة 2إقليم: الصويرةم.م. عبد الكريم الخطابي 179 16/09/97أقدمية 16 سنةاقريش العربي 09859R)مزدوجالصويرة )البلدية

125/11/78إقليم: الصويرةمدرسة لل أمينة 2إقليم: الصويرةم.م لحرارثا 179 16/09/97أقدمية 16 سنةعبد الرزاق ساي 09859R)مزدوجالصويرة )البلدية

116/09/93إقليم: الصويرةأبي ذر الغفاريإقليم: الصويرةم م  المكادمة 179 16/09/98أقدمية 16 سنةالسعيد قوسي 25709U)مزدوجالصويرة )البلدية

116/09/93إقليم: الصويرةمدرسة الخنساءإقليم: الصويرةم.م. المام مالك 179 16/09/99أقدمية 16 سنةم بنعزو 24206K)مزدوجالصويرة )البلدية

116/09/93إقليم: الصويرة مدرسة لل أمينة1إقليم: الصويرةم.م. سميمو 179 16/09/99أقدمية 16 سنةخديجة الرويتا 09860S)مزدوجالصويرة )البلدية

116/09/96إقليم: الصويرةدار الدهبإقليم: الصويرةم.م. المام مالك 179 16/09/97أقدمية 16 سنةم بوجعا 09863V)مزدوجالصويرة )البلدية

116/09/97إقليم: الصويرة مدرسة البحيرةإقليم: الصويرةم م  الفيجل 179 16/09/97أقدمية 16 سنةزينب امسيكن 09866Y)مزدوجالصويرة )البلدية
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416/09/94إقليم: الصويرةمدرسة الصقالةإقليم: الصويرةم م أقرمود 177 16/09/99أقدمية 16 سنةحسن عسو 18778K)مزدوجالصويرة )البلدية

216/09/94إقليم: الصويرةأبي ذر الغفاريإقليم: الصويرةم.م. مولي بوزرقطون 177 16/09/99أقدمية 16 سنةكبير بريوي 25709U)مزدوجالصويرة )البلدية

316/09/96عمالة: مراكشمدرسة عائشة أم المؤمنينإقليم: الصويرةم م ابن زهر 177 16/09/98أقدمية 16 سنةسعيد مختاري 02459X)مزدوججليز )المقاطعة

116/09/95إقليم: الصويرةمدرسة الصقالةإقليم: الصويرةم م  المكادمة 175 16/09/99أقدمية 16 سنةعبدالرحيم صعيد 18778K)مزدوجالصويرة )البلدية

216/09/93إقليم: الصويرةمدرسة الصقالةإقليم: الصويرةم.م. الرياض 175 06/09/00أقدمية 16 سنةالحسين وسكار 18778K)مزدوجالصويرة )البلدية

316/09/97إقليم: الصويرةأبي ذر الغفاريإقليم: الصويرةم.م. سميمو 175 16/09/98أقدمية 16 سنةفهيم نادية 25709U)مزدوجالصويرة )البلدية

116/09/94إقليم: الصويرة مدرسة لل أمينة1إقليم: الصويرةم.م.المختار السوسي 173 06/09/00أقدمية 16 سنةعبدالعزيز جمال 09860S)مزدوجالصويرة )البلدية

116/09/95إقليم: الصويرة      م.م. م الزرقطونيإقليم: الصويرةم.م. مولي بوزرقطون 173 16/09/97أقدمية 16 سنةعبد العزيز بالكندافي 09882R)مزدوجالصويرة )البلدية

116/09/93إقليم: الصويرة مدرسة لل أمينة1إقليم: الصويرة م.م.سيدي علي بن معاشو 173 16/09/99أقدمية 16 سنة الحسن الدوودي 09860S)مزدوجالصويرة )البلدية

316/09/96إقليم: آسفيمدرسة اعزيب الدرعيإقليم: الصويرةم.م لخواضرة 173 16/09/99أقدمية 16 سنةخديجة ارويبعة 13538P)مزدوجآسفي )البلدية

216/09/96إقليم: الصويرة مدرسة لل أمينة1إقليم: الصويرةم م بئر الزاع 173 06/09/99أقدمية 16 سنةمينة أبراي 09860S)مزدوجالصويرة )البلدية

516/09/96إقليم: الصويرةمدرسة ابن خلدونإقليم: الصويرةم م أبارو 173 16/09/99أقدمية 16 سنةمبارك الزرق 09858P)مزدوجالصويرة )البلدية

116/09/96إقليم: الصويرةأبي ذر الغفاريإقليم: الصويرة م.م. المنظر الجميل 173 16/09/99أقدمية 16 سنةرشيد كريمي 25709U)مزدوجالصويرة )البلدية

516/09/96إقليم: الصويرةأبي ذر الغفاريإقليم: الصويرة م,م الحسينات 173 16/09/99أقدمية 16 سنةنور الدين صالحي 25709U)مزدوجالصويرة )البلدية

216/09/97إقليم: الصويرةمدرسة ابن خلدونإقليم: الصويرةم.م. وادي المخازن 173 16/09/98أقدمية 16 سنةأحمد حمادي 09858P)مزدوجالصويرة )البلدية

416/09/98إقليم: الصويرةمدرسة ابن خلدونإقليم: الصويرةم م  لكراردة 173 16/09/98أقدمية 16 سنةآمنة اسكيت 09858P)مزدوجالصويرة )البلدية

416/09/94إقليم: الصويرةمدرسة لل أمينة 2إقليم: الصويرةم.م. تيدزي 171 16/09/98أقدمية 16 سنةثورية اليسري 09859R)مزدوجالصويرة )البلدية

988



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

516/09/95إقليم: الصويرةمدرسة ابن خلدونإقليم: الصويرةم.م. سميمو 171 06/09/00أقدمية 16 سنةالقصاب جواد 09858P)مزدوجالصويرة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م عمر بن عبد العزيزإقليم: الصويرةم.م. تفتاشت

ملول
116/09/96 171 16/09/99أقدمية 16 سنةعبدالكريم اطويل 05035X)مزدوجانزكان )البلدية

816/09/97إقليم: الصويرة      م.م. م الزرقطونيإقليم: الصويرة م,م الحسينات 171 16/09/99أقدمية 16 سنةنزهة الباز 09882R)مزدوجالصويرة )البلدية

816/09/96إقليم: الصويرة      م.م. م الزرقطونيإقليم: الصويرةم.م. أولد حسان 169 16/09/00أقدمية 16 سنةحسن الداودي 09882R)مزدوجالصويرة )البلدية

916/09/97عمالة: مراكشمدرسة رابعة العدويةإقليم: الصويرةم.م. سيدي الجازولي 169 16/09/97أقدمية 16 سنةكوثر تبرا 02462A)مزدوججليز )المقاطعة

116/09/98عمالة: الميةالفلحإقليم: الصويرةم م  لكراردة 169 16/09/99أقدمية 16 سنةفتيحة الوادي 01900P)مزدوجالمية )البلدية

216/09/95إقليم: الصويرةم.م. العيونإقليم: الصويرةم.م. ابن بطوطة 167 06/09/01أقدمية 16 سنةنادية شرحبيل 09880N)مزدوجالصويرة )البلدية

116/09/95عمالة: الميةالفلحإقليم: الصويرةم م  لكراردة 167 16/09/99أقدمية 16 سنةم اشطيبي 01900P)مزدوجالمية )البلدية

116/09/95إقليم: الصويرةمدرسة المعتمد بن عبادإقليم: الصويرةم م بئر كوات 167 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد الرزاق حفظون 09871D)مزدوجتالمست )البلدية

316/09/97عمالة: مراكشمدرسة عائشة أم المؤمنينإقليم: الصويرةم م ابن زهر 167 06/09/00أقدمية 16 سنةمها قرناس 02459X)مزدوججليز )المقاطعة

316/09/97عمالة: مراكشمدرسة الخليلإقليم: الصويرةم م تابولعوانت 167 16/09/99أقدمية 16 سنةسعيد إدريسي 18539A)مزدوجالمنارة )المقاطعة

116/09/97إقليم: آسفيم/م اولد طلحةإقليم: الصويرة م م سيدي علي الكرلتي 167 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد الخالق دحماني 13875Fمزدوجخط ازكان

عمالة: الصخيرات  - زرارةإقليم: الصويرةم.م. ابي البركات

تمارة
116/09/99 167 16/09/99أقدمية 16 سنةسعاد زكراوي 01004R)مزدوجتمارة )البلدية

116/09/99إقليم: آسفيمدرسة رحال المسكينيإقليم: الصويرةم.م.  المسيرة الخضراء 167 16/09/99أقدمية 16 سنةثورية الداودي 13553F)مزدوجآسفي )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. سكينـة بنت الحسيـنإقليم: الصويرةم.م. إندجا

وتنان
216/09/99 167 16/09/99أقدمية 16 سنةكريمة غونيمي 04815H)مزدوجاكادير )البلدية

316/09/95إقليم: آسفيمدرسة  عبد ل إبراهيمإقليم: الصويرة م,م الحسينات 163 16/09/98أقدمية 16 سنةعبد الجليل القطرة 13540S)مزدوجآسفي )البلدية

316/09/99إقليم: الصويرةم م  بوزاماإقليم: الصويرةم.م. سيدي الجازولي 163 06/09/00أقدمية 16 سنةجموع اخضرن 10241Fمزدوجاكرض
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116/09/98إقليم: الصويرةمدرسة المعتمد بن عبادإقليم: الصويرةم.م. الزاوية 161 06/09/00أقدمية 16 سنةنور الدين بوحجرى 09871D)مزدوجتالمست )البلدية

616/09/98عمالة: مراكشمدرسة ابن حزمإقليم: الصويرةم.م.  حمان الفطواكي 159 20/12/01أقدمية 16 سنةرشيد خمري 02487C)مزدوجالمنارة )المقاطعة

116/09/99إقليم: الصويرةالمدرسة الجديدةإقليم: الصويرةم.م.  حمان الفطواكي 159 11/09/01أقدمية 16 سنةشراف بوشبكة 09870C)مزدوجالحنشان )البلدية

216/09/98إقليم: الصويرةمدرسة سيدي عبد الجليلإقليم: الصويرةم.م. الزاوية 157 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد اللطيف بوحجرى 09872E)مزدوجتالمست )البلدية

516/09/99عمالة: مراكشمدرسة الرازيإقليم: الصويرةم م  الفيجل 157 16/09/99أقدمية 16 سنةغزلن المشترائي 02461Z)مزدوججليز )المقاطعة

106/09/00إقليم: الصويرةمدرسة القدسإقليم: الصويرةم.م ايت ازم 153 06/09/02أقدمية 16 سنةم ادوبا 09875H)مزدوجتمنار )البلدية

106/09/01إقليم: الصويرةم سيدي بوسكريإقليم: الصويرةسيدي عمرو 151 04/09/02أقدمية 16 سنةحسن اقريش 09878Lمزدوجسميمو

1006/09/01إقليم: آسفيمدرسة الفقيه السرغينيإقليم: الصويرةم م خالد بن الوليد 151 04/09/02أقدمية 16 سنةجواد الحضرامي 25205

W

مزدوجآسفي )البلدية(

301/01/02عمالة: مراكشمدرسة م عبدهإقليم: الصويرة     م.م.تركانت 149 16/09/02أقدمية 16 سنةبشرى الصمعي 18417T)مزدوججليز )المقاطعة

عمالة: إنزكان ايت م المعتمد بن عبادإقليم: الصويرةمدرسة سيدي سعيد

ملول
116/09/85 148 06/09/00أقدمية 16 سنةمحند بن خراز 05069J)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: الصخيرات  - م الفاسيإقليم: الصويرةم.م. ابي البركات

تمارة
116/09/99 147 21/09/04أقدمية 16 سنةياسين ابرايم 01306U)مزدوجتمارة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.عبد المـومـن بن علــيإقليم: الصويرةم.م. عمرو بن العاص

وتنان
204/09/02 145 05/09/03أقدمية 16 سنةرشيد إدار 04840K)مزدوجاكادير )البلدية

204/09/02عمالة: مراكشمدرسة م عبدهإقليم: الصويرةم.م.المختار السوسي 141 01/10/04أقدمية 16 سنةالحسنية بوعودة 18417T)مزدوججليز )المقاطعة

عمالة: أكادير  إدا م. الفــردوسإقليم: الصويرة     م.م. أركان

وتنان
1016/09/97 139 07/09/05إلتحاق بالزوجفريدة الشرقي 24203Gمزدوجالدراركة

516/09/95إقليم: الصويرةم.م لحرارثاإقليم: الصويرةم سيدي بوسكري 138 01/09/99أقدمية 16 سنةخديجة البقالي 09999Tمزدوجاوناغة

عمالة: إنزكان ايت م الرسالةإقليم: الصويرةم م  سكياط

ملول
304/09/02 133 04/09/04أقدمية 16 سنةخديجة أيت بريك 05068H)مزدوجأيت ملول )البلدية

401/01/02إقليم: الصويرةم.م لحرارثاإقليم: الصويرةم م اصهاهل 133 07/09/04أقدمية 16 سنةأخياض حفيظة 09999Tمزدوجاوناغة
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مجموعة مدارس السويكية إقليم: الصويرةم.م.عمر بن الخطاب

المركزية

1101/01/02عمالة: مراكش 131 01/10/07أقدمية 12 سنة عبد الفتاح المزواري 02794Lمزدوجأولد دليم

804/09/02إقليم: الصويرةالمدرسة الجديدةإقليم: الصويرةم م اصهاهل 129 01/10/05إلتحاق بالزوجسعاد الصديقي 09870C)مزدوجالحنشان )البلدية

604/09/02إقليم: الخميساتايت سيبرنإقليم: الصويرةم.م  ادشفي 125 05/09/07أقدمية 12 سنةعادل تابتي 11243Vمزدوجأيت سيبرن

107/09/05إقليم: الصويرةم سيدي بوسكريإقليم: الصويرةم.م. سيدي غانم 125 07/09/05أقدمية 12 سنةالمسبب حميد 09878Lمزدوجسميمو

607/09/05إقليم: الخميساتايت سيبرنإقليم: الصويرةم.م  ادشفي 121 29/09/07أقدمية 12 سنةخديجة المكاوي 11243Vمزدوجأيت سيبرن

1006/09/00إقليم: آسفيم/م سيدي احساينإقليم: الصويرةم.م.  المناصير 115 07/09/05أقدمية 12 سنةزهير البيضي 13942Dمزدوجلمعاشات

1016/09/94إقليم: الصويرةم سيدي بوسكريإقليم: الصويرةم.م. ابي البركات 113 31/10/08أقدمية 12 سنةأحمد أرشو 09878Lمزدوجسميمو

1006/09/06إقليم: آسفيم/م بئر اوزوإقليم: الصويرةم م زاوية بن حميدة 109 30/10/08أقدمية 12 سنةالنعيمة فراح 13684Yمزدوجسيدي عيسى

505/09/03إقليم: الصويرة م.م.سيدي علي بن معاشوإقليم: الصويرةم.م إكزولن 103 02/09/10ليلى بوهوم 10011Fمزدوجحد الدرا

206/09/06إقليم: الصويرةمدرسة ابن رشدإقليم: الصويرةم م م عابد الجابري 100 05/09/08إلتحاق بالزوجسميحة  بنبل 09869B)مزدوجالحنشان )البلدية

107/09/04إقليم: الصويرةالمدرسة الجديدةإقليم: الصويرةم.م.  المسيرة الخضراء 99 07/09/10إلتحاق بالزوجمريم اشكيكة 09870C)مزدوجالحنشان )البلدية

104/09/02إقليم: آسفيم/م سيدي م السباعيإقليم: الصويرة م.م.سيدي علي بن معاشو 97 02/09/15فاطمة الزهراء السوسي 13963Bمزدوجالغيات

1007/09/05إقليم: آسفيم/م دار القائد عيسىإقليم: الصويرةم م الدحامنة 97 02/09/10إلتحاق بالزوجفوزية وضاف 13823Zمزدوجدار سي عيسى

206/09/06إقليم: الصويرةم.م لحرارثاإقليم: الصويرةم.م. كشولة 97 02/09/09إلتحاق بالزوجفوزية  أمزيان 09999Tمزدوجاوناغة

611/02/08إقليم: آسفيمدرسة العكارطةإقليم: الصويرةم م أقرمود 97 13/09/10صباح  كورميج 13843

W

مزدوجأيير

116/09/95عمالة: مراكشمدرسة رياض المنزهإقليم: الصويرةمدرسة التلل 94 04/09/18إلتحاق بالزوجةمصطفى عزي 26726Zمزدوجحربيل

707/09/05إقليم: الصويرةم.م. عبد الكريم الخطابيإقليم: الصويرةم م  المكادمة 94 02/09/11إلتحاق بالزوجبديعة  الصابر 09993Lمزدوجاوناغة

991



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

1005/09/03إقليم: آسفيم/م السورإقليم: الصويرةم.م لخواضرة 93 02/09/15مبرد نظيرة 13643Dمزدوجلحدار

1007/09/05إقليم: آسفيم/م بني دغوغإقليم: الصويرةم.م. المخاليف 93 05/09/09 كني ياسين 13634Uمزدوجشهدة

107/09/05عمالة: سل مدرسة بئر انزرانإقليم: الصويرةم.م. عبد الكريم الخطابي 92 28/10/11إلتحاق بالزوجخديجة لكصير 01211R)مزدوجحصين )المقاطعة

104/10/02إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية الوحدةإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 91 04/09/08أقدمية 12 سنةعبد الكبير الغربي 15364Z)مزدوجطانطان )البلدية

905/09/03إقليم: الصويرة م.م.سيدي علي بن معاشوإقليم: الصويرةم م أيت بوصدوك 88 22/09/16رضوان الموسكو 10011Fمزدوجحد الدرا

918/09/02إقليم: الصويرة م.م.سيدي علي بن معاشوإقليم: الصويرةم م م عابد الجابري 87 02/09/15م زبير 10011Fمزدوجحد الدرا

105/09/07إقليم: الحوز مركزية الرحىإقليم: الصويرةم م ايت ابراهيم 85 03/10/11إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء بيرمان 03333Xمزدوجسيدي عبد ا غيات

102/09/10إقليم: جرسيفحمريةإقليم: الصويرةم.م. ابن طفيل 85 14/09/10هاجر بيشار 16139S)مزدوججرسيف )البلدية

102/09/10إقليم: الصويرةم سيدي بوسكريإقليم: الصويرةم.م. سيدي غانم 85 02/09/10فاطمة الزهراء المجاطي 09878Lمزدوجسميمو

102/09/10إقليم: آسفيم/م الرحاحلةإقليم: الصويرةم.م. سيدي عيسى النعيرات 85 02/09/10حليمة المستف 13922Gمزدوجنكا

104/09/02إقليم: آسفيم/م السورإقليم: الصويرة م.م.سيدي علي بن معاشو 83 02/09/17يوسف  كبيلة 13643Dمزدوجلحدار

عمالة: إنزكان ايت م العوينةإقليم: الصويرةم م  المكادمة

ملول
504/09/02 81 23/09/11إلتحاق بالزوجمريم بونجمة 05079V)مزدوجالقليعة )البلدية

407/09/05إقليم: آسفيم/م اولد موسىإقليم: الصويرةم م سيدي العروسي 81 01/10/11إلتحاق بالزوجعائشة الربيب 13826Cمزدوجدار سي عيسى

عمالة: أكادير  إدا م.م المنار-التامـريإقليم: الصويرةم.م. زاوية لوضا

وتنان
902/09/10 81 28/10/11عالي قادش 04986Uمزدوجتامري

605/09/07عمالة: مراكشمدرسة الموقفإقليم: الصويرةم.م. عبد الكريم الخطابي 80 04/09/12إلتحاق بالزوجفضيل فاطمة الزهراء 02675G مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م. ابن بطوطةإقليم: الصويرةم.م. طارق بن زياد

باها
301/01/12 77 01/01/12احمد أفرياض 21201Uمزدوجبلفاع

مجموعة مدارس السويهلة إقليم: الصويرةم م تليوة

المركزية

202/09/09عمالة: مراكش 75 02/09/11إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الرباطية 02520Nمزدوجالسويهلة
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202/09/09عمالة: الميةللخديجةإقليم: الصويرة م.م. الفرابي 75 02/10/11نعيمة زعيزعة 26175A)مزدوجعين حرودة )البلدية

101/01/10إقليم: آسفيم/م اولد بوعريسإقليم: الصويرةم م زاوية بن حميدة 75 05/09/11آمال عوكاش 13851Eمزدوجأيير

902/09/10إقليم: أزيللمركزية لعوينةإقليم: الصويرة م م سيدي علي الكرلتي 73 03/09/13أعل مصطفى 07004Mمزدوجبني عياط

205/09/11إقليم: آسفيم/م الرحاحلةإقليم: الصويرةم م سيدي العروسي 69 05/09/13فاطمة الزهراء الوراق 13922Gمزدوجنكا

1005/09/07عمالة: الميةالبيرونيإقليم: الصويرةالمدرسة الجديدة 68 06/09/17مجدولين بادل 18532T)مزدوجالمية )البلدية

105/09/11إقليم: آسفيم/م النواصرة اولد الحاجإقليم: الصويرةم م  بني سليم 67 05/09/11إلتحاق بالزوجةبوسيدي ياسين 13837Pمزدوجالبدوزة

105/09/11إقليم: آسفيم/م النواصرة اولد الحاجإقليم: الصويرةم م  بني سليم 67 05/09/11إلتحاق بالزوجةهريمش ميلود 13837Pمزدوجالبدوزة

205/09/11إقليم: آسفيم/م الرحاحلةإقليم: الصويرةم م زاوية بن حميدة 65 02/09/14عبد الغاني الفني 13922Gمزدوجنكا

805/09/11إقليم: آسفيم/م أهل الوادإقليم: الصويرةم.م المزيلت 65 02/09/13رضوان جوال 13943Eمزدوجلمعاشات

205/09/11إقليم: آسفيم/م الرحاحلةإقليم: الصويرةم م زاوية بن حميدة 65 03/09/13نبيلة الزوهري 13922Gمزدوجنكا

202/09/10إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية 3 مارسإقليم: الصويرةم م سيدي العروسي 63 03/09/12إلتحاق بالزوجخديجة كرومي 10542H)مزدوجكلميم )البلدية

602/09/10إقليم: آسفيم/م الثلثاء سيدي عيسىإقليم: الصويرةم م م عابد الجابري 62 02/09/16المهدي مستحيي 13680Uمزدوجسيدي عيسى

405/09/02إقليم: الصويرةم سيدي بوسكريإقليم: الصويرةم.م. المام البخاري 61 02/09/15امينة ماعني 09878Lمزدوجسميمو

804/09/12إقليم: آسفيم/م الحرارتةإقليم: الصويرةم م خالد بن الوليد 61 02/09/14جواد كشواني 13959Xمزدوجالغيات

103/09/13إقليم: آسفيمدرسة العكارطةإقليم: الصويرةم.م.المام مسلم 61 03/09/13كوثر نشدة 13843

W

مزدوجأيير

105/09/11إقليم: الصويرةم/م  أحمد الهدريإقليم: الصويرةم م زاوية بن حميدة 60 05/09/13إلتحاق بالزوجميلودة حطابو 10013Hمزدوجحد الدرا

304/09/12إقليم: آسفيم/م الرحاحلةإقليم: الصويرةم.م لخواضرة 57 02/09/15الديش فتيحة 13922Gمزدوجنكا
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802/09/10إقليم: آسفيم/م بئر اوزوإقليم: الصويرةم.م.  المناصير 55 06/09/17سناء بولهز 13684Yمزدوجسيدي عيسى

605/09/11إقليم: آسفيم/م الشهدةإقليم: الصويرةم م أقرمود 55 03/09/13إلتحاق بالزوجمهيدرات هند 13595Bمزدوجشهدة

605/09/11إقليم: الصويرةم.م. مولي بوزرقطونإقليم: الصويرة مدرسة الرازي 54 02/09/16لطيفة  صحيح 09982Zمزدوجمولي بوزرقطون

303/09/13إقليم: آسفيم/م سيدي التيجيإقليم: الصويرةم م فج الريح 53 02/09/15خديجة قيتة 13612Vمزدوجسيدي أتيجي

904/09/12إقليم: آسفيم/م بئر اوزوإقليم: الصويرةم.م.  المناصير 51 02/09/17بوزايد فاطمة 13684Yمزدوجسيدي عيسى

704/09/12إقليم: آسفيم/م خميس نكةإقليم: الصويرةم.م لخواضرة 51 06/09/17عبد الكبير خويلي 13919Dمزدوجنكا

304/09/12إقليم: خريبكةمدرسة حليمة السعديةإقليم: الصويرةم م سيدي عيسى البير 51 02/09/14إلتحاق بالزوجحياة أوبتا 12041M)مزدوجبوجنيبة )البلدية

102/09/09إقليم: الصويرة م.م.سيدي علي بن معاشوإقليم: الصويرةم م  اغيسي 50 02/09/14إلتحاق بالزوجالغزواني فاطمة الزهراء 10011Fمزدوجحد الدرا

302/09/10إقليم: آسفيم/م الثلثاء سيدي عيسىإقليم: الصويرةم م م عابد الجابري 49 06/09/17المهدي مزراجي 13680Uمزدوجسيدي عيسى

304/09/12إقليم: آسفيم/م مول البركيإقليم: الصويرةم م م عابد الجابري 47 06/09/17بيي صابرين 13810Kمزدوجمول البركي

304/09/12إقليم: آسفيم/م أهل الوادإقليم: الصويرةم م م عابد الجابري 47 05/09/17الرايس مونى 13943Eمزدوجلمعاشات

المدرسة البتدائية الحسن إقليم: الصويرةم م سيدي صالح الركراركي

الول

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
104/09/12 47 02/09/14إلتحاق بالزوجسكينة لمسوكر 01815X)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

503/09/13إقليم: آسفيالغزاونةإقليم: الصويرةم.م. المخاليف 47 06/09/17العطري ثورية 13817Tمزدوجمول البركي

102/09/14إقليم: آسفيم/م الواد الغارقإقليم: الصويرةم م  اغيسي 46 02/09/16فاطمة لحلو 13947Jمزدوجاتوابت

602/09/14إقليم: آسفيم/م الحرارتةإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 46 02/09/16سفيان المهندز 13959Xمزدوجالغيات

إقليم: شتوكة آيت  م. الزدهارإقليم: الصويرةم.م. سيدي غانم

باها
204/09/12 45 02/09/15فارس يوسف 05171Vمزدوجأيت عميرة

902/09/15إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة شوقيإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 45 02/09/15عز الدين اديبي 08771H)مزدوجتمللت )البلدية
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102/09/15إقليم: الصويرة مدرسة الرازيإقليم: الصويرةم.م. أكليف 45 02/09/15م ايت يوس 09874G)مزدوجأيت داوود )البلدية

102/09/15إقليم: شيشاوةاولد ادريسإقليم: الصويرةم. م ايت جرمون 45 02/09/15عبد الكبير لمزطور 02930Jمزدوجسيدي المختار

مجموعة مدارس دوار إقليم: الصويرةم م خالد بن الوليد

الجامع المركزية

1102/09/15عمالة: مراكش 45 02/09/15كريمة وعربي 02795Mمزدوجأولد دليم

102/09/10إقليم: آسفيم/م الصبابحةإقليم: الصويرةمدرسة سيدي عبد الجليل 44 06/09/17سكرود عائشة 13610Tمزدوجلمراسلة

603/09/13إقليم: آسفيم/م اولد سعادةإقليم: الصويرةم م فج الريح 44 02/09/15إلتحاق بالزوجحبيبة ريموش 13625Jمزدوجبوكدرة

إقليم: شتوكة آيت م.م غزالة  ف. غزالة 2إقليم: الصويرةم.م. سيدي غانم

باها
402/09/14 43 02/09/14سميرة بن م 24503Hمزدوجأيت عميرة

102/09/14إقليم: الصويرةم.م.عمر بن الخطابإقليم: الصويرةم. م ايت جرمون 43 02/09/14الشريف السعيدي علوي 09952Sمزدوجأولد امرابط

704/09/12إقليم: شيشاوةالثيرإقليم: الصويرةم.م.عمر بن الخطاب 42 02/09/15إلتحاق بالزوجزهرة المناضل 02843Pمزدوجسيدي المختار

607/09/00إقليم: آسفيم/م سيدي كانونإقليم: الصويرةم.م.  المناصير 41 06/09/17لحصيبة رشيد 13615Yمزدوجسيدي أتيجي

809/12/11إقليم: الصويرةم م ام العيونإقليم: الصويرةم.م. تيدزي 40 04/09/19إلتحاق بالزوجوفاء فكري 09988Fمزدوجمولي بوزرقطون

1003/09/13إقليم: الصويرة م.م.سيدي علي بن معاشوإقليم: الصويرةم م فج الريح 40 20/09/16العلوي حسنى 10011Fمزدوجحد الدرا

503/09/13إقليم: آسفيم/م الزلقةإقليم: الصويرةم.م. تفتاشت 40 02/09/16إلتحاق بالزوجعائشة اخشيشة 13834Lمزدوجالبدوزة

102/09/14إقليم: الجديدةم/م السعادةإقليم: الصويرةم م مسكالة 40 04/09/18بوشرة الساملي 08112Sمزدوجلمهارزة الساحل

704/09/12إقليم: آسفي م/م الطهاهرةإقليم: الصويرةم.م. الزاوية 38 02/09/16مريم محداد 13926Lمزدوجنكا

عمالة: الصخيرات  - الوفاقإقليم: الصويرة م م تكوشت

تمارة
101/01/17 38 01/01/17رقية بنديدي 26371Nمزدوجسيدي يحيى زعير

1002/09/16إقليم: خريبكةم/م بنشقرىإقليم: الصويرةم.م. أكليف 38 02/09/16فردوس فروز 12125Dمزدوجلكفاف

401/01/17إقليم: آسفيم/م سيدي م السباعيإقليم: الصويرةم.م. ابن طفيل 38 01/01/17فراح الجدي 13963Bمزدوجالغيات
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إقليم: شتوكة آيت م. عائشة أم المؤمنينإقليم: الصويرةسيدي عمرو

باها
607/09/16 38 07/09/16فاطمة لمواسي 25030Fمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م. عائشة أم المؤمنينإقليم: الصويرةسيدي عمرو

باها
607/09/16 38 07/09/16م أوبلقاس 25030Fمزدوجأيت عميرة

927/01/17إقليم: آسفيم/م الواد الغارقإقليم: الصويرةم م اطايبين 38 27/01/17سهام مرابط 13947Jمزدوجاتوابت

427/01/17إقليم: آسفيم/م سيدي م السباعيإقليم: الصويرةم م اطايبين 38 27/01/17سامية لمهيمر 13963Bمزدوجالغيات

مدرسة عبد العزيز بن إقليم: الصويرةم م ايت ابراهيم

ادريس

128/01/17إقليم: الحوز 37 28/01/17شادية الزهير 03239Vمزدوجأوريكة

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسيإقليم: الصويرةم.م ايت ازم

ملول
305/09/11 36 02/09/15إلتحاق بالزوجةلخليفي م 05071L)مزدوجالقليعة )البلدية

م.م سيدي أحمد الرامي- إمي إقليم: الصويرةم.م. زاوية لوضا

ميكي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
104/09/12 36 02/09/15إلتحاق بالزوجفطيمة الحاج 04853Zمزدوجأورير

904/09/12إقليم: الصويرةم.م. مولي بوزرقطونإقليم: الصويرةم.م. تيدزي 35 04/09/19اسماء امزيل 09982Zمزدوجمولي بوزرقطون

102/09/15إقليم: إفرانمدرسة ابن بطوطة البتدائيةإقليم: الصويرةم م خالد بن الوليد 35 02/09/15إلتحاق بالزوجهدى اللويزي 10772Hمزدوجسيدي المخفي

702/09/15إقليم: أزيللمركزية سمدنإقليم: الصويرةم م اطايبين 35 02/09/15خالد زرودي 07182Fمزدوجتدلي فطواكة

مجموعة مدارس احمد إقليم: الصويرةم.م.عمر بن الخطاب

بلهاشمي المركزية

827/01/17عمالة: مراكش 35 06/09/17أنس  الجردوني 02762Bمزدوجالمنابهة

101/10/16إقليم: الصويرةم.م إكزولنإقليم: الصويرةم م  المكادمة 35 06/09/17مصطفى بينك 10320Sمزدوجايذا وعزا

527/01/17إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: الصويرةم م ابن زهر 35 06/09/17غزلن توبو 03706Cمزدوجأوريكة

727/01/17إقليم: الحوزبوحدوإقليم: الصويرةم م بئر كوات 35 06/09/17م الخضراوي 03386Eمزدوجاغمات

127/01/17إقليم: آسفيم/م خميس نكةإقليم: الصويرةم.م لخواضرة 35 06/09/17سعاد القطقوط 13919Dمزدوجنكا

427/01/17إقليم: آسفيم/م العبابدةإقليم: الصويرةم.م. المخاليف 35 06/09/17سامية الحجام 13848Bمزدوجأيير

427/01/17إقليم: آسفيم/م العبابدةإقليم: الصويرةم.م. المخاليف 35 06/09/17حنان فارس 13848Bمزدوجأيير
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927/01/17إقليم: آسفيم/م أهل الوادإقليم: الصويرةم م الدحامنة 35 06/09/17سلمى بن اخوي 13943Eمزدوجلمعاشات

203/09/13إقليم: قلعة  السراغنةاشطيبة المركزيةإقليم: الصويرةمدرسة القدس 34 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم الهبي 09039Zمزدوجالشطيبة

702/09/14إقليم: الصويرةم.م.المختار السوسيإقليم: الصويرةم م اهل الجمعة 33 06/09/17إلتحاق بالزوجفتيحة بودنان 10236Aمزدوجاكرض

602/09/15إقليم: الصويرة م.م. المنظر الجميلإقليم: الصويرةم م سيدي صالح الركراركي 33 04/09/19نبيل عدنان 10017Mمزدوجحد الدرا

427/01/17إقليم: آسفيم/م العبابدةإقليم: الصويرةم م الميرات 32 14/09/18سارة الزرفاوي 13848Bمزدوجأيير

704/09/12إقليم: آسفيم/م أهل الوادإقليم: الصويرةم م بئر كوات 31 05/09/17ياسين كماش 13943Eمزدوجلمعاشات

102/09/14إقليم: الجديدةم/م السعادةإقليم: الصويرةم م مسكالة 31 06/09/17أولعيد علمي 08112Sمزدوجلمهارزة الساحل

206/09/17إقليم: آسفيم/م خميس نكةإقليم: الصويرةم م فج الريح 31 06/09/17بهيجة نيلو 13919Dمزدوجنكا

مجموعة مدارس اولد إقليم: الصويرةم م اهل الجمعة

العياشي المركزية

706/09/17عمالة: مراكش 31 06/09/17محسن عبد الرزاق 02767Gمزدوجالمنابهة

106/09/17إقليم: آسفيم/م الصبابحةإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 31 06/09/17سكينة خيرون 13610Tمزدوجلمراسلة

106/09/17إقليم: الصويرةمدرسة القدسإقليم: الصويرة     م.م.تركانت 31 06/09/17سعاد اعفان 09875H)مزدوجتمنار )البلدية

1006/09/17إقليم: الصويرةم.م. القاضي عياضإقليم: الصويرةم م خميس تكاط 31 06/09/17بلعيد الجلوطي 09933

W

مزدوجتكاط

106/09/17إقليم: آسفيم/م ابن حنبلإقليم: الصويرةم.م المزيلت 31 06/09/17مديحة الكميري 13607Pمزدوجلمراسلة

106/09/17إقليم: آسفيم/م اولد بوعريسإقليم: الصويرةم م سيدي بولعلم 31 06/09/17بوتيري نورة 13851Eمزدوجأيير

106/09/17إقليم: آسفيم/م اولد الحاج المفدةإقليم: الصويرةم.م. وادي المخازن 31 06/09/17ربيعة زيد 13968Gمزدوجالغيات

406/09/17إقليم: آسفيم/م المعاشاتإقليم: الصويرةم م  سكياط 31 06/09/17ماجدة تام 13940Bمزدوجلمعاشات

806/09/17إقليم: شيشاوةالرحيلتإقليم: الصويرةم م خالد بن الوليد 31 06/09/17سهام ازاد 02881Fمزدوجلمزوضية

997



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 2020

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: آسفيم/م دار الحاجيإقليم: الصويرةم.م. سيدي م مرزوق 31 06/09/17فاطمة الزهراء طامر 13937Yمزدوجلمعاشات

306/09/17إقليم: الصويرةم م  الفيجلإقليم: الصويرةم.م.عمر بن الخطاب 31 06/09/17بشرى عتنان 10067Sمزدوجلكدادرة

106/09/17إقليم: الصويرةم م  الفيجلإقليم: الصويرةم.م.  حمان الفطواكي 31 06/09/17عبد الحق الديش 10067Sمزدوجلكدادرة

206/09/17إقليم: آسفيم/م الواد الغارقإقليم: الصويرةم.م. لبدارنا 31 06/09/17بشرى بل حسن 13947Jمزدوجاتوابت

106/09/17إقليم: شيشاوةاولد عزوزإقليم: الصويرةم.م.عمر بن الخطاب 31 06/09/17  فتيحة حوسة 02927Fمزدوجسيدي المختار

206/09/17إقليم: الصويرةم/م سيدي احمد اوحامدإقليم: الصويرة م م تكوشت 31 06/09/17رضوان سعيدي 10249Pمزدوجسيدي احمد أوحامد

406/09/17إقليم: الحوزالخروعإقليم: الصويرةم م ايت ابراهيم 31 06/09/17مرية الطاهري 03744Uمزدوجاغواطيم

206/09/17إقليم: آسفيم/م المعاشاتإقليم: الصويرةم م سيدي العروسي 31 06/09/17مروة كنكاف 13940Bمزدوجلمعاشات

206/09/17إقليم: آسفي م/م الطهاهرةإقليم: الصويرةم.م. ابو بكر الصديق 31 06/09/17رشيد الكدراوي 13926Lمزدوجنكا

606/09/17إقليم: الصويرةم.م. مولي بوزرقطونإقليم: الصويرةم.م. أولد حسان 31 06/09/17سميرة موجان 09982Zمزدوجمولي بوزرقطون

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةالفرائطة المركزيةإقليم: الصويرةم م اصهاهل 31 06/09/17أمينة  فارسي 08808Yمزدوجفرايطة

106/09/17إقليم: آسفيم/م السورإقليم: الصويرةم.م. لبدارنا 31 06/09/17إكرام الغري 13643Dمزدوجلحدار

206/09/17إقليم: آسفيم/م الواد الغارقإقليم: الصويرةم.م. لبدارنا 31 06/09/17مريم الغنبوري 13947Jمزدوجاتوابت

406/09/17إقليم: آسفيم/م المعاشاتإقليم: الصويرةم.م. سيدي عيسى النعيرات 31 06/09/17غنيمي فوزية 13940Bمزدوجلمعاشات

106/09/17إقليم: الصويرةمدرسة القدسإقليم: الصويرةم.م إكزولن 31 06/09/17مينة براش 09875H)مزدوجتمنار )البلدية

106/09/17إقليم: الصويرةم.م ايت ازمإقليم: الصويرةم.م. ابو بكر الصديق 31 06/09/17عبد العالي الفضيل 10323Vمزدوجتمزكدة- أوفتاس

806/09/17إقليم: آسفيمدرسة النجاح الجماعاتيةإقليم: الصويرةم.م. الزاوية 31 06/09/17كريمة رشيبي 25808Bمزدوجلمراسلة
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106/09/17إقليم: آسفيم/م أهل الوادإقليم: الصويرةم م الدحامنة 31 06/09/17امال فرطاق 13943Eمزدوجلمعاشات

906/09/17إقليم: الصويرة م.م. المنظر الجميلإقليم: الصويرةم.م. ابن طفيل 31 06/09/17كلثوم بنجلول 10017Mمزدوجحد الدرا

706/09/17إقليم: آسفيم/م دار الحاجيإقليم: الصويرةم.م. وادي المخازن 31 06/09/17عاكف مجدة 13937Yمزدوجلمعاشات

206/09/17إقليم: آسفيم/م الواد الغارقإقليم: الصويرةم.م. لبدارنا 31 06/09/17سعيدة ايران 13947Jمزدوجاتوابت

906/09/17إقليم: آسفيم/م الصبابحةإقليم: الصويرةم.م. الزاوية 31 06/09/17سكينة الدحماني 13610Tمزدوجلمراسلة

مجموعة مدارس احمد إقليم: الصويرة م م تكوشت

بلهاشمي المركزية

1106/09/17عمالة: مراكش 31 06/09/17ياسين بوري 02762Bمزدوجالمنابهة

106/09/17إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الزاوية الرحاليةإقليم: الصويرةم م اصهاهل 31 06/09/17منية      بوقنطار 24825H)مزدوجسيدي رحال )البلدية

506/09/17إقليم: آسفيم/م السورإقليم: الصويرةم م  بني سليم 31 06/09/17فتيحة غيطي 13643Dمزدوجلحدار

306/09/17إقليم: الصويرة م.م. المنظر الجميلإقليم: الصويرةم م امسكركيد 31 06/09/17أشرف هنون 10017Mمزدوجحد الدرا

906/09/17إقليم: آسفيم/م السراحنة بوسكمانإقليم: الصويرةم م ابن الهيثم 31 06/09/17مينة الويزي 13974Nمزدوجالغيات

106/09/17إقليم: شيشاوةلكواياتإقليم: الصويرةم م اطايبين 31 06/09/17حموش غيثة 02924Cمزدوجسيدي المختار

206/09/17إقليم: الصويرة م.م. المنظر الجميلإقليم: الصويرةم م سيدي صالح الركراركي 31 06/09/17سعيد لعوينة 10017Mمزدوجحد الدرا

606/09/17إقليم: آسفي م/م الطهاهرةإقليم: الصويرةم.م. الزاوية 31 06/09/17اقزيبرة حنان 13926Lمزدوجنكا

106/09/17إقليم: شيشاوةاولد عزوزإقليم: الصويرةم.م.عمر بن الخطاب 31 06/09/17عبد الصمد كروم 02927Fمزدوجسيدي المختار

306/09/17إقليم: آسفيم/م القواسمةإقليم: الصويرةم م سيدي صالح الركراركي 31 06/09/17أحمد اللوي 13840Tمزدوجأيير

506/09/17إقليم: الرحامنةالبطمة المركزيةإقليم: الصويرةم م اصهاهل 31 06/09/17المصطفى    تمام 09162Hمزدوجالجعيدات

206/09/17إقليم: آسفيم/م الواد الغارقإقليم: الصويرةم.م. لبدارنا 31 06/09/17حسناء عريض 13947Jمزدوجاتوابت
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906/09/17إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: الصويرةم م اطايبين 31 06/09/17 سكينة الكوكركور 02876Aمزدوجلمزوضية

مجموعة مدارس ثلثاء إقليم: الصويرةم.م. وادي المخازن

البور المركزية

906/09/17عمالة: مراكش 31 06/09/17حدهوم وهبي 02780

W

مزدوجأولد دليم

106/09/17إقليم: الصويرةم م سيدي عيسى البيرإقليم: الصويرةم.م بوزمور 31 06/09/17عبد الحكيم  العواد 09966Gمزدوجمجي

عمالة مقاطعات الفداء مدرسة أم هانئ البتدائيةإقليم: الصويرةم.م  تيكودار

مرس السلطان
702/09/15 29 06/09/17رضوان الحيمر 01505K)مزدوجالفداء )المقاطعة

عمالة: إنزكان ايت م العوينةإقليم: الصويرة     م.م.تركانت

ملول
502/09/16 29 02/09/16إلتحاق بالزوجهاجر الراضي 05079V)مزدوجالقليعة )البلدية

327/01/17إقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمةإقليم: الصويرةم م أكدال 29 04/09/19إبتسام الفاروقي 13739Hمزدوجراس العين

203/09/13إقليم: آسفيم/م المعاشاتإقليم: الصويرةم.م لخواضرة 28 02/09/16ياسين حيدة 13940Bمزدوجلمعاشات

902/09/14إقليم: تيزنيتم.م المجد مركزية تيمجاضإقليم: الصويرةمدرسة القدس 28 04/09/18إلتحاق بالزوجإلهام فل 17151Sمزدوجسيدي بوعبد اللي

مجموعة مدارس اولد إقليم: الصويرةم.م  ايت عيسي احاحان

علوش المركزية

501/01/17عمالة: مراكش 28 01/01/17إلتحاق بالزوجزينب البعمراني 02536Fمزدوجالوداية

127/01/17إقليم: الصويرةمدرسة القدسإقليم: الصويرةم.م ايت ازم 28 27/01/17حسناء أتنان 09875H)مزدوجتمنار )البلدية

927/01/17إقليم: الصويرةم م بئر كواتإقليم: الصويرةم م  اغيسي 28 27/01/17دحلون فاطمة الزهراء 10116Vمزدوجزاوية بن احميدة

202/09/15إقليم: الصويرةايت اديرإقليم: الصويرةم م تابولعوانت 26 04/09/18نادية اكضاضي 10304Zمزدوجسيدي أحمد السايح

627/01/17إقليم: الصويرةم.م. عبد الكريم الخطابيإقليم: الصويرة م,م الحسينات 26 06/09/17إلتحاق بالزوجاناوش ماجدة 09993Lمزدوجاوناغة

202/09/15إقليم: الصويرةم م مسكالةإقليم: الصويرةم.م. بئر أنزران 25 06/09/17لعراب  نزهة 10021Sمزدوجمسكالة

227/01/17إقليم: آسفي م/م امشعرنإقليم: الصويرةم م الميرات 25 06/09/17يوسف السباعي 13637Xمزدوجلحدار

927/01/17إقليم: الصويرةم.م. مولي بوزرقطونإقليم: الصويرةم.م. القاضي عياض 25 02/09/17ياسين أوعيشة 09982Zمزدوجمولي بوزرقطون

327/01/17إقليم: آسفيم/م اولد امحاربإقليم: الصويرةم م الميرات 25 06/09/17إلتحاق بالزوجرجاء صيق 13924Jمزدوجنكا
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327/01/17إقليم: آسفيم/م دار الحاجيإقليم: الصويرةم م الدحامنة 25 06/09/17عثمان الناصري 13937Yمزدوجلمعاشات

127/01/17إقليم: الصويرة     م.م. أركانإقليم: الصويرةم.م.عقبة بن نافع 25 06/09/17ابير م 09884T)مزدوجتمنار )البلدية

427/01/17إقليم: آسفيم/م اولد امحاربإقليم: الصويرةم م الميرات 25 06/09/17إلتحاق بالزوجحسناء الوثيق 13924Jمزدوجنكا

128/01/17إقليم: الصويرةمدرسة القدسإقليم: الصويرة     م.م. أركان 25 06/09/17مليكة بيكنارين 09875H)مزدوجتمنار )البلدية

427/01/17إقليم: الحوزبوعويدإقليم: الصويرةم.م.عمر بن الخطاب 25 06/09/17خديجة افلح 03347Mمزدوجتمزوزت

327/01/17إقليم: آسفيم/م دار الحاجيإقليم: الصويرةم م الدحامنة 25 06/09/17اسماعيل أبي 13937Yمزدوجلمعاشات

527/01/17إقليم: شيشاوةاهديلإقليم: الصويرةم.م. تفتاشت 25 06/09/17إلتحاق بالزوجسعيدة اعريوة 02892Tمزدوجأهديل

106/09/17إقليم: الصويرةم.م. مولي بوزرقطونإقليم: الصويرةم م أقرمود 25 05/09/19أمين فقير 09982Zمزدوجمولي بوزرقطون

206/09/17إقليم: الصويرةم.م. مولي بوزرقطونإقليم: الصويرةم م سيدي صالح الركراركي 25 04/09/19عبد الجبار المحبوب 09982Zمزدوجمولي بوزرقطون

106/09/17إقليم: الصويرةم م بئر كواتإقليم: الصويرةم م زاوية بن حميدة 25 04/09/19سعيد لمريوي 10116Vمزدوجزاوية بن احميدة

106/09/17إقليم: الصويرةم.م لخواضرةإقليم: الصويرةم م زاوية بن حميدة 25 04/09/19نادية علواش 10132Mمزدوجسيدي عبد الجليل

106/09/17إقليم: الصويرةم م بئر كواتإقليم: الصويرةم م زاوية بن حميدة 25 04/09/19عبد الغني الحو 10116Vمزدوجزاوية بن احميدة

216/09/96إقليم: الحوزمجموعة مدارس تمازوزتإقليم: الصويرة مدرسة الرازي 24 02/09/16الزرق م 03342Gمزدوجتمزوزت

406/09/17إقليم: الصويرة م.م.سيدي علي بن معاشوإقليم: الصويرةم.م. أولد حسان 24 06/09/17إلتحاق بالزوجالضاوي حبيبة 10011Fمزدوجحد الدرا

504/09/18إقليم: آسفيم/م العموريةإقليم: الصويرةم م ايت ابراهيم 24 04/09/18زينب الردمان 13975Pمزدوجالغيات

604/09/18إقليم: آسفيم/م الرزوكاتإقليم: الصويرةم.م. سيدي عيسى النعيرات 24 04/09/18الزهاري نوال 13602Jمزدوجلمراسلة

104/09/18إقليم: الصويرةم م زاوية بن حميدةإقليم: الصويرةم.م  تيكودار 24 04/09/18أمال الفلق 10113Sمزدوجزاوية بن احميدة
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404/09/18إقليم: آسفيم/م الرواحلةإقليم: الصويرةم م اطايبين 24 04/09/18كلتوم الكلخة 13946Hمزدوجاتوابت

104/09/18إقليم: آسفيم/م سيدي كانونإقليم: الصويرةم.م. عمرو بن العاص 24 04/09/18بشرى الهرم 13615Yمزدوجسيدي أتيجي

304/09/18إقليم: آسفيم/م لمراسلةإقليم: الصويرةم.م.المام مسلم 24 04/09/18حنان الهيتمي 18548Kمزدوجلمراسلة

904/09/18إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: الصويرةم.م الظهر 24 04/09/18 نادية ايت احمد امنصور 02876Aمزدوجلمزوضية

104/09/18إقليم: شيشاوةسبت امزوضةإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 24 04/09/18ايت الحر نعيمة 03165Pمزدوجامزوضة

104/09/18إقليم: الحوزيوسف بن تاشفينإقليم: الصويرةم م اصهاهل 24 04/09/18مينة أيت الطالب 03729Cمزدوجاغواطيم

104/09/18إقليم: الصويرةم م بئر كواتإقليم: الصويرةم م  اغيسي 24 04/09/18عثمان بورشوق 10116Vمزدوجزاوية بن احميدة

705/09/18إقليم: آسفيم/م الرزوكاتإقليم: الصويرةم.م. الزاوية 24 05/09/18بوشينة كلثوم 13602Jمزدوجلمراسلة

104/09/18إقليم: الصويرة مدرسة الرازيإقليم: الصويرةم.م. الجولن 24 04/09/18عبد الرحيم بوفنزي 09874G)مزدوجأيت داوود )البلدية

104/09/18إقليم: شيشاوةالتويجراتإقليم: الصويرةم م امسكركيد 24 04/09/18واصف حسين 02919Xمزدوجسيدي المختار

104/09/18إقليم: الصويرةم.م. المام البخاريإقليم: الصويرةم م اطايبين 24 04/09/18حليمة خشتور 10275Tمزدوجسيدي الجزولي

104/09/18إقليم: آسفيم/م سيدي دنون الحضريإقليم: الصويرةم.م. المام البخاري 24 04/09/18رقية زمركو 13640Aمزدوجلحدار

105/09/18إقليم: الصويرةم.م. الزاويةإقليم: الصويرةم م فج الريح 24 05/09/18عبد العزيز سخي 10128Hمزدوجسيدي عبد الجليل

204/09/18إقليم: آسفيم/م براكة الراضيإقليم: الصويرةم.م. تمنت 24 04/09/18يوسف سعود 13952Pمزدوجاتوابت

604/09/18إقليم: شيشاوةلميناتإقليم: الصويرةم.م إكزولن 24 04/09/18حنان ضعيف 02873Xمزدوجلمزوضية

604/09/18إقليم: الحوزمركزية ايت بلحاجإقليم: الصويرةم.م. سيدي عيسى النعيرات 24 04/09/18عجولي هند 03379Xمزدوجاغمات

1004/09/18إقليم: آسفيم/م الرزوكاتإقليم: الصويرةم م  اغيسي 24 04/09/18ايمان قيسومي 13602Jمزدوجلمراسلة
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504/09/18إقليم: آسفيمدرسة النجاح الجماعاتيةإقليم: الصويرةم.م. سيدي عيسى النعيرات 24 04/09/18قيسومي سعيدة 25808Bمزدوجلمراسلة

304/09/18إقليم: آسفيم/م ابن تومرتإقليم: الصويرةم.م. ابن طفيل 24 04/09/18عزيزة كتيفي 13967Fمزدوجالغيات

104/09/18إقليم: آسفيم/م الرواحلةإقليم: الصويرةم م  سكياط 24 04/09/18م كسوس 13946Hمزدوجاتوابت

304/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية الدخانةإقليم: الصويرةم م  سكياط 24 04/09/18نورة لبرير 13788Lمزدوجاسبيعات

104/09/18إقليم: آسفيم/م الهمامدةإقليم: الصويرةم م عبد الرحمان الداخل 24 04/09/18كمال لمدك 13978Tمزدوجالغيات

927/01/17إقليم: الصويرةم.م. عبد الكريم الخطابيإقليم: الصويرة م,م الحسينات 23 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد ا ادار 09993Lمزدوجاوناغة

706/09/17إقليم: آسفيم/م اولد سعادةإقليم: الصويرةم.م لخواضرة 23 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم المحب 13625Jمزدوجبوكدرة

106/09/17إقليم: الصويرةم.م. الرياضإقليم: الصويرةم.م. كشولة 23 06/09/17إلتحاق بالزوجليلى الدباح 10244Jمزدوجسيدي احمد أوحامد

606/09/17إقليم: آسفيم/م الحمامشةإقليم: الصويرةم م سيدي العروسي 23 06/09/17إلتحاق بالزوجسناء لمجبر 13886Tمزدوجأولد سلمان

227/01/17إقليم: الصويرةم.م. مولي بوزرقطونإقليم: الصويرة مدرسة الرازي 22 06/09/17زهيرة امجاهدي 09982Zمزدوجمولي بوزرقطون

227/01/17إقليم: الصويرةم.م. مولي بوزرقطونإقليم: الصويرة مدرسة الرازي 22 06/09/17عللي ايوب 09982Zمزدوجمولي بوزرقطون

506/09/17إقليم: الصويرةم/م  أحمد الهدريإقليم: الصويرةم.م.  حمان الفطواكي 22 06/09/17إلتحاق بالزوجثورية اشلحان 10013Hمزدوجحد الدرا

206/09/17إقليم: الحوزالطلسإقليم: الصويرةم م ايت ابراهيم اوسعيد 22 06/09/17إلتحاق بالزوجايمان جعواني 03235R)مزدوجأمزميز )البلدية

406/09/17إقليم: آسفيم/م اولد عبد الواسعإقليم: الصويرةم م سيدي العروسي 22 06/09/17إلتحاق بالزوجةعصام الصفا 13887Uمزدوجأولد سلمان

1006/09/17إقليم: الصويرةم.م. عبد الكريم الخطابيإقليم: الصويرةم.م إكزولن 22 06/09/17إلتحاق بالزوجةرشيد الدويش 09993Lمزدوجاوناغة

1006/09/17إقليم: آسفيالغزاونةإقليم: الصويرةم.م لخواضرة 22 06/09/17إلتحاق بالزوجةزوهير لبيري 13817Tمزدوجمول البركي

606/09/17إقليم: آسفيم/م الحمامشةإقليم: الصويرةم م سيدي العروسي 22 06/09/17إلتحاق بالزوجسميرة الرضاوي 13886Tمزدوجأولد سلمان
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506/09/17إقليم: الصويرةم.م. عبد الكريم الخطابيإقليم: الصويرةم.م. القاضي عياض 22 06/09/17إلتحاق بالزوجبوراس اسماء 09993Lمزدوجاوناغة

1003/09/13إقليم: الصويرةمدرسة القدسإقليم: الصويرةم.م ارتوفلح 21 06/09/17اعشاري      سومية 09875H)مزدوجتمنار )البلدية

206/09/17إقليم: آسفيم/م زاوية الراضيإقليم: الصويرةم.م. عمرو بن العاص 21 06/09/17إلتحاق بالزوجلطيفة الشرامي 13845Yمزدوجأيير

106/09/17إقليم: الصويرةم.م. عمرو بن العاصإقليم: الصويرةم.م. إمكراد 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةالرايس م 10295Pمزدوجتافضنا

606/09/17إقليم: الصويرة م.م. الفرابيإقليم: الصويرةم.م. ابن زيدون 21 06/09/17الصديقي سهام 10111Pمزدوجاقرمود

206/09/17إقليم: الرحامنةسيدي بوبكر المركزيةإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 21 06/09/17أمين حنيني 09069Gمزدوجسيدي بوبكر

106/09/17إقليم: الصويرةمدرسة سيدي سعيدإقليم: الصويرةم.م. سيدي غانم 21 06/09/17السعدية بقا 09876J)مزدوجتمنار )البلدية

106/09/17إقليم: الصويرةم م ابن زهرإقليم: الصويرةم م. السعديين 21 06/09/17عبد اللطيف اومكسي 09963Dمزدوجمجي

606/09/17إقليم: الصويرةم.م. كشولةإقليم: الصويرةم.م. بئر أنزران 21 06/09/17حكيم الهندر 09970Lمزدوجمجي

106/09/17إقليم: آسفيم/م دار الحاجيإقليم: الصويرةم م اولد عبد الحليم 21 06/09/17إلتحاق بالزوجنعيمة الميرودي 13937Yمزدوجلمعاشات

506/09/17إقليم: الصويرةم م ابن زهرإقليم: الصويرةم.م. موسى بن نصير 21 06/09/17وفاء الراشيدي 09963Dمزدوجمجي

مجموعة مدارس اولد إقليم: الصويرةم.م. إمكراد

امطاع

806/09/17إقليم: الحوز 21 06/09/17المهراوي عبد الرحيم 03651Tمزدوجأولد امطاع

106/09/17إقليم: الصويرةم.م إكزولنإقليم: الصويرةم.م إبلتن 21 06/09/17فاطمة ادموليد 10320Sمزدوجايذا وعزا

806/09/17إقليم: الصويرةم م أقرمودإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 21 06/09/17رجاء جواد 10106Jمزدوجاقرمود

106/09/17إقليم: الصويرة مدرسة الرازيإقليم: الصويرةم.م. تمنت 21 06/09/17مريم المناني 09874G)مزدوجأيت داوود )البلدية

806/09/17إقليم: الصويرةم م ابن زهرإقليم: الصويرةم م اصهاهل 21 06/09/17سمهان   الرحماني 09963Dمزدوجمجي

106/09/17إقليم: الصويرةم.م. مولي بوزرقطونإقليم: الصويرةم.م. بئر أنزران 21 06/09/17خالد عزروت 09982Zمزدوجمولي بوزرقطون
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506/09/17إقليم: الصويرةم.م.  حمان الفطواكيإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 21 06/09/17م مغنية 10068Tمزدوجلكدادرة

606/09/17إقليم: الصويرةم م سيدي عيسى البيرإقليم: الصويرةم م بئر الزاع 21 06/09/17زينب قابا 09966Gمزدوجمجي

406/09/17إقليم: الصويرةم.م. سميموإقليم: الصويرة م م تكوشت 21 06/09/17ياسين حفو 10289Hمزدوجسميمو

606/09/17إقليم: الحوزايت فاسكاإقليم: الصويرةم.م. إمكراد 21 06/09/17إلتحاق بالزوجرشيدة جدير 03254Lمزدوجأيت فاسكا

106/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة القاعدة العسكريةإقليم: الصويرةم م اصهاهل 21 06/09/17إلتحاق بالزوجهدى   الكراح 08774Lمزدوجانزالت لعظم

106/09/17إقليم: الصويرةم م أقرمودإقليم: الصويرة    م م ابن تومرت 21 06/09/17عثمان هريمش 10106Jمزدوجاقرمود

806/09/17إقليم: آسفيم/م احد البخاتيإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 21 06/09/17عبد الحق التناوي 13647Hمزدوجلبخاتي

106/09/17إقليم: آسفيم/م اولد الحاج المفدةإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 21 06/09/17محسن بن باري 13968Gمزدوجالغيات

106/09/17إقليم: آسفيم/م اولد زكريإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 21 06/09/17رضا لحمودي 13676Pمزدوجالكرعاني

506/09/17إقليم: الصويرة م,م الحسيناتإقليم: الصويرةم م اصهاهل 21 06/09/17عزيزة   اوبيا 10050Yمزدوجلحسينات

206/09/17إقليم: الصويرةم م اهل الجمعةإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 21 06/09/17بشرة خي 10090Sمزدوجسيدي علي الكراتي

1006/09/17إقليم: الحوزبوعويدإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 21 06/09/17عصام اقنجور 03347Mمزدوجتمزوزت

906/09/17إقليم: الصويرةم/م سيدي احمد اوحامدإقليم: الصويرةم.م. المام البخاري 21 06/09/17فاطمة بوالخضرة 10249Pمزدوجسيدي احمد أوحامد

206/09/17إقليم: الصويرة     م.م. أركانإقليم: الصويرةم.م أكركور 21 06/09/17ازروال م 09884T)مزدوجتمنار )البلدية

806/09/17إقليم: الصويرة م.م. الفرابيإقليم: الصويرةم.م  افرا 21 06/09/17أيوب سويلم 10111Pمزدوجاقرمود

206/09/17إقليم: الصويرةم م زاوية بن حميدةإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 21 06/09/17يسين المعاون 10113Sمزدوجزاوية بن احميدة

106/09/17إقليم: الصويرةم م مسكالةإقليم: الصويرةم م عبد الرحمان الداخل 21 06/09/17مصطفى الربيب 10021Sمزدوجمسكالة
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706/09/17إقليم: الصويرةم.م. تفتاشتإقليم: الصويرةم م خالد بن الوليد 21 06/09/17كريمة ايت ل 09958Yمزدوجتفتاشت

406/09/17إقليم: الصويرةم.م. المام مالكإقليم: الصويرةم م اولد عبد الحليم 21 06/09/17نادية المؤذن 09938Bمزدوجتكاط

306/09/17إقليم: آسفيم/م اولد عبد الواسعإقليم: الصويرةم.م المزيلت 21 06/09/17إلتحاق بالزوج فتيحة اقزيبرة 13887Uمزدوجأولد سلمان

606/09/17عمالة: مراكشمدرسة الكحيليإقليم: الصويرةم م  بني سليم 21 06/09/17إلتحاق بالزوجأمينة الكايدي 02736Y)مزدوجالنخيل )المقاطعة

306/09/17إقليم: آسفيالغزاونةإقليم: الصويرةم م بئر الزاع 21 06/09/17إلتحاق بالزوجاميمة  الهديلي 13817Tمزدوجمول البركي

206/09/17إقليم: الصويرةم م سيدي صالح الركراركيإقليم: الصويرةم.م المزيلت 21 06/09/17سعاد بن البيضاء 10095Xمزدوجاقرمود

106/09/17إقليم: آسفيم/م الرزوكاتإقليم: الصويرةم.م. أكليف 21 06/09/17م البكاري 13602Jمزدوجلمراسلة

106/09/17إقليم: الصويرةم.م. ابن بطوطةإقليم: الصويرةم.م. ابن زيدون 21 06/09/17حسنة النية 10057Fمزدوجأيت سعيد

106/09/17إقليم: الصويرةم.م. المام مالكإقليم: الصويرةم م اولد عبد الحليم 21 06/09/17أمينة هرتال 09938Bمزدوجتكاط

206/09/17إقليم: الصويرةمدرسة سيدي سعيدإقليم: الصويرةم م ايت عدي 21 06/09/17الحسين اجدي 09876J)مزدوجتمنار )البلدية

106/09/17إقليم: الصويرةم م سيدي صالح الركراركيإقليم: الصويرةم م اولد عبد الحليم 21 06/09/17فاطمة بنعبيد 10095Xمزدوجاقرمود

606/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد عطية المركزيةإقليم: الصويرةم.م. أكليف 21 06/09/17أحمد بخوش 08791Eمزدوجالعطاوية الشعيبية

106/09/17إقليم: الصويرةم م الدحامنةإقليم: الصويرةم م فج الريح 21 06/09/17إلتحاق بالزوجحورية الرونيكو 10079Eمزدوجسيدي اسحاق

106/09/17إقليم: الصويرةمدرسة القدسإقليم: الصويرةم.م  ادشفي 21 06/09/17علي بوغورس 09875H)مزدوجتمنار )البلدية

206/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة الصخورإقليم: الصويرةم م تليوة 21 06/09/17إلتحاق بالزوجنور الهدى المرتب 08775Mمزدوجصخور الرحامنة

1006/09/17إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة شوقيإقليم: الصويرةم.م. وادي المخازن 21 06/09/17ماما حافضي 08771H)مزدوجتمللت )البلدية

606/09/17إقليم: الصويرةم.م.  حمان الفطواكيإقليم: الصويرةم م سيدي العروسي 21 06/09/17فاطمة الزهراء الدرقاوي 10068Tمزدوجلكدادرة
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106/09/17إقليم: الصويرةم.م. إداوكلولإقليم: الصويرةم.م. إمكراد 21 16/09/17أقرقاو م 10351Aمزدوجايدا اوكلول

506/09/17إقليم: الحوزسبت اكرفروانإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 21 06/09/17بلل الصافي 03357Yمزدوجاكرفروان

106/09/17إقليم: الصويرةم.م. زاوية لوضاإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 21 06/09/17طارق معلي 10330Cمزدوجتمزكدة- أوفتاس

206/09/17إقليم: الصويرةم.م. تيدزيإقليم: الصويرةم.م.الحسن بن علي 21 06/09/17المهدي عبدلة 10252Tمزدوجتدزي

406/09/17إقليم: آسفيم/م اولد زكريإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 21 06/09/17سعيد الناخوري 13676Pمزدوجالكرعاني

506/09/17إقليم: الصويرةم م  المكادمةإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 21 06/09/17م حنيني 10101Dمزدوجاقرمود

406/09/17إقليم: آسفيم/م الحمامشةإقليم: الصويرةم.م. سيدي عيسى النعيرات 21 06/09/17إلتحاق بالزوجالكيري هناء 13886Tمزدوجأولد سلمان

106/09/17إقليم: الصويرة مدرسة الرازيإقليم: الصويرةم م تكاديرت 21 06/09/17عبد الحميد المناني 09874G)مزدوجأيت داوود )البلدية

506/09/17إقليم: شيشاوةتزدرةإقليم: الصويرةم م تكاديرت 21 06/09/17ابراهيم خلطنت 03074Rمزدوجتمليلت

مجموعة مدارس أولد عكيل إقليم: الصويرةم.م المزيلت

المركزية

406/09/17عمالة: مراكش 21 06/09/17إلتحاق بالزوجالطرش حسناء 02544Pمزدوجالوداية

706/09/17إقليم: الصويرةم.م. سيدي الجازوليإقليم: الصويرةم.م  اساغن 21 06/09/17مرابط عمر 10265Gمزدوجسيدي الجزولي

706/09/17إقليم: الصويرةم م أيت بوصدوكإقليم: الصويرةم.م  اساغن 21 06/09/17الدهبي  عبد الفتاح 10054Cمزدوجلحسينات

306/09/17إقليم: الصويرةم م سيدي صالح الركراركيإقليم: الصويرةم م اصهاهل 21 06/09/17زينب   الوقودي 10095Xمزدوجاقرمود

106/09/17إقليم: الصويرةم م الدحامنةإقليم: الصويرةم.م  ايت عيسي احاحان 21 06/09/17م طلل لقليعي 10079Eمزدوجسيدي اسحاق

806/09/17إقليم: الصويرةم.م.  المناصيرإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 21 06/09/17حمزة الشرقي 10073Yمزدوجسيدي اسحاق

806/09/17إقليم: الصويرة م,م الحسيناتإقليم: الصويرةم م. السعديين 21 06/09/17أحمد الشطير 10050Yمزدوجلحسينات

206/09/17إقليم: الصويرةم.م إكزولنإقليم: الصويرةم م. السعديين 21 06/09/17شعيب هماد 10320Sمزدوجايذا وعزا
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106/09/17إقليم: آسفيم/م سيدي دنون الحضريإقليم: الصويرةم.م. ابن زيدون 21 06/09/17اسية يردن 13640Aمزدوجلحدار

106/09/17إقليم: الصويرة     م.م. أركانإقليم: الصويرةم.م بوزمور 21 06/09/17حسن ادروش 09884T)مزدوجتمنار )البلدية

106/09/17إقليم: الصويرةم م اهل الجمعةإقليم: الصويرة م م سيدي علي الكرلتي 21 06/09/17الصابر ليلى 10090Sمزدوجسيدي علي الكراتي

106/09/17إقليم: الصويرةم م  الفيجلإقليم: الصويرةم. م ايت جرمون 21 06/09/17رشيد  الكعب 10067Sمزدوجلكدادرة

406/09/17إقليم: آسفيم/م دار الزيديةإقليم: الصويرةم.م. سيدي م مرزوق 21 06/09/17إلتحاق بالزوجلطيفة هينوس 13619Cمزدوجسيدي أتيجي

506/09/17إقليم: آسفيم/م الرواحلةإقليم: الصويرةم/م المام اشافعي 21 06/09/17أمين لزعر 13946Hمزدوجاتوابت

106/09/17إقليم: الصويرة     م.م. أركانإقليم: الصويرةم.م. إمكراد 21 06/09/17 الحسين الحسينات 09884T)مزدوجتمنار )البلدية

106/09/17إقليم: الصويرةم.م. عمرو بن العاصإقليم: الصويرةم.م.الحسن بن علي 21 06/09/17م سرحان 10295Pمزدوجتافضنا

106/09/17إقليم: الصويرةمدرسة القدسإقليم: الصويرةم.م. سيدي غانم 21 06/09/17لطيفة بن م 09875H)مزدوجتمنار )البلدية

306/09/17عمالة: مراكشمدرسة عبد السلم جبران 2إقليم: الصويرةم م ابن الهيثم 21 06/09/17إلتحاق بالزوجسناء الحسناوي 02688

W

مراكش المدينة 

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/17إقليم: الصويرةم م  المكادمةإقليم: الصويرةم م سيدي بولعلم 21 06/09/17لبرودي خديجة 10101Dمزدوجاقرمود

206/09/17إقليم: الصويرةم.م. مولي بوزرقطونإقليم: الصويرةم م ايت ابراهيم 21 06/09/17إلتحاق بالزوجكريمة الغواشي 09982Zمزدوجمولي بوزرقطون

506/09/17إقليم: شيشاوةالنزالةإقليم: الصويرةم م  لكراردة 21 06/09/17للة زينب بوبكراوي 02850Xمزدوجأيت هادي

306/09/17إقليم: الصويرةم.م. ابن بطوطةإقليم: الصويرةم.م الظهر 21 06/09/17اسية كري 10057Fمزدوجأيت سعيد

506/09/17إقليم: الصويرةم.م لخواضرةإقليم: الصويرةم م ابن الهيثم 21 06/09/17سناء الجعواني 10132Mمزدوجسيدي عبد الجليل

706/09/17إقليم: الصويرة م,م الحسيناتإقليم: الصويرةم.م  اساغن 21 06/09/17عساوي عبد المنعم 10050Yمزدوجلحسينات

306/09/17إقليم: الصويرةم.م لخواضرةإقليم: الصويرةم م الدحامنة 21 25/09/17عائشة المصلي 10132Mمزدوجسيدي عبد الجليل
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225/09/17إقليم: الرحامنةاولد شريف المركزيةإقليم: الصويرةم.م.  حمان الفطواكي 21 25/09/17صباح بنسعيد 09066Dمزدوجبوروس

506/09/17إقليم: الصويرةم م  المكادمةإقليم: الصويرةم.م. موسى بن نصير 21 06/09/17حنان تيسير 10101Dمزدوجاقرمود

604/09/18إقليم: آسفيم/م اولد الحاج المفدةإقليم: الصويرةم م سيدي بولعلم 21 04/09/19سعيد وراد 13968Gمزدوجالغيات

401/01/17إقليم: الصويرةم.م. عبد الكريم الخطابيإقليم: الصويرةم.م. مولي بوزرقطون 20 04/09/19إلتحاق بالزوجمريم العبضلوي 09993Lمزدوجاوناغة

404/09/19إقليم: آسفيم/م عبد المومنإقليم: الصويرة    م م ابن تومرت 17 04/09/19سلمى البزي 13911Vمزدوجلعمامرة

204/09/19إقليم: آسفيم/م اولد الحاج المفدةإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 17 04/09/19فتيحة سكار 13968Gمزدوجالغيات

1104/09/19إقليم: آسفيم/م احد البخاتيإقليم: الصويرةم.م. سيدي عيسى النعيرات 17 04/09/19مرحبو اسماء 13647Hمزدوجلبخاتي

104/09/19إقليم: الصويرة     م.م. أركانإقليم: الصويرةم م الخوارزمي 17 04/09/19عبدالرحمان هرمان 09884T)مزدوجتمنار )البلدية

404/09/19إقليم: آسفيم/م الرزوكاتإقليم: الصويرةم م  بني سليم 17 04/09/19متى رشيدي 13602Jمزدوجلمراسلة

504/09/19إقليم: الصويرةم م سيدي العروسيإقليم: الصويرةم.م. تمنت 17 04/09/19نهيلة سنبار 10147Dمزدوجسيدي لعروسي

604/09/19إقليم: آسفيم/م لمراسلةإقليم: الصويرةم م  بني سليم 17 04/09/19عمر بوزاهية 18548Kمزدوجلمراسلة

804/09/19إقليم: آسفيم/م لمراسلةإقليم: الصويرةم.م. لبدارنا 17 04/09/19سناء سنان 18548Kمزدوجلمراسلة

104/09/19إقليم: آسفيم/م اولد زكريإقليم: الصويرةم.م. أكليف 17 04/09/19ماجدة سماوي 13676Pمزدوجالكرعاني

1104/09/19إقليم: آسفيم/م العموريةإقليم: الصويرةم م الخوارزمي 17 04/09/19هند حمريا 13975Pمزدوجالغيات

104/09/19إقليم: الصويرةم.م. أولد حسانإقليم: الصويرةم.م.الحسن بن علي 17 04/09/19م لكحل 09939Cمزدوجتكاط

104/09/19إقليم: الصويرةم.م لخواضرةإقليم: الصويرةم.م. لبدارنا 17 04/09/19سعيد الطاهري 10132Mمزدوجسيدي عبد الجليل

104/09/19إقليم: الصويرةم.م.  المسيرة الخضراءإقليم: الصويرةم.م. موسى بن نصير 17 04/09/19سعاد لكصير 10036Hمزدوجكريمات
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404/09/19إقليم: الصويرةم.م ارتوفلحإقليم: الصويرةم.م. ابو بكر الصديق 17 04/09/19يوسف الحرشاوي 10362Mمزدوجسيدي احمد او مبارك

404/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية النواصرةإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 17 04/09/19سنيبلة فاطمة الزهراء 13712Dمزدوججنان بويه

604/09/19إقليم: الحوزلرجامإقليم: الصويرةم م ايت عدي 17 04/09/19هند لعماري 03660Cمزدوجلل تكركوست

104/09/19إقليم: الصويرةم.م.عقبة بن نافعإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 17 04/09/19سهيل كوليتة 10358Hمزدوجسيدي احمد او مبارك

704/09/19إقليم: آسفيم/م براكة الراضيإقليم: الصويرةم.م. أكليف 17 04/09/19حنان بنوارة 13952Pمزدوجاتوابت

604/09/19إقليم: آسفيم/م الهمامدةإقليم: الصويرةم م تكاديرت 17 04/09/19مريم اعبادة 13978Tمزدوجالغيات

904/09/19إقليم: آسفيم/م براكة الراضيإقليم: الصويرةم م  بني سليم 17 04/09/19شيماء بلهواري 13952Pمزدوجاتوابت

104/09/19إقليم: الصويرةم م  لكراردةإقليم: الصويرةم م  بني سليم 17 04/09/19عائشة تاسة 09973Pمزدوجكشولة

104/09/19إقليم: آسفيم/م الرواحلةإقليم: الصويرةم م امسكركيد 17 04/09/19البخاري سهام 13946Hمزدوجاتوابت

604/09/19إقليم: آسفيم/م احد البخاتيإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 17 04/09/19مريم الكنوني 13647Hمزدوجلبخاتي

704/09/19إقليم: آسفيم/م ابن حنبلإقليم: الصويرةم م ايت عدي 17 04/09/19ليلى شلحاني 13607Pمزدوجلمراسلة

304/09/19إقليم: الحوزمركزية ايت بلحاجإقليم: الصويرةم.م. وادي المخازن 17 04/09/19   الحمزاوي سارة 03379Xمزدوجاغمات

204/09/19إقليم: الصويرةم.م. كشولةإقليم: الصويرةم.م. لبدارنا 17 04/09/19ليلى اشكيكة 09970Lمزدوجمجي

104/09/19إقليم: الصويرةم م أكدالإقليم: الصويرةم.م. بئر أنزران 17 04/09/19حميد العرج 10062Lمزدوجأيت سعيد

604/09/19إقليم: آسفيم/م السراحنة بوسكمانإقليم: الصويرةم م تكاديرت 17 04/09/19حليمة بلعامرية 13974Nمزدوجالغيات

604/09/19إقليم: الصويرةم.م. تفتاشتإقليم: الصويرة م م تكوشت 17 04/09/19زينب الطرش 09958Yمزدوجتفتاشت

404/09/19إقليم: شيشاوةتاويلولتإقليم: الصويرةم م. السعديين 17 04/09/19وهيبة الصديق 03112Gمزدوجكماسة
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إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
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المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 
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جماعة التعيين

1104/09/19إقليم: آسفيم/م اولد فارقوإقليم: الصويرةم.م.الحسن بن علي 17 04/09/19فاطمة الزهراء كداح 13652Nمزدوجلبخاتي

104/09/19إقليم: آسفيم/م الدعيجاتإقليم: الصويرة    م م ابن تومرت 17 04/09/19سهام بن ادويراني 13915Zمزدوجلعمامرة

504/09/19إقليم: آسفيم/م ابن حنبلإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 17 04/09/19الهام بن السيد 13607Pمزدوجلمراسلة

604/09/19إقليم: شيشاوةاولد بيبوإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 17 04/09/19فاطمة الزهراء فرطاوش 02885Kمزدوجلمزوضية

404/09/19إقليم: آسفيم/م احد البخاتيإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 17 04/09/19سناء قتن 13647Hمزدوجلبخاتي

304/09/19إقليم: الصويرة     م.م. أركانإقليم: الصويرةم م الخوارزمي 17 04/09/19مولي الحسين بوفوس 09884T)مزدوجتمنار )البلدية

804/09/19إقليم: آسفيم/م لمراسلةإقليم: الصويرةم م الخوارزمي 17 04/09/19سناء لمراسي 18548Kمزدوجلمراسلة

404/09/19إقليم: آسفيم/م لمراسلةإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 17 04/09/19عزيزة غاندي 18548Kمزدوجلمراسلة

404/09/19إقليم: آسفيم/م ابن حنبلإقليم: الصويرةم م امسكركيد 17 04/09/19بسول مريم 13607Pمزدوجلمراسلة

204/09/19إقليم: الصويرةم.م  تيكودارإقليم: الصويرة م م تكوشت 17 04/09/19مبارك اوسوس 10259Aمزدوجتدزي

204/09/19إقليم: الصويرة     م.م. أركانإقليم: الصويرةم.م. ابو بكر الصديق 17 04/09/19عبد الرحمن ابغاو 09884T)مزدوجتمنار )البلدية

104/09/19إقليم: الصويرة     م.م. أركانإقليم: الصويرةم م الخوارزمي 17 04/09/19طارق أيت بن علي 09884T)مزدوجتمنار )البلدية

304/09/19إقليم: الصويرة     م.م. أركانإقليم: الصويرةم.م. ابو بكر الصديق 17 04/09/19فاطمة القضيب 09884T)مزدوجتمنار )البلدية

1104/09/19إقليم: آسفيم/م احد البخاتيإقليم: الصويرةم م امسكركيد 17 04/09/19مريم لهزيل 13647Hمزدوجلبخاتي

604/09/19إقليم: آسفيم/م اولد زكريإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 17 04/09/19ايمان الضو 13676Pمزدوجالكرعاني

604/09/19إقليم: آسفيم/م احد البخاتيإقليم: الصويرةم.م المزيلت 17 04/09/19ايمان العسال 13647Hمزدوجلبخاتي

604/09/19إقليم: آسفيم/م الهمامدةإقليم: الصويرةم م تكاديرت 17 04/09/19مريم الناجي 13978Tمزدوجالغيات
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204/09/19إقليم: الصويرة     م.م. أركانإقليم: الصويرةم.م. ابو بكر الصديق 17 04/09/19م افرياض 09884T)مزدوجتمنار )البلدية

104/09/19إقليم: الصويرةم.م.  المناصيرإقليم: الصويرةم.م المزيلت 17 04/09/19ايمان البوشاري 10073Yمزدوجسيدي اسحاق

804/09/19إقليم: آسفيم/م الهمامدةإقليم: الصويرةم م  بني سليم 17 04/09/19هند الحسني 13978Tمزدوجالغيات

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةعقبة بن نافع المركزيةإقليم: الصويرةم.م. أكليف 17 04/09/19فاطمة الزهراء المامون 09006Nمزدوجالعامرية

504/09/19إقليم: الصويرةم.م. تيدزيإقليم: الصويرةم.م. أكليف 17 04/09/19أم الخوت عائشة طوبي 10252Tمزدوجتدزي

104/09/19إقليم: الصويرةم م زاوية بن حميدةإقليم: الصويرةم.م. موسى بن نصير 17 04/09/19لحسن بصال 10113Sمزدوجزاوية بن احميدة

402/09/15إقليم: الصويرةم سيدي بوسكريإقليم: الصويرةم.م. تفضنا 16 04/09/19إلتحاق بالزوجعزيزة الهلوي 09878Lمزدوجسميمو

مجموعة مدارس اولد إقليم: الصويرةم م اهل الجمعة

عثمان المركزية

404/09/18عمالة: مراكش 16 04/09/18إلتحاق بالزوجةاحمد الكرعي 02552Yمزدوجالوداية

104/09/18إقليم: الصويرةم.م. عبد الكريم الخطابيإقليم: الصويرةم م خميس تكاط 16 04/09/18إلتحاق بالزوجفراح أمزيل 09993Lمزدوجاوناغة

304/09/18إقليم: الصويرةم.م. عبد الكريم الخطابيإقليم: الصويرةم م خميس تكاط 16 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم اناصر 09993Lمزدوجاوناغة

106/09/17إقليم: الصويرةم م زاوية اسوقينإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 15 04/09/19احمد ضعيف 10210Xمزدوجالزاويت

506/09/17إقليم: الصويرةم م أكدالإقليم: الصويرةسيدي عمرو 15 04/09/19حنان درزان 10062Lمزدوجأيت سعيد

106/09/17إقليم: الصويرةم.م لخواضرةإقليم: الصويرةم.م. المخاليف 15 04/09/19اسماعيل نعوم 10132Mمزدوجسيدي عبد الجليل

106/09/17إقليم: الصويرةم.م.المرابطينإقليم: الصويرةم م  لكراردة 15 04/09/19عبد الجبار لكحل 09951Rمزدوجأولد امرابط

106/09/17إقليم: الصويرةم.م. زاوية لوضاإقليم: الصويرةم.م.عقبة بن نافع 15 04/09/19علي حاضر 10330Cمزدوجتمزكدة- أوفتاس

506/09/17إقليم: الصويرةم.م. تيدزيإقليم: الصويرةم.م  تيكودار 15 04/09/19م باكري 10252Tمزدوجتدزي

1006/09/17إقليم: الصويرةم م زاوية اسوقينإقليم: الصويرةم م أقرمود 15 05/09/19رشيد لحلو 10210Xمزدوجالزاويت
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106/09/17إقليم: الصويرةم.م. المام البخاريإقليم: الصويرةم.م. تيدزي 15 04/09/19م خضران 10275Tمزدوجسيدي الجزولي

406/09/17إقليم: الصويرةم م زاوية اسوقينإقليم: الصويرةم م اولد عبد الحليم 15 04/09/19اسماعيل المجاطي 10210Xمزدوجالزاويت

106/09/17إقليم: الصويرةم م ابن الهيثمإقليم: الصويرةم.م بوزمور 15 04/09/19مصطفى  ازعيكر 09920Gمزدوجسيدي بولعلم

804/09/18إقليم: الصويرةم سيدي بوسكريإقليم: الصويرةم م سيدي صالح الركراركي 15 04/09/18إلتحاق بالزوجماجدة زمهرير 09878Lمزدوجسميمو

201/01/17إقليم: الصويرةم.م.  المسيرة الخضراءإقليم: الصويرةم م  اغيسي 14 04/09/18عادل  العماني 10036Hمزدوجكريمات

104/09/18إقليم: الصويرةم م م عابد الجابريإقليم: الصويرةم م  بني سليم 14 04/09/18عائشة أرباح 10074Zمزدوجسيدي اسحاق

204/09/18إقليم: الصويرةم م سيدي صالح الركراركيإقليم: الصويرةم.م إبلتن 14 04/09/18يوسف إقبال 10095Xمزدوجاقرمود

704/09/18إقليم: الصويرةم.م. سيدي م مرزوقإقليم: الصويرةم م اطايبين 14 04/09/18عبد الرحيم  التوغشي 09895Eمزدوجسيدي ام اومرزوق

504/09/18إقليم: الصويرةم م م عابد الجابريإقليم: الصويرةم.م.عقبة بن نافع 14 04/09/18حسن الجامعي 10074Zمزدوجسيدي اسحاق

104/09/18إقليم: آسفيم/م ابن النفيسإقليم: الصويرةم.م إبلتن 14 04/09/18الحسين لحريشي 13913Xمزدوجلعمامرة

104/09/18إقليم: الصويرةم م  المكادمةإقليم: الصويرةم.م إبلتن 14 04/09/18عبد الحكيم الحمامصي 10101Dمزدوجاقرمود

404/09/18إقليم: الصويرةم م زاوية بن حميدةإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 14 04/09/18زكرياء الحيمر 10113Sمزدوجزاوية بن احميدة

104/09/18إقليم: الصويرةم م ايت ابراهيمإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 14 04/09/18م الزريويل 10040Mمزدوجكريمات

104/09/18إقليم: الصويرة م.م. الفرابيإقليم: الصويرةم م تكاديرت 14 04/09/18م الزغموتي 10111Pمزدوجاقرمود

804/09/18إقليم: الصويرةم.م. القاضي عياضإقليم: الصويرةم.م إبلتن 14 04/09/18عبد اللطيف السباعي 09933

W

مزدوجتكاط

104/09/18عمالة: مراكشمدرسة الوحدةإقليم: الصويرةم م سيدي عيسى البير 14 04/09/18إلتحاق بالزوجنورا الشاكر 02716B سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

304/09/18إقليم: قلعة  السراغنةالمسجد المركزيةإقليم: الصويرةم.م. إندجا 14 04/09/18لطيفة الصحراوي 09060Xمزدوجلوناسدة
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للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

804/09/18إقليم: الصويرةم م سيدي صالح الركراركيإقليم: الصويرةم.م. موسى بن نصير 14 04/09/18مينة الصواب 10095Xمزدوجاقرمود

304/09/18إقليم: الصويرةم م خميس تكاطإقليم: الصويرةم.م. أكليف 14 04/09/18عبد السلم العابدي 09946Kمزدوجتكاط

904/09/18إقليم: آسفيم/م ابن النفيسإقليم: الصويرةم.م. إمكراد 14 04/09/18هشام العبدالي 13913Xمزدوجلعمامرة

204/09/18إقليم: الصويرةم م ابن الهيثمإقليم: الصويرةم.م. المام البخاري 14 04/09/18هاجر القشاش 09920Gمزدوجسيدي بولعلم

104/09/18إقليم: الصويرةم م اولد عبد الحليمإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 14 04/09/18إلتحاق بالزوجإلهام المستفيد 10086Mمزدوجسيدي علي الكراتي

304/09/18إقليم: الصويرةم.م. الزاويةإقليم: الصويرةم.م. بئر أنزران 14 04/09/18حفصة المصلي 10128Hمزدوجسيدي عبد الجليل

104/09/18إقليم: آسفيم/م العرفانإقليم: الصويرةم.م. أكليف 14 04/09/18عماد المنيار 13667Eمزدوجلمصابح

104/09/18إقليم: الصويرةم.م. الزاويةإقليم: الصويرة م م تكوشت 14 04/09/18احمد الهللي 10128Hمزدوجسيدي عبد الجليل

104/09/18إقليم: الصويرةم.م.عمر بن الخطابإقليم: الصويرةم م خالد بن الوليد 14 04/09/18سكينة الوالي 09952Sمزدوجأولد امرابط

304/09/18إقليم: الصويرةم.م. سيدي غانمإقليم: الصويرةم.م.عقبة بن نافع 14 04/09/18الحسين  الوزكاني 10380Gمزدوجتاركانت

404/09/18إقليم: الصويرة     م.م.تركانتإقليم: الصويرةم.م ارتوفلح 14 04/09/18عبد ا امنزوي 10387Pمزدوجتاركانت

104/09/18إقليم: الصويرةم.م. أولد حسانإقليم: الصويرة م م تكولت 14 04/09/18سفيان أنغيمة 09939Cمزدوجتكاط

204/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاشطيبة المركزيةإقليم: الصويرةم.م ارتوفلح 14 04/09/18خديجة أيت الداودي 09039Zمزدوجالشطيبة

104/09/18إقليم: الصويرةم.م.  المناصيرإقليم: الصويرةم.م. إداوكلول 14 04/09/18الحسن ايت احماد اعلي 10073Yمزدوجسيدي اسحاق

204/09/18إقليم: الصويرةم م تليوةإقليم: الصويرةم.م.المام مسلم 14 04/09/18بلحمايد زهرة 10045Tمزدوجكريمات

204/09/18إقليم: الرحامنةسيدي بوبكر المركزيةإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 14 04/09/18عبد المغيث بلقصح 09069Gمزدوجسيدي بوبكر

104/09/18إقليم: الرحامنةالدريوكات المركزيةإقليم: الصويرةم.م.المام مسلم 14 04/09/18بنطور م 09074Mمزدوجسيدي بوبكر
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

304/09/18إقليم: آسفيم/م ابن النفيسإقليم: الصويرةم.م بوزمور 14 04/09/18 إسماعيل دكداكي 13913Xمزدوجلعمامرة

104/09/18إقليم: الصويرةم م زاوية بن حميدةإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةسعيد زيان 10113Sمزدوجزاوية بن احميدة

104/09/18إقليم: آسفيم/م ابن النفيسإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 14 04/09/18م سبتاوي 13913Xمزدوجلعمامرة

104/09/18إقليم: الصويرةم م اولد عبد الحليمإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 14 04/09/18عبد الفتاح سحمادة 10086Mمزدوجسيدي علي الكراتي

904/09/18إقليم: الصويرةم م اولد عبد الحليمإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 14 04/09/18م سخير 10086Mمزدوجسيدي علي الكراتي

304/09/18إقليم: الصويرةم.م.  المسيرة الخضراءإقليم: الصويرةم.م. سيدي الجازولي 14 04/09/18نوال سعيدو 10036Hمزدوجكريمات

304/09/18إقليم: الصويرةم م  المكادمةإقليم: الصويرةم.م  تيكودار 14 04/09/18اميمة سلمات 10101Dمزدوجاقرمود

304/09/18إقليم: الصويرةم.م. القاضي عياضإقليم: الصويرةم.م. سيدي الجازولي 14 04/09/18شمسي ايمان 09933

W

مزدوجتكاط

104/09/18إقليم: شيشاوةتكماطإقليم: الصويرةم.م. تمنت 14 04/09/18م صائب 03195Xمزدوجامندونيت

304/09/18إقليم: الصويرةم.م. القاضي عياضإقليم: الصويرةسيدي عمرو 14 04/09/18فاطمة صفي 09933

W

مزدوجتكاط

504/09/18إقليم: الصويرةم م تليوةإقليم: الصويرةم م خالد بن الوليد 14 04/09/18مريم  طويل 10045Tمزدوجكريمات

404/09/18إقليم: آسفيم/م ابن النفيسإقليم: الصويرةم.م.الحسن بن علي 14 04/09/18يوسف عديلي 13913Xمزدوجلعمامرة

404/09/18إقليم: الصويرةم.م  ادشفيإقليم: الصويرةم.م.عقبة بن نافع 14 04/09/18الحبيب  علب 10352Bمزدوجايدا اوكلول

104/09/18إقليم: الصويرةسيدي عمروإقليم: الصويرةم.م. سيدي غانم 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةزهير غليوش 10307Cمزدوجسيدي أحمد السايح

104/09/18إقليم: الصويرةم.م. سيدي م مرزوقإقليم: الصويرةم.م إبلتن 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةخالد الغنامي 09895Eمزدوجسيدي ام اومرزوق

104/09/18إقليم: آسفيم/م الدعيجاتإقليم: الصويرةم.م بوزمور 14 04/09/18عز الدين غيبش 13915Zمزدوجلعمامرة

805/09/18إقليم: الصويرةم م سيدي صالح الركراركيإقليم: الصويرةم م فج الريح 14 05/09/18خولة فروز 10095Xمزدوجاقرمود
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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 2020

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: الصويرةم م تليوةإقليم: الصويرةم م خالد بن الوليد 14 04/09/18فوزية كودار 10045Tمزدوجكريمات

304/09/18إقليم: الصويرةم.م. سميموإقليم: الصويرةم.م. الموحدين 14 04/09/18لميا لبيب 10289Hمزدوجسميمو

504/09/18إقليم: الصويرةم م زاوية اسوقينإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 14 04/09/18فاطمة لعجيل 10210Xمزدوجالزاويت

104/09/18إقليم: الصويرةم م م عابد الجابريإقليم: الصويرةم م عبد الرحمان الداخل 14 04/09/18عمر لكروكي 10074Zمزدوجسيدي اسحاق

423/01/17إقليم: الصويرةم.م. زاوية لوضاإقليم: الصويرةم.م  ادشفي 13 04/09/19مصطفى اديونس 10330Cمزدوجتمزكدة- أوفتاس

123/01/17إقليم: الصويرةم م أقرمودإقليم: الصويرةم م اولد عبد الحليم 13 04/09/19عبدالهادي لحمر 10106Jمزدوجاقرمود

406/09/17إقليم: شيشاوةاولد بيبوإقليم: الصويرةم.م.عقبة بن نافع 11 04/09/19أكوشام لحسن 02885Kمزدوجلمزوضية

604/09/18إقليم: الصويرةم م أقرمودإقليم: الصويرة     م.م.تركانت 11 04/09/19ياسين اركيزة 10106Jمزدوجاقرمود

204/09/18إقليم: الصويرةم.م ارتوفلحإقليم: الصويرةم.م أكركور 11 04/09/19لحسن أقرقاو 10362Mمزدوجسيدي احمد او مبارك

104/09/18إقليم: الصويرةم.م. سميموإقليم: الصويرة     م.م.تركانت 11 04/09/19ياسين البداوي 10289Hمزدوجسميمو

104/09/18إقليم: الحوزتازارتإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 11 04/09/19بدر الدين الحمريطي 03420Sمزدوجتزارت

104/09/18إقليم: الصويرةم م تليوةإقليم: الصويرةم م ايت ابراهيم اوسعيد 11 04/09/19عثمان الحواص 10045Tمزدوجكريمات

104/09/18إقليم: الصويرةم.م.  المناصيرإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 11 04/09/19ايوب العزيز 10073Yمزدوجسيدي اسحاق

104/09/18إقليم: الصويرةم م اولد عبد الحليمإقليم: الصويرةم.م  تيكودار 11 04/09/19م العوادلة 10086Mمزدوجسيدي علي الكراتي

104/09/18إقليم: الصويرةم م زاوية اسوقينإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 11 04/09/19الحسين الغريسي 10210Xمزدوجالزاويت

104/09/18إقليم: الصويرةم.م. الزاويةإقليم: الصويرة م م سيدي علي الكرلتي 11 04/09/19الناجي عبد اللطيف 10128Hمزدوجسيدي عبد الجليل

104/09/18إقليم: الصويرةم.م. الزاويةإقليم: الصويرةم م الميرات 11 04/09/19بوحجرى نهيد 10128Hمزدوجسيدي عبد الجليل
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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 2020

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: آسفيمدرسة اللواء الجماعاتيةإقليم: الصويرةم.م. لبيشات 11 04/09/19ياسين بوزيد 26799Dمزدوجلعمامرة

104/09/18إقليم: الصويرةم م  المكادمةإقليم: الصويرةم.م. المام البخاري 11 04/09/19زكرياء بوكطاية 10101Dمزدوجاقرمود

104/09/18إقليم: الصويرةم م أقرمودإقليم: الصويرة م م سيدي علي الكرلتي 11 04/09/19بيقش م 10106Jمزدوجاقرمود

204/09/18إقليم: الصويرةم.م. كشولةإقليم: الصويرةايت ادير 11 04/09/19أحمد حموش 09970Lمزدوجمجي

704/09/18إقليم: الصويرةم.م. المام مالكإقليم: الصويرةم م بئر الزاع 11 04/09/19حسن خربوش 09938Bمزدوجتكاط

504/09/18إقليم: الصويرةم م سيدي صالح الركراركيإقليم: الصويرةم.م  تيكودار 11 04/09/19سفيان شباب 10095Xمزدوجاقرمود

204/09/18إقليم: الصويرةم م ايت ابراهيمإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 11 04/09/19هشام صبار 10040Mمزدوجكريمات

204/09/18إقليم: الصويرةم م سيدي عيسى البيرإقليم: الصويرةم م  لكراردة 11 04/09/19طويل م 09966Gمزدوجمجي

1004/09/18إقليم: الصويرةم م م عابد الجابريإقليم: الصويرةم م اولد عبد الحليم 11 04/09/19عدال الكوشي 10074Zمزدوجسيدي اسحاق

404/09/18إقليم: الصويرةم م تابولعوانتإقليم: الصويرةم.م. تهلوانت 11 04/09/19محسن كامل 10310Fمزدوجسيدي أحمد السايح

604/09/18إقليم: الصويرةم م  المكادمةإقليم: الصويرةم.م إبلتن 11 04/09/19مراد كوكلو 10101Dمزدوجاقرمود

104/09/18إقليم: الصويرة م م سيدي علي الكرلتيإقليم: الصويرةم م اصهاهل 11 23/09/19م لعشاري 10083Jمزدوجسيدي علي الكراتي

204/09/18إقليم: الصويرةم م  المكادمةإقليم: الصويرةم.م. موسى بن نصير 11 04/09/19لقليسا خالد 10101Dمزدوجاقرمود

104/09/18إقليم: الصويرةم م زاوية اسوقينإقليم: الصويرة     م.م.تركانت 11 04/09/19لحسن لمراني 10210Xمزدوجالزاويت

204/09/18إقليم: الصويرةم م زاوية بن حميدةإقليم: الصويرة     م.م.تركانت 11 04/09/19يوسف لهنيدة 10113Sمزدوجزاوية بن احميدة

1004/09/18إقليم: الصويرةم م الميراتإقليم: الصويرةم م اولد عبد الحليم 11 13/09/19طارق مارور 10124Dمزدوجامخاليف

204/09/18إقليم: الصويرةم.م  تيكودارإقليم: الصويرةم.م. لبدارنا 11 04/09/19سعيد محبوب 10259Aمزدوجتدزي
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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 2020

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. ابي البركاتإقليم: الصويرةم.م. الموحدين 11 04/09/19عبد الرحيم محشيد 10314Kمزدوجايذا وعزا

304/09/18إقليم: الصويرةم.م. سميموإقليم: الصويرةم.م  تيكودار 11 04/09/19ياسين مزوزي 10289Hمزدوجسميمو

104/09/18إقليم: الصويرةم م أقرمودإقليم: الصويرةم.م. ابن طفيل 11 04/09/19ليلى مينوش 10106Jمزدوجاقرمود

1004/09/18إقليم: الصويرةم م الميراتإقليم: الصويرةم م اولد عبد الحليم 11 04/09/19عبد الجليل نعيم 10124Dمزدوجامخاليف

104/09/18إقليم: الصويرةم.م.  المناصيرإقليم: الصويرة     م.م.تركانت 11 04/09/19حمزة هناوي 10073Yمزدوجسيدي اسحاق

104/09/18إقليم: الصويرةم.م. بئر أنزرانإقليم: الصويرةم.م. سيدي الجازولي 11 04/09/19إلتحاق بالزوجةوافي اسماعيل 10221Jمزدوجبيز ضاض

104/09/19إقليم: الصويرةم سيدي بوسكريإقليم: الصويرةم.م. بئر أنزران 10 04/09/19إلتحاق بالزوجنعيمة اليوبي 09878Lمزدوجسميمو

204/09/19إقليم: آسفيالغزاونةإقليم: الصويرةم.م. سيدي م مرزوق 10 04/09/19إلتحاق بالزوجبوزيد مليكة 13817Tمزدوجمول البركي

104/09/19إقليم: الصويرةم سيدي بوسكريإقليم: الصويرةم.م الظهر 10 04/09/19إلتحاق بالزوجلفركسو فاطمة 09878Lمزدوجسميمو

204/09/19إقليم: الصويرة م,م الحسيناتإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 9 04/09/19إلتحاق بالزوجافيس زهيرة 10050Yمزدوجلحسينات

104/09/19إقليم: الصويرةم,علل بن عبد اإقليم: الصويرةم.م الظهر 9 04/09/19إلتحاق بالزوجحليمة ازنكور 09877Kمزدوجتفتاشت

204/09/19إقليم: الصويرة م.م.سيدي علي بن معاشوإقليم: الصويرةم م. السعديين 9 04/09/19إلتحاق بالزوجنعيمة الحكيم 10011Fمزدوجحد الدرا

104/09/19إقليم: آسفيم/م الغياتإقليم: الصويرةم.م. لبدارنا 9 04/09/19إلتحاق بالزوجربيعة تقة 13957Vمزدوجالغيات

604/09/18إقليم: الصويرةم.م.المختار السوسيإقليم: الصويرةم.م. تيدزي 8 04/09/19إلتحاق بالزوجنظيرة المخلوفي 10236Aمزدوجاكرض

604/09/19إقليم: آسفيم/م الغياتإقليم: الصويرةم.م. لبدارنا 8 04/09/19إلتحاق بالزوجنعيمة الوهين 13957Vمزدوجالغيات

504/09/19إقليم: الصويرة م.م.سيدي علي بن معاشوإقليم: الصويرةم.م. ابن طفيل 8 04/09/19إلتحاق بالزوجهدى اعبيدات 10011Fمزدوجحد الدرا

404/09/19إقليم: الصويرةم.م. الرياضإقليم: الصويرةم.م. بئر أنزران 8 04/09/19إلتحاق بالزوجليلى الراوي 10244Jمزدوجسيدي احمد أوحامد
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

204/09/19إقليم: الصويرةم م أباروإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 8 04/09/19إلتحاق بالزوجرشيدة ابلدي 10005Zمزدوجاوناغة

204/09/19إقليم: آسفيم/م السورإقليم: الصويرةم م سيدي العروسي 8 04/09/19إلتحاق بالزوجايمان الكراعي 13643Dمزدوجلحدار

104/09/19إقليم: الصويرةم.م. سيدي غانمإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 04/09/19جمال اوبلقاس 10380Gمزدوجتاركانت

104/09/19إقليم: الصويرةم.م. لبدارناإقليم: الصويرةم.م.الحسن بن علي 7 04/09/19عائشة اللواح 09899Jمزدوجسيدي ام اومرزوق

304/09/19إقليم: الصويرةم.م. ابي البركاتإقليم: الصويرةم.م  افرا 7 04/09/19هشام الطالب 10314Kمزدوجايذا وعزا

104/09/19إقليم: الصويرةم م زاوية بن حميدةإقليم: الصويرةم.م  افرا 7 04/09/19م صالح بوزاد 10113Sمزدوجزاوية بن احميدة

704/09/19إقليم: الصويرةم.م. سيدي عيسى النعيراتإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 04/09/19مروان تويزي 09924Lمزدوجسيدي عيسى الركراكي

104/09/19إقليم: الصويرةم.م.عقبة بن نافعإقليم: الصويرة م م تكولت 7 04/09/19محسن العشير 10358Hمزدوجسيدي احمد او مبارك

504/09/19إقليم: الصويرةم م ايت ابراهيم اوسعيدإقليم: الصويرةم. م ايت جرمون 7 04/09/19عبد الغني الضعيف 10025

W

مزدوجمسكالة

504/09/19إقليم: الصويرةم.م. زاوية لوضاإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 7 04/09/19حفيظ طاريق 10330Cمزدوجتمزكدة- أوفتاس

104/09/19إقليم: الصويرةم م اهل الجمعةإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 7 04/09/19ياسين زروال 10090Sمزدوجسيدي علي الكراتي

104/09/19إقليم: الصويرةم.م. ابي البركاتإقليم: الصويرةم.م  افرا 7 04/09/19نور الدين بورحيم 10314Kمزدوجايذا وعزا

104/09/19إقليم: الصويرةم م بئر الزاعإقليم: الصويرةم م ايت عدي 7 04/09/19صونيا العيدي 10032Dمزدوجالمواريد

104/09/19إقليم: الصويرةم م زاوية اسوقينإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 7 04/09/19عصام زروال 10210Xمزدوجالزاويت

104/09/19إقليم: الصويرةم م مسكالةإقليم: الصويرةم.م. موسى بن نصير 7 04/09/19إلتحاق بالزوجةحمزة بن داحو 10021Sمزدوجمسكالة

604/09/19إقليم: آسفيم/م الشهدةإقليم: الصويرةم.م. لبدارنا 7 04/09/19إلتحاق بالزوجنادية مزي 13595Bمزدوجشهدة

104/09/19إقليم: الصويرةم.م. إندجاإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 7 04/09/19مريم الصالحي 10206Tمزدوجالزاويت
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

204/09/19إقليم: الصويرةم.م إكزولنإقليم: الصويرة    م م ابن تومرت 7 04/09/19آمال الشطير 10320Sمزدوجايذا وعزا

404/09/19إقليم: الصويرةم م تابولعوانتإقليم: الصويرةم م ايت عدي 7 04/09/19سواني عائشة 10310Fمزدوجسيدي أحمد السايح

404/09/19إقليم: الصويرةم م تابولعوانتإقليم: الصويرةم.م  ايت عيسي احاحان 7 04/09/19احمد بوحسين 10310Fمزدوجسيدي أحمد السايح

104/09/19إقليم: الصويرةم.م.عقبة بن نافعإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 7 04/09/19عبدا اخصاي 10358Hمزدوجسيدي احمد او مبارك

104/09/19إقليم: الصويرةم.م. تمنتإقليم: الصويرة م م تكولت 7 04/09/19م أسوس 10185Vمزدوجاكليف

104/09/19إقليم: الصويرةم م زاوية بن حميدةإقليم: الصويرةم. م ايت جرمون 7 04/09/19ازعيطر إسماعيل 10113Sمزدوجزاوية بن احميدة

404/09/19إقليم: الصويرةم.م. تفتاشتإقليم: الصويرةم م ايت عدي 7 04/09/19سعيدة لدري 09958Yمزدوجتفتاشت

104/09/19إقليم: الصويرةم.م. ابي البركاتإقليم: الصويرةم م عبد الرحمان الداخل 7 04/09/19مريم منضور 10314Kمزدوجايذا وعزا

104/09/19إقليم: الصويرةم م ايت ابراهيمإقليم: الصويرةم.م  افرا 7 04/09/19السعيد فضلدي 10040Mمزدوجكريمات

104/09/19إقليم: الصويرةم.م. تهلوانتإقليم: الصويرةم. م ايت جرمون 7 04/09/19القاضي الدريسي حسن 10225Nمزدوجبيز ضاض

104/09/19إقليم: الصويرةم م زاوية اسوقينإقليم: الصويرة    م م ابن تومرت 7 04/09/19أكحيش خديجة 10210Xمزدوجالزاويت

304/09/19إقليم: الصويرةم.م. ابي البركاتإقليم: الصويرة م م تكولت 7 04/09/19رشيد أوالرايس 10314Kمزدوجايذا وعزا

104/09/19إقليم: الصويرةم.م.المام مسلمإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 7 04/09/19علل سعيف 10281Zمزدوجايمي نتليت

404/09/19إقليم: الصويرةم م خالد بن الوليدإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 7 04/09/19أحمد بوتور 09911Xمزدوجامرامر

104/09/19إقليم: الصويرةم.م.  المناصيرإقليم: الصويرةم م امسكركيد 7 04/09/19بن الزاوية ليلى 10073Yمزدوجسيدي اسحاق

604/09/19إقليم: الصويرةم.م.عقبة بن نافعإقليم: الصويرةم.م بوزمور 7 04/09/19خديجة ادوبها 10358Hمزدوجسيدي احمد او مبارك

104/09/19إقليم: الصويرةم م الدحامنةإقليم: الصويرةم م  اغيسي 7 04/09/19إلتحاق بالزوجسكينة حفوظ 10079Eمزدوجسيدي اسحاق
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

604/09/19إقليم: الرحامنةاكمارات المركزيةإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 7 04/09/19أنس زهير 09116Hمزدوجانزالت لعظم

304/09/19إقليم: الصويرةم.م. تفتاشتإقليم: الصويرةم م تكاديرت 7 04/09/19السعدية امهيدرة 09958Yمزدوجتفتاشت

104/09/19إقليم: الصويرةم.م.  حمان الفطواكيإقليم: الصويرةم.م  افرا 7 04/09/19رشيد البركي 10068Tمزدوجلكدادرة

404/09/19إقليم: الصويرةم م سيدي صالح الركراركيإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 7 04/09/19سعاد خضيري 10095Xمزدوجاقرمود

604/09/19إقليم: الصويرة     م.م.تركانتإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 04/09/19ياسين هنودا 10387Pمزدوجتاركانت

504/09/19إقليم: الصويرةم.م. المخاليفإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 7 04/09/19عبد العالي ناني 10120Zمزدوجامخاليف

204/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية اللويحاتإقليم: الصويرة م م تكولت 7 04/09/19ياسين الخلقي 13729Xمزدوجلخوالقة

504/09/19إقليم: الصويرةم م  اغيسيإقليم: الصويرةم م ايت عدي 7 04/09/19رفيق فاطمة الزهراء 09928Rمزدوجسيدي عيسى الركراكي

504/09/19إقليم: الصويرةم.م. سيدي م مرزوقإقليم: الصويرة م م تكولت 7 04/09/19عبد الله لحلو 09895Eمزدوجسيدي ام اومرزوق

104/09/19إقليم: الصويرةم.م المزيلتإقليم: الصويرة م م تكولت 7 04/09/19سمير ابوسكين 09890Zمزدوجامزيلت

304/09/19إقليم: الصويرةم م سيدي بولعلمإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 04/09/19عبد الله الشربني 09914Aمزدوجسيدي بولعلم

104/09/19إقليم: الصويرةم.م. ابن زيدونإقليم: الصويرةم م تكاديرت 7 04/09/19وجدان الحو 10319Rمزدوجايذا وعزا

304/09/19إقليم: الصويرةم.م.عقبة بن نافعإقليم: الصويرةم.م  افرا 7 04/09/19يوسف اكليلي 10358Hمزدوجسيدي احمد او مبارك

104/09/19إقليم: الصويرةم م زاوية اسوقينإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 7 04/09/19عزيز برخيص 10210Xمزدوجالزاويت

204/09/19إقليم: الصويرةم م  اغيسيإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 7 04/09/19مونى الحيمر 09928Rمزدوجسيدي عيسى الركراكي

804/09/19إقليم: الصويرة     م.م.تركانتإقليم: الصويرةم م الخوارزمي 7 04/09/19نعيمة أيت زينب 10387Pمزدوجتاركانت

604/09/19إقليم: الصويرةم.م الظهرإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 7 04/09/19حسن أوجدي 10373Zمزدوجامكراد
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

604/09/19إقليم: الصويرةم م خميس تكاطإقليم: الصويرةم.م. أكليف 7 04/09/19ربيعة لشهب 09946Kمزدوجتكاط

104/09/19إقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفينإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 7 04/09/19لحسن الساخي 10202Nمزدوجسيدي غانم

404/09/19إقليم: الصويرةم.م. زاوية لوضاإقليم: الصويرةم م عبد الرحمان الداخل 7 04/09/19حنان تقيوات 10330Cمزدوجتمزكدة- أوفتاس

104/09/19إقليم: الصويرةم م ايت ابراهيمإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 7 04/09/19هرتال فاطمة 10040Mمزدوجكريمات

104/09/19إقليم: الصويرةم م ايت عديإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 7 04/09/19م أقديم 10189Zمزدوجاكليف

504/09/19إقليم: الصويرةم.م. تيدزيإقليم: الصويرةم م تكاديرت 7 04/09/19حنان اصبور 10252Tمزدوجتدزي

104/09/19إقليم: الصويرةم م  سكياطإقليم: الصويرةم.م  افرا 7 04/09/19المصطفى الساخي 10136Sمزدوجسيدي لعروسي

104/09/19إقليم: الصويرةم.م. سيدي عيسى النعيراتإقليم: الصويرةم م امسكركيد 7 04/09/19البصري منى 09924Lمزدوجسيدي عيسى الركراكي

204/09/19إقليم: الصويرةم م فج الريحإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 7 04/09/19وجدان الصابر 09919Fمزدوجسيدي بولعلم

104/09/19إقليم: الصويرةم.م.المرابطينإقليم: الصويرةم.م بوزمور 7 04/09/19سليمان الحبيض 09951Rمزدوجأولد امرابط

204/09/19إقليم: الصويرة م.م. الفرابيإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 7 04/09/19كريم سموت 10111Pمزدوجاقرمود

104/09/19إقليم: الصويرةم.م. الجولنإقليم: الصويرةم م. السعديين 7 04/09/19إلتحاق بالزوجشيماء عيشوش 10279Xمزدوجايمي نتليت

104/09/19إقليم: الصويرةم م زاوية بن حميدةإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 7 04/09/19ايمان كزولي 10113Sمزدوجزاوية بن احميدة

104/09/19إقليم: الصويرةم.م. إمكرادإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 7 04/09/19خالد العطار 10367Tمزدوجامكراد

604/09/19إقليم: آسفيمدرسة اللواء الجماعاتيةإقليم: الصويرةم. م ايت جرمون 7 04/09/19الشخيخ عبد الرزاق 26799Dمزدوجلعمامرة

404/09/19إقليم: الصويرةم.م. تفضناإقليم: الصويرةم م الخوارزمي 7 04/09/19أيت جدي فاطمة 10294Nمزدوجتافضنا

104/09/19إقليم: الصويرةم.م المزيلتإقليم: الصويرةم.م بوزمور 7 04/09/19فاطمة الحلوي 09890Zمزدوجامزيلت
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

1004/09/19إقليم: الصويرةم.م. تفتاشتإقليم: الصويرةم.م. سيدي عيسى النعيرات 7 04/09/19اوعبدا اسماعيل 09958Yمزدوجتفتاشت

304/09/19إقليم: الصويرةم.م. ابي البركاتإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 7 04/09/19سفيان سكيزي 10314Kمزدوجايذا وعزا

304/09/19إقليم: آسفيم/م لعثامنةإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 04/09/19يوسف سعدوني 13656Tمزدوجلبخاتي

304/09/19إقليم: الصويرة م.م. الفرابيإقليم: الصويرةم.م  افرا 7 04/09/19حمزة دوصي 10111Pمزدوجاقرمود

104/09/19إقليم: الصويرةم.م  ادشفيإقليم: الصويرةم.م  افرا 7 04/09/19عبد ا اشو 10352Bمزدوجايدا اوكلول

804/09/19إقليم: الصويرةم.م.عمر بن الخطابإقليم: الصويرة م م تكوشت 7 04/09/19احلم السنتيل 09952Sمزدوجأولد امرابط

204/09/19إقليم: الصويرةم.م  ادشفيإقليم: الصويرة م م تكولت 7 04/09/19عبد ا الدهموزي 10352Bمزدوجايدا اوكلول

204/09/19إقليم: الصويرةم.م إبلتنإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 7 04/09/19عبدالمنعم بعنو 10284Cمزدوجايمي نتليت

204/09/19إقليم: الصويرةم.م. تفتاشتإقليم: الصويرةم.م  ايت عيسي احاحان 7 04/09/19الحسين الشريف 09958Yمزدوجتفتاشت

304/09/19إقليم: الصويرة م.م. الفرابيإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 7 04/09/19مصطفى الطاهري 10111Pمزدوجاقرمود

104/09/19إقليم: الصويرةم.م.عقبة بن نافعإقليم: الصويرة م م تكولت 7 04/09/19عمر بلشكر 10358Hمزدوجسيدي احمد او مبارك

204/09/19إقليم: الصويرةم م م عابد الجابريإقليم: الصويرة م م تكولت 7 04/09/19أيوب الحلوقي 10074Zمزدوجسيدي اسحاق

104/09/19إقليم: الصويرةم م أباروإقليم: الصويرةم م  اغيسي 7 04/09/19إلتحاق بالزوجخولة الفخلي 10005Zمزدوجاوناغة

604/09/19إقليم: الصويرةم م  المكادمةإقليم: الصويرةم.م. موسى بن نصير 7 04/09/19مريم رراضي 10101Dمزدوجاقرمود

204/09/19إقليم: الصويرةم.م. لبيشاتإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 7 04/09/19عزالدين صبحي 10144Aمزدوجسيدي لعروسي

304/09/19إقليم: آسفيم/م دار الزيديةإقليم: الصويرةم م امسكركيد 7 04/09/19إلتحاق بالزوجالنافع ليلى 13619Cمزدوجسيدي أتيجي

704/09/19إقليم: آسفيم/م سيدي م السباعيإقليم: الصويرةم.م. لبدارنا 7 04/09/19إلتحاق بالزوجنعيمة البشري 13963Bمزدوجالغيات
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

904/09/19إقليم: الصويرةم.م. سميموإقليم: الصويرة م م تكولت 7 04/09/19يونس ريطل 10289Hمزدوجسميمو

104/09/19إقليم: الصويرةم.م. سيدي عيسى النعيراتإقليم: الصويرةم. م ايت جرمون 7 04/09/19المساعيف لقمان 09924Lمزدوجسيدي عيسى الركراكي

304/09/19إقليم: الصويرةم م  اغيسيإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 7 04/09/19م المساعيف 09928Rمزدوجسيدي عيسى الركراكي

504/09/19إقليم: الصويرةم.م. لبيشاتإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 04/09/19كمال أدرين 10144Aمزدوجسيدي لعروسي

304/09/19إقليم: الصويرةم.م. سيدي م مرزوقإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 7 04/09/19سفيان ارويبعة 09895Eمزدوجسيدي ام اومرزوق

104/09/19إقليم: الصويرةم.م. أولد حسانإقليم: الصويرةم م امسكركيد 7 04/09/19سكينة ابو السعد 09939Cمزدوجتكاط

304/09/19إقليم: الصويرةم.م.  المناصيرإقليم: الصويرةم.م  افرا 7 04/09/19عبد اللطيف لمسيح 10073Yمزدوجسيدي اسحاق

204/09/19إقليم: الحوزستي فاضمةإقليم: الصويرةم م  بني سليم 7 04/09/19أسما حليل 03683Cمزدوجستي فاطمة

404/09/19إقليم: الصويرةم.م.عمر بن الخطابإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 7 04/09/19سعيد لمين 09952Sمزدوجأولد امرابط

1104/09/19إقليم: آسفيم/م اولد احميدةإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 05/09/19حمزة بن سعدون 13666Dمزدوجلمصابح

304/09/19إقليم: الصويرةم.م. أولد حسانإقليم: الصويرةم م ايت عدي 7 04/09/19نجاة زهير 09939Cمزدوجتكاط

104/09/19إقليم: الصويرةم.م.المام مسلمإقليم: الصويرةم.م  افرا 7 04/09/19م القاسمي 10281Zمزدوجايمي نتليت

504/09/19إقليم: الصويرةسيدي عمروإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 7 04/09/19عبد الرحيم امالوز 10307Cمزدوجسيدي أحمد السايح

104/09/19إقليم: الصويرةم.م. إندجاإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 7 04/09/19عزيز النادري 10206Tمزدوجالزاويت

804/09/19إقليم: الصويرةم م م عابد الجابريإقليم: الصويرة    م م ابن تومرت 7 04/09/19إيمان الرويس 10074Zمزدوجسيدي اسحاق

104/09/19إقليم: الصويرةم م زاوية اسوقينإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 04/09/19هشام الجنوي 10210Xمزدوجالزاويت

204/09/19إقليم: الصويرةم م اولد عبد الحليمإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 7 04/09/19نورالدين السعدوني 10086Mمزدوجسيدي علي الكراتي
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

304/09/19إقليم: الصويرةم.م. عمرو بن العاصإقليم: الصويرة م م تكولت 7 04/09/19أحمد باحو 10295Pمزدوجتافضنا

104/09/19إقليم: الصويرةم م زاوية بن حميدةإقليم: الصويرة م م تكولت 7 04/09/19عمر الكرانتي 10113Sمزدوجزاوية بن احميدة

704/09/19إقليم: آسفيم/م العرفانإقليم: الصويرةم. م ايت جرمون 7 04/09/19حسناوي خالد 13667Eمزدوجلمصابح

404/09/19إقليم: الصويرةم.م ارتوفلحإقليم: الصويرةم.م بوزمور 7 04/09/19أسماء الطالبي 10362Mمزدوجسيدي احمد او مبارك

604/09/19إقليم: الصويرةم.م  تيكودارإقليم: الصويرةم. م ايت جرمون 7 04/09/19علي ادحجوب 10259Aمزدوجتدزي

404/09/19إقليم: الصويرةم م سيدي صالح الركراركيإقليم: الصويرةم.م. موسى بن نصير 7 04/09/19لمياء الدرعي 10095Xمزدوجاقرمود

104/09/19إقليم: الصويرةم.م.عمر بن الخطابإقليم: الصويرةم.م  ايت عيسي احاحان 7 04/09/19مريم الراجي 09952Sمزدوجأولد امرابط

304/09/19إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة النواجي الجديدةإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 7 04/09/19رضوان المودن 26173Y)مزدوجالعطاوية )البلدية

604/09/19إقليم: الصويرةم.م  ادشفيإقليم: الصويرةم.م.المام مسلم 7 04/09/19فاتحة بكيش 10352Bمزدوجايدا اوكلول

104/09/19إقليم: الصويرةم.م.المام مسلمإقليم: الصويرةم م ايت عدي 7 04/09/19ابو شعاع نادية 10281Zمزدوجايمي نتليت

104/09/19إقليم: الصويرةم م أقرمودإقليم: الصويرةم. م ايت جرمون 7 04/09/19عبد المالك المجاهد 10106Jمزدوجاقرمود

104/09/19إقليم: الصويرةم.م. إندجاإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 7 04/09/19الصاط مريم 10206Tمزدوجالزاويت

104/09/19إقليم: الصويرةم.م  تيكودارإقليم: الصويرة م م تكولت 7 04/09/19حسن الردحي 10259Aمزدوجتدزي

304/09/19إقليم: الصويرةم.م. أولد حسانإقليم: الصويرةم م امسكركيد 7 04/09/19شيماء البيعة 09939Cمزدوجتكاط

104/09/19إقليم: الصويرةم.م. زاوية لوضاإقليم: الصويرةم.م.المام مسلم 7 04/09/19لحسن الخشوع 10330Cمزدوجتمزكدة- أوفتاس

104/09/19إقليم: الصويرةم.م  ادشفيإقليم: الصويرةم.م بوزمور 7 04/09/19علي المامون 10352Bمزدوجايدا اوكلول

204/09/19إقليم: الصويرةم م. السعديينإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 7 04/09/19اعمار اكضيض 10196Gمزدوجتاكوشت
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

204/09/19إقليم: الصويرةم.م.عمر بن الخطابإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 7 04/09/19عبد اللطيف النجار 09952Sمزدوجأولد امرابط

104/09/19إقليم: الصويرةم.م. سيدي عيسى النعيراتإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 04/09/19أحمد الكيحل 09924Lمزدوجسيدي عيسى الركراكي

1004/09/19إقليم: الصويرةم م. السعديينإقليم: الصويرة    م م ابن تومرت 7 04/09/19اتريمش خديجة 10196Gمزدوجتاكوشت

204/09/19إقليم: الصويرةم م ايت ابراهيمإقليم: الصويرةم.م. سيدي م مرزوق 7 04/09/19شهيد وداد 10040Mمزدوجكريمات

104/09/19إقليم: الصويرةم.م ايت ازمإقليم: الصويرةم.م. أكليف 7 04/09/19إلتحاق بالزوجابوتزارت سناء 10323Vمزدوجتمزكدة- أوفتاس

204/09/19إقليم: الصويرةم م سيدي صالح الركراركيإقليم: الصويرةم.م. وادي المخازن 7 04/09/19مريم الوردي 10095Xمزدوجاقرمود

204/09/19إقليم: الصويرةم م زاوية بن حميدةإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 7 04/09/19نايت الشريف حنان 10113Sمزدوجزاوية بن احميدة

104/09/19إقليم: الصويرة م م سيدي علي الكرلتيإقليم: الصويرةم.م  افرا 7 04/09/19عصام الحكمي 10083Jمزدوجسيدي علي الكراتي

904/09/19إقليم: الصويرةم.م. سيدي الجازوليإقليم: الصويرةم م زاوية اسوقين 7 04/09/19مريم بن الشيخ 10265Gمزدوجسيدي الجزولي

104/09/19إقليم: الصويرةم.م.المرابطينإقليم: الصويرةم.م. أدغاس 7 04/09/19يونس السناني 09951Rمزدوجأولد امرابط

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةرجراجة المركزيةإقليم: الصويرةم.م  افرا 7 04/09/19رشيد أغنجا 09008Rمزدوجالعامرية

104/09/19إقليم: الصويرةم م م عابد الجابريإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 04/09/19جمال لشهب 10074Zمزدوجسيدي اسحاق

204/09/19إقليم: الصويرةم.م. أولد حسانإقليم: الصويرة م م تكولت 7 04/09/19اسماعيل الغفيري 09939Cمزدوجتكاط

404/09/19إقليم: الصويرةم.م المزيلتإقليم: الصويرة م م تكولت 7 04/09/19سعيد وخرون 09890Zمزدوجامزيلت

404/09/19إقليم: الصويرةم.م. تيدزيإقليم: الصويرةم.م بوزمور 7 04/09/19لحسن بط 10252Tمزدوجتدزي

104/09/19إقليم: الصويرةم.م ايت ازمإقليم: الصويرة مدرسة الرازي 7 04/09/19إلتحاق بالزوجريالي سهام 10323Vمزدوجتمزكدة- أوفتاس

804/09/19إقليم: الصويرةم.م. طارق بن زيادإقليم: الصويرةم.م  ايت عيسي احاحان 7 04/09/19عبد اللطيف اوبل 10344Tمزدوجايدا وكازو
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

104/09/19إقليم: الصويرةم.م. المخاليفإقليم: الصويرة م.م. أكرارو 7 04/09/19عبدالناصر السكاك 10120Zمزدوجامخاليف

304/09/19إقليم: شيشاوةواد تانسيفتإقليم: الصويرة م م تكولت 7 04/09/19زكرياء التريسية 02876Aمزدوجلمزوضية

104/09/19إقليم: الصويرةم م زاوية اسوقينإقليم: الصويرةم.م. الجاحظ 7 04/09/19رشيد الفخار 10210Xمزدوجالزاويت

304/09/19إقليم: الصويرةم.م. سميموإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 04/09/19م صفار 10289Hمزدوجسميمو

104/09/19إقليم: الصويرةم.م. ابي البركاتإقليم: الصويرةم.م. عبد ا بن ياسين 7 04/09/19رشيد كر 10314Kمزدوجايذا وعزا

204/09/19إقليم: اليوسفيةأربعاء الحريشةإقليم: الصويرةم.م. يوسف بن تاشفين 7 04/09/19عبد الصمد الجيار 13745Pمزدوجراس العين

204/09/19إقليم: الصويرةم م أقرمودإقليم: الصويرةم.م. سيدي م مرزوق 7 04/09/19رباب السعلي 10106Jمزدوجاقرمود

104/09/19إقليم: الصويرةم.م.المام مسلمإقليم: الصويرةم.م  افرا 7 04/09/19رشيد اوتهم 10281Zمزدوجايمي نتليت

302/09/16إقليم: طاطاتكزمرتإقليم: الصويرة مدرسة الرازي 12 04/09/18علي ابو بكر 16004Vالمازيغيةتيكزمرت

مجموعة مدارس الشويطر 

المركزية

121/09/83إقليم: الحوزابردوععمالة: مراكش 247 16/09/87أقدمية 16 سنةالبلوطي مولي عبد المجيد 03252J)مزدوجأيت أورير )البلدية

مجموعة مدارس رجال 

احمر المركزية

مجموعة مدارس تامسنة عمالة: مراكش

المركزية

116/09/85عمالة: مراكش 223 03/09/13أقدمية 16 سنةالجيد  ثريا 02741D)مزدوجالنخيل )المقاطعة

116/09/89عمالة: مراكشمدرسة م عبدهعمالة: مراكشمدرسة رياض أوريكا 185 18/02/94أقدمية 16 سنةاليوبي امين عبد الرحمان 18417T)مزدوججليز )المقاطعة

مجموعة مدارس تشرافت 

المركزية

116/09/96عمالة: مراكشمدرسة احمد بوكماخعمالة: مراكش 175 16/09/96أقدمية 16 سنةليلي ليشير 25027C)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس النخيل 

المركزية

116/09/85عمالة: مراكشمدرسة غرناطةعمالة: مراكش 173 16/09/98أقدمية 16 سنةحسن منتصر 25425K)مزدوججليز )المقاطعة

مجموعة مدارس اولد 

عثمان المركزية

117/09/84عمالة: مراكشمدرسة 11 ينايرعمالة: مراكش 167 20/09/99أقدمية 16 سنةعبدالرحيم  مادحة 02482X)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس ملوان 

المركزية

116/09/97عمالة: مراكشمدرسة 11 ينايرعمالة: مراكش 167 16/09/99أقدمية 16 سنةلبنى  اشغوغ 02482X)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مدرسة السلطان مولي 

اسماعيل

مجموعة مدارس أولد عمالة: مراكش

بلعكيد المركزية

116/09/93عمالة: مراكش 165 18/10/15أقدمية 16 سنة م لمخيدة 02771Lمزدوجواحة سيدي ابراهيم
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

116/09/92عمالة: مراكشمدرسة دار السلمعمالة: مراكشفرعية سيدي بنيعكوب 163 16/09/98أقدمية 16 سنةخديجة مجوغات 26724Xمزدوجسعادة

116/09/91عمالة: مراكشمدرسة معطى اعمالة: مراكشمدرسة سكينة 162 24/10/91أقدمية 16 سنةبلكيال نزهة 27129M)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس 44 

المركزية

مجموعة مدارس البوصيري عمالة: مراكش

تاركة المركزية

116/09/92عمالة: مراكش 161 06/09/00أقدمية 16 سنةلورغ م 02514G)مزدوجالمنارة )المقاطعة

116/09/91عمالة: مراكشمدرسة الترميديعمالة: مراكشفرعية بن علل 161 06/09/00أقدمية 16 سنةامستف عمر 20642L)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس اولد 

عثمان المركزية

106/09/00عمالة: مراكش سيدي بنيعكوبعمالة: مراكش 161 06/09/00أقدمية 16 سنةكمال  بووخرس 02570Tمزدوجسعادة

مجموعة مدارس لخوادرة 

المركزية

مجموعة مدارس ابن الثير عمالة: مراكش

المركزية

208/09/00عمالة: مراكش 161 08/09/00أقدمية 16 سنةالمصطفى كمراوي 02579Cمزدوجسعادة

مجموعة مدارس أكفاي 

المركزية

108/09/00عمالة: مراكشمدرسة الشفشاوني عبد اعمالة: مراكش 161 08/09/00أقدمية 16 سنةكوثر  رفعة 02460Y)مزدوججليز )المقاطعة

117/09/84عمالة: مراكشمدرسة المام مسلمعمالة: مراكشمدرسة الوئام 159 02/09/15أقدمية 16 سنةعبدالكريم  شكري 02504

W

مزدوجالمنارة )المقاطعة(

مجموعة مدارس الباشا عمالة: مراكشفرعية بن علل

المركزية

116/09/94عمالة: مراكش 157 16/09/03أقدمية 16 سنةاسماء نظيفي 02576Zمزدوجسعادة

517/09/84عمالة: مراكشمدرسة عمرو بن العاصعمالة: مراكشمدرسة علي بن ابي طالب 156 16/09/96أقدمية 16 سنةبوماح  عبد الله 25247S)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس النزالة 

المركزية

117/09/84عمالة: مراكشمدرسة دار السلمعمالة: مراكش 155 27/09/04أقدمية 16 سنةمغازي خالد 26724Xمزدوجسعادة

مجموعة مدارس الزاوية 

المركزية

116/09/93عمالة: مراكشمدرسة الياسمينعمالة: مراكش 155 06/09/01أقدمية 16 سنةام  الغفراوي 02503V)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس أيت إيمور 

المركزية

706/09/00عمالة: مراكشمدرسة العهد الجديدعمالة: مراكش 154 06/09/00إلتحاق بالزوجنادية ايت البيض 02518L)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس النخيل 

المركزية

106/09/00عمالة: مراكشمدرسة المصلىعمالة: مراكش 153 03/09/02أقدمية 16 سنةالزرداوي نعيمة 02717C سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس اولد 

عثمان المركزية

106/09/00عمالة: مراكشمدرسة نزار قبانيعمالة: مراكش 152 06/09/00إلتحاق بالزوجمريم  مرزوقي 02495L)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس الباشا 

المركزية

216/09/92عمالة: مراكشمدرسة عبد السلم جبران 1عمالة: مراكش 151 06/09/00إلتحاق بالزوجلطيفة العثماني 02498P)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس الزاوية 

المركزية

101/05/97عمالة: مراكشمدرسة أنس بن مالكعمالة: مراكش 151 06/09/00أقدمية 16 سنةفتيحة  جاد 02659P مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 
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مراكش - آسفي07

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

116/09/96عمالة: مراكشمدرسة المام مسلمعمالة: مراكشمدرسة معطى ا 151 نعمأقدمية 16 سنةدنيا بلحنة 04/09/19 02504

W

مزدوجالمنارة )المقاطعة(

مجموعة مدارس  البساتين 

أولد ابا مركزية

109/09/00عمالة: مراكش سيدي بنيعكوبعمالة: مراكش 151 09/09/00أقدمية 16 سنةحنان قوصال 02570Tمزدوجسعادة

مجموعة مدارس أيت إيمور 

المركزية

408/09/00عمالة: مراكشمدرسة المسيرة الخضراء 1عمالة: مراكش 151 08/09/00أقدمية 16 سنةسمير  مي 02510C)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس الشويطر 

المركزية

216/09/86عمالة: مراكشمدرسة عبد السلم جبران 1عمالة: مراكش 149 13/09/02أقدمية 16 سنةعيسى اوحدوالحسن 02498P)مزدوجالمنارة )المقاطعة

316/09/91عمالة: مراكشمدرسة الشفشاوني عبد اعمالة: مراكشمدرسة ميمونة أم المؤمنين 148 16/09/93أقدمية 16 سنةميلودة حراك 02460Y)مزدوججليز )المقاطعة

216/09/96عمالة: مراكشمدرسة العهد الجديدعمالة: مراكشمدرسة الوئام 147 02/09/15أقدمية 16 سنةليزيدي  سعيدة 02518L)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مدرسة مدرسة سيدي 

اعمارة

416/09/92عمالة: مراكشمدرسة الزلقةعمالة: مراكش 146 16/09/95أقدمية 16 سنةنعيمة  افراح 02508A)مزدوججليز )المقاطعة

مجموعة مدارس أبي السباع 

المركزية

مدرسة عبد الواحد عمالة: مراكش

المراكشي

117/09/84عمالة: مراكش 145 06/09/01إلتحاق بالزوجةبوجمعة  اولد الصاكة 02489E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس الزاوية 

المركزية

مجموعة مدارس  البساتين عمالة: مراكش

أولد ابا مركزية

801/05/97عمالة: مراكش 145 06/09/01أقدمية 16 سنةللمينة الدريسي 02583Gمزدوجسعادة

مجموعة مدارس تامسنة 

المركزية

816/09/99عمالة: مراكشمدرسة المحاميد  9عمالة: مراكش 145 06/09/01أقدمية 16 سنةرابحة مريميدة 24547F)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس اولد جلل 

المركزية

316/09/85عمالة: مراكشمدرسة ابن زيدون 1عمالة: مراكش 143 06/09/03أقدمية 16 سنةالهداجي عباس 02500S)مزدوجالمنارة )المقاطعة

816/09/93عمالة: مراكشمدرسة ابن زيدون 1عمالة: مراكشمدرسة ابن خلدون 142 13/09/01أقدمية 16 سنةهندسي فاطمة 02500S)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس أولد دليم 

المركزية

516/09/92عمالة: مراكشمدرسة اولد مسعودعمالة: مراكش 141 16/09/03أقدمية 16 سنةالناصيري عبد ا 02748Lمزدوجحربيل

716/09/98عمالة: مراكشمدرسة المصموديعمالة: مراكشمدرسة رياض الحمامة 141 22/09/15أقدمية 16 سنةعسري هدى 02515H)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس اولد جلل 

المركزية

716/09/99عمالة: مراكشمدرسة الزيتونعمالة: مراكش 141 21/10/02إلتحاق بالزوجأخرشطو نزهة 02471K)مزدوججليز )المقاطعة

مجموعة مدارس احمد 

بلهاشمي المركزية

مجموعة مدارس أيت كوفي عمالة: مراكش

المركزية

214/09/01عمالة: مراكش 141 17/09/04أقدمية 16 سنةالدريسي كمال مولي رشيد 02527

W

مزدوجالسويهلة

مجموعة مدارس الشويطر 

المركزية

816/09/94عمالة: مراكشمدرسة الشفشاوني عبد اعمالة: مراكش 139 06/09/02أقدمية 16 سنةايصرغين فاتحة 02460Y)مزدوججليز )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

مجموعة مدارس النور 

المركزية

مجموعة مدارس الولجة عمالة: مراكش

الحركات المركزية

916/09/92عمالة: مراكش 137 21/09/04أقدمية 16 سنةعبد الواحد الشغافي 02565Mمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس الشعبة 

المركزية

مجموعة مدارس السيفر عمالة: مراكش

المركزية

106/09/00عمالة: مراكش 135 06/09/04أقدمية 16 سنةالعروبي مصطفئ 02755Uمزدوجحربيل

مجموعة مدارس رجال 

احمر المركزية

مجموعة مدارس النخيل عمالة: مراكش

المركزية

616/09/92عمالة: مراكش 125 03/09/13أقدمية 12 سنةايت بلعسل المصطفى 02744G)مزدوجالنخيل )المقاطعة

116/09/97عمالة: مراكشمدرسة الشابيعمالة: مراكشمدرسة ابن زيدون 1 124 نعمأقدمية 16 سنةسميرة  زغلول 05/09/03 02464C)مزدوججليز )المقاطعة

مجموعة مدارس احمد 

بلهاشمي المركزية

مجموعة مدارس اولد عمالة: مراكش

بنرحمون المركزية

807/09/04عمالة: مراكش 123 07/09/04أقدمية 16 سنةالحيان سمية 02773Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

مجموعة مدارس أكفاي 

المركزية

114/09/01عمالة: مراكشمدرسة القصبةعمالة: مراكش 121 نعمأقدمية 12 سنةالخدير   حكيمة 07/09/05 02453R المشور-القصبة

)البلدية(

مزدوج

616/09/97عمالة: مراكشمدرسة اولد مسعودعمالة: مراكشمدرسة أم الفضل 114 16/09/03أقدمية 16 سنةالويري رجاء 02748Lمزدوجحربيل

216/09/80عمالة: مراكشمدرسة ابن عاشرعمالة: مراكشمدرسة بدر 112 05/09/03أقدمية 16 سنةحياة الدرعي 02457V مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

116/09/85عمالة: مراكشمدرسة ابن زيدون 1عمالة: مراكشمدرسة الشابي 110 نعمكمون صباح 04/09/18 02500S)مزدوجالمنارة )المقاطعة

416/09/96عمالة: مراكشمدرسة اولد مسعودعمالة: مراكشمدرسة الشهداء 108 04/09/02أقدمية 16 سنةريشة نرجس 02748Lمزدوجحربيل

مجموعة مدارس ابن بطوطة 

المركزية

مجموعة مدارس النور عمالة: مراكش

المركزية

305/09/03عمالة: مراكش 95 09/11/09 بنبوعلم رجاء 02811Eمزدوجالويدان

مجموعة مدارس الطويحينة 

المركزية

416/09/95عمالة: مراكش تكانةعمالة: مراكش 94 05/09/15إلتحاق بالزوجةبنعمي هشام 19832Fمزدوجتسلطانت

116/09/86عمالة: مراكشمدرسة ابن يوسفعمالة: مراكشمدرسة سيدي بن اسليمان 90 نعمالعسال عمر 04/09/18 02674F مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

المدرسة البتدائية عمالة: مراكشمدرسة الحاج الزاوية

الجماعاتية لوداية

101/01/06عمالة: مراكش 90 01/01/06إلتحاق بالزوجأمال الناضي 27264Jمزدوجالوداية

204/09/02عمالة: مراكشمدرسة رياض الحمامةعمالة: مراكشمدرسة الشهداء 86 02/02/09إلتحاق بالزوجسهام نافدو 26349Pمزدوجحربيل

216/09/94عمالة: مراكشمدرسة الكوثرعمالة: مراكشمدرسة 11 يناير 84 نعمفتيحة راجي 27/09/16 25266Mمزدوجسعادة

518/09/02عمالة: مراكشمدرسة اسمارةعمالة: مراكشمدرسة شعوف العيادي 82 21/09/10إلتحاق بالزوجالهام بوسطيال 02667Y مراكش المدينة

)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

مجموعة مدارس اولد جلل 

المركزية

مجموعة مدارس النزالة عمالة: مراكش

المركزية

304/09/02عمالة: مراكش 81 03/09/12إلتحاق بالزوجنعيمة ولد ميلود 02739Bمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس ابن الثير عمالة: مراكشمدرسة الطبري

المركزية

416/09/94عمالة: مراكش 76 نعمإلتحاق بالزوجةالعماري مولي ادريس 04/09/18 02579Cمزدوجسعادة

مجموعة مدارس ابن الثير 

المركزية

517/09/84عمالة: مراكشمدرسة الطبريعمالة: مراكش 73 نعمإلتحاق بالزوجةفؤاد السالك 03/09/13 02473M)مزدوججليز )المقاطعة

مجموعة مدارس احمد 

بلهاشمي المركزية

426/11/08عمالة: مراكشمدرسة رياض المرجانعمالة: مراكش 70 04/09/12إلتحاق بالزوجبشرى زينتي 26630Vمزدوجحربيل

مجموعة مدارس الولجة 

الحركات المركزية

316/09/94عمالة: مراكشمدرسة علي بن ابي طالبعمالة: مراكش 66 نعمالسعيد رزوي 05/09/16 02733V سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس واد الحجر 

المركزية

مجموعة مدارس تشرافت عمالة: مراكش

المركزية

104/09/02عمالة: مراكش 62 04/09/19إلتحاق بالزوجمنى بو عياد 02599Zمزدوجاكفاي

مجموعة مدارس اولد 

العياشي المركزية

مجموعة مدارس أكفاي عمالة: مراكش

المركزية

606/09/00عمالة: مراكش 61 04/09/12إلتحاق بالزوجةبوعلم م 02603Dمزدوجاكفاي

107/09/04عمالة: مراكشمدرسة الطيب المرينيعمالة: مراكشمدرسة الطلس الكبير 60 02/09/14إلتحاق بالزوجكوتر اومغار 02737Z)مزدوجالنخيل )المقاطعة

مجموعة مدارس مسعود 

المركزية

116/09/92إقليم: شيشاوةابن المقفععمالة: مراكش 56 نعمم عبد الغفور الناضي 04/09/18 02846T)مزدوجامنتانوت )البلدية

106/09/06عمالة: مراكشمدرسة معطى اعمالة: مراكشمدرسة المام مسلم 54 نعمنادية الشهبي 15/11/16 27129M)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس الشريفية 

المركزية

106/09/00عمالة: مراكشمدرسة الواحةعمالة: مراكش 52 نعمرحال فراح 04/09/18 18540B)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس السويكية 

المركزية

316/09/95إقليم: الحوزالمعملعمالة: مراكش 51 04/09/19مولي ادريس فريدي 03264Xمزدوجأيت فاسكا

مجموعة مدارس أكفاي عمالة: مراكشمدرسة القصبة

المركزية

216/09/98عمالة: مراكش 50 نعمحسن لويح 04/09/19 02603Dمزدوجاكفاي

107/09/04عمالة: مراكشمدرسة سيدي بن اسليمانعمالة: مراكشمدرسة ابن يوسف 50 نعمحنان مهنة 04/09/18 02662T مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس بوعزة 

المركزية

مدرسة م عبد الكريم عمالة: مراكش

الخطابي

216/09/99إقليم: تطوان 47 04/09/18إلتحاق بالزوجحفيظة الريحاني 05413H)مزدوجتطوان )البلدية

مجموعة مدارس النور 

المركزية

306/09/00عمالة: مراكشمدرسة الثريا البتدائيةعمالة: مراكش 47 04/09/18إلتحاق بالزوجةهشام اجدو 27261F)مزدوجالنخيل )المقاطعة

مجموعة مدارس أيت إيمور 

المركزية

216/09/97إقليم: الحوزتكوتارعمالة: مراكش 46 04/09/18امينة بن حفو 03266Zمزدوجأيت فاسكا
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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

1006/09/01إقليم: الحوزالبريزةعمالة: مراكشمدرسة مولي رشيد إناث 46 04/09/18إلتحاق بالزوجةاحمد  السباعي  الدريسي 03382Aمزدوجاغمات

مجموعة مدارس الحرمل عمالة: مراكشمدرسة سيد الزوين

واعزو المركزية

716/09/96عمالة: مراكش 44 10/10/18إلتحاق بالزوجةيوسف ردان 02749Mمزدوجحربيل

216/09/99إقليم: اليوسفيةمدرسة م بوليفةعمالة: مراكشمدرسة سيد الزوين 44 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة بوملكي 13599F)مزدوجالشماعية )البلدية

804/09/02إقليم: تطوانم.م الزيناتعمالة: مراكشمدرسة أم الفضل 44 04/09/18نجية صديق 05625Nمزدوجزينات

116/09/99عمالة: مراكشمدرسة 11 ينايرعمالة: مراكشمدرسة الكوثر 43 نعمإلتحاق بالزوجوصال لمهيضر 04/09/19 02482X)مزدوجالمنارة )المقاطعة

316/09/99عمالة: مراكشمدرسة الطبريعمالة: مراكشمدرسة المحاميد  9 42 نعمعبد الواحد  بوركوكو 18/09/18 02473M)مزدوججليز )المقاطعة

214/09/01عمالة: مراكشمدرسة ابن زهرعمالة: مراكشمدرسة سكينة 42 04/09/19إلتحاق بالزوجمنى نافوزي 02697F مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

1007/09/04عمالة: مراكشمدرسة رياض التقدمعمالة: مراكشمدرسة مولي علي الشريف 41 04/09/18إلتحاق بالزوجصفاء اليزغي 26794Yمزدوجحربيل

316/09/97إقليم: الحوزابن حبوسعمالة: مراكشمدرسة 20 غشت 40 نعمالعربي الزين 04/09/19 03237T)مزدوجتحناوت )البلدية

مجموعة مدارس الشريفية عمالة: مراكشمدرسة الواحة

المركزية

102/09/10عمالة: مراكش 40 نعمفرح العداوي 02/09/15 02555Bمزدوجتسلطانت

مجموعة مدارس الشعبة 

المركزية

207/09/05عمالة: مراكشمدرسة رياض التقدمعمالة: مراكش 38 04/09/19إلتحاق بالزوجةصلح الدين صبير 26794Yمزدوجحربيل

مجموعة مدارس الحاج 

العربي المركزية

105/09/07عمالة: الرباطعقبة بن نافععمالة: مراكش 38 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء الزهري 01055

W

يعقوب المنصور 

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس ثلثاء 

البور المركزية

102/09/16إقليم: الحوزالصبيطيعمالة: مراكش 38 02/09/16سميرة عنتر 03706Cمزدوجأوريكة

مجموعة مدارس اولد 

العياشي المركزية

102/09/16إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الكبابسةعمالة: مراكش 38 02/09/16خديجة الزنكي 08899X)مزدوجسيدي رحال )البلدية

مجموعة مدارس احمد 

بلهاشمي المركزية

102/09/16إقليم: قلعة  السراغنةبويا عمر المركزيةعمالة: مراكش 38 02/09/16خديجة لكويس 08833Aمزدوجبويا عمر

مجموعة مدارس ثلثاء 

البور المركزية

302/09/16إقليم: الحوزايت بوالنيتعمالة: مراكش 38 02/09/16مريم اينزال 03332

W

مزدوجسيدي عبد ا غيات

مجموعة مدارس اولد 

العياشي المركزية

102/09/16إقليم: قلعة  السراغنةالحمادنة الحويطة المركزيةعمالة: مراكش 38 02/09/16سكوم حسنة 08839Gمزدوجالصهريج
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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 2020

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 الحاج 

ادريس المركزية

302/09/16إقليم: شيشاوةالحكاتعمالة: مراكش 38 02/09/16حسناء اسبايبي 02895

W

مزدوجأهديل

مجموعة مدارس دار باقة 

المركزية

102/09/10عمالة: مراكشمدرسة م الحنصاليعمالة: مراكش 37 06/09/17إلتحاق بالزوجعائشة قيسوني 20676Y)مزدوجالنخيل )المقاطعة

مجموعة مدارس الولجة عمالة: مراكشمدرسة علي بن ابي طالب

الحركات المركزية

902/09/16عمالة: مراكش 34 نعمفاطمة ايت عمي 02/09/16 02565Mمزدوجتسلطانت

202/09/16إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة الزهراءعمالة: مراكشمدرسة الطيب المريني 34 02/09/16فاطمة تمدوالت 26545C)مزدوجالعطاوية )البلدية

107/09/05عمالة: مراكشمدرسة المحاميد  9عمالة: مراكشمدرسة الطبري 32 نعمإلتحاق بالزوجآمنة بال أميزميز 06/09/17 24547F)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس حيان 

المركزية

302/09/16إقليم: آسفيم/م اولد عبد اعمالة: مراكش 32 09/07/18سناء بوغروم 13671Jمزدوجالكرعاني

مجموعة مدارس الطويحينة 

المركزية

202/09/14عمالة: مراكشمدرسة مولي علي الشريفعمالة: مراكش 31 06/09/17إلتحاق بالزوجحبيبة الترغي 02718D سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس أولد عكيل 

المركزية

مجموعة مدارس مسعود عمالة: مراكش

المركزية

102/09/16عمالة: مراكش 30 02/09/16إلتحاق بالزوجهشومي مونية 22135Jمزدوجحربيل

مجموعة مدارس اولد جلل 

المركزية

مجموعة مدارس اولد عمالة: مراكش

عثمان المركزية

902/09/16عمالة: مراكش 30 02/09/16إلتحاق بالزوجإيمان النوادي 02552Yمزدوجالوداية

مجموعة مدارس دوار 

الجامع المركزية

مجموعة مدارس أولد عكيل عمالة: مراكش

المركزية

202/09/16عمالة: مراكش 29 02/09/16إلتحاق بالزوجهاجر عبلوش 02544Pمزدوجالوداية

مجموعة مدارس لهبيشات 

المركزية

مجموعة مدارس السيفر عمالة: مراكش

المركزية

102/09/16عمالة: مراكش 29 02/09/16إلتحاق بالزوجهند حداني 02755Uمزدوجحربيل

مجموعة مدارس اولد 

العياشي المركزية

مجموعة مدارس ابن بطوطة عمالة: مراكش

المركزية

402/09/16عمالة: مراكش 29 02/09/16إلتحاق بالزوجحسناء لصفر 02548Uمزدوجالوداية

مجموعة مدارس حيان 

المركزية

502/09/16إقليم: قلعة  السراغنةاولد حشاد المركزيةعمالة: مراكش 28 02/09/16إلتحاق بالزوجحسناء اعطار 08948Aمزدوجأولد اصبيح

مجموعة مدارس أولد دليم 

المركزية

402/09/16إقليم: الحوزوادى الدهبعمالة: مراكش 28 02/09/16امينة ايتافا 03738Mمزدوجاغواطيم

مجموعة مدارس السويكية 

المركزية

102/09/16إقليم: اليوسفيةمركزية اسبيعاتعمالة: مراكش 28 02/09/16إلتحاق بالزوجبلفقيه زينب 13784Gمزدوجاسبيعات

مجموعة مدارس احمد 

بلهاشمي المركزية

202/09/16إقليم: الحوزعين الجديدعمالة: مراكش 28 02/09/16إلتحاق بالزوجعائشة الصادقي 03327Rمزدوجسيدي عبد ا غيات

مجموعة مدارس احمد 

بلهاشمي المركزية

مجموعة مدارس ايت بل عمالة: مراكش

وسعيد المركزية

302/09/16عمالة: مراكش 28 02/09/16إلتحاق بالزوجفتحي مها 02751Pمزدوجحربيل
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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 2020

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 دليم 

المركزية

102/09/16إقليم: قلعة  السراغنةلحمادنة السفلى المركزيةعمالة: مراكش 28 02/09/16فاطمة كمران 08837Eمزدوجالصهريج

مجموعة مدارس دار باقة 

المركزية

مجموعة مدارس مسعود عمالة: مراكش

المركزية

702/09/15عمالة: مراكش 26 06/09/17إلتحاق بالزوجكنزة بلعسولي 22135Jمزدوجحربيل

مجموعة مدارس المية 

المركزية

106/09/00إقليم: الجديدةمدرسة تكنيعمالة: مراكش 24 نعمعبد اللطيف يسير 05/10/18 08099Cمزدوجحوزية

مجموعة مدارس ثلثاء 

البور المركزية

113/02/17إقليم: الحوزمدرسة المرابطينعمالة: مراكش 22 09/07/18إلتحاق بالزوجمبشور سعيدة 03705Bمزدوجأوريكة

مجموعة مدارس احمد 

بلهاشمي المركزية

مجموعة مدارس اولد عمالة: مراكش

عثمان المركزية

804/09/12عمالة: مراكش 18 04/09/18إلتحاق بالزوجةايت بريم حسن 02552Yمزدوجالوداية

مجموعة مدارس اولد 

العياشي المركزية

507/09/16عمالة: مكناسالقدارة المركزعمالة: مراكش 18 04/09/18إلتحاق بالزوجامينة الجناتي الدريسي 03898Lمزدوجواد الجديدة

716/09/96إقليم: زاكورةم.م العرومياتعمالة: مراكشمدرسة العباسية 16 نعماوبرقا ابراهيم 04/09/19 13488Kمزدوجترناتة

مجموعة مدارس اولد 

علوش المركزية

102/09/15عمالة: مراكشمدرسة احمد النورعمالة: مراكش 15 04/09/19إلتحاق بالزوجخديجة الماضي 02668Z مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس أولد عكيل 

المركزية

106/09/17عمالة: مراكشمدرسة الطيب المرينيعمالة: مراكش 15 04/09/19إلتحاق بالزوجامال فهدي 02737Z)مزدوجالنخيل )المقاطعة

مجموعة مدارس الزاوية 

المركزية

مجموعة مدارس اولد جلل عمالة: مراكش

المركزية

106/09/17عمالة: مراكش 13 04/09/19إلتحاق بالزوجغزلن اليزيدي 02825Vمزدوجأولد حسون

مجموعة مدارس لخوادرة 

المركزية

مجموعة مدارس النخيل عمالة: مراكش

المركزية

104/09/18عمالة: مراكش 12 04/09/19إلتحاق بالزوجآمال الشيبوبي 02744G)مزدوجالنخيل )المقاطعة

مجموعة مدارس لهبيشات 

المركزية

306/09/17عمالة: مراكشمدرسة المسيرة الخضراء 2عمالة: مراكش 11 04/09/19إلتحاق بالزوجةيوسف الكراعي 02698G مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس احمد 

بلهاشمي المركزية

604/09/18عمالة: مراكشمدرسة سيد الزوينعمالة: مراكش 10 04/09/19إلتحاق بالزوجزينب ابو رافع 02505Xمزدوجسيدي الزوين

مجموعة مدارس حيان 

المركزية

104/09/18عمالة: مراكشمدرسة النبعاثعمالة: مراكش 9 04/09/19إلتحاق بالزوجنادية تائب 02730S سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس احمد 

بلهاشمي المركزية

304/09/18عمالة: مراكشمدرسة الطلس الكبيرعمالة: مراكش 9 04/09/19إلتحاق بالزوجةفيصل شاكر 02727N سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

اولد عامر تيزمارين 

المركزية

116/09/85إقليم: القنيطرةأولد اوجيه1إقليم: الرحامنة 251 22/10/85أقدمية 16 سنةالحسين بوينغوران 10803S)مزدوجالقنيطرة )البلدية

117/09/84إقليم: الرحامنةمدرسة الحاج احمد الديوريإقليم: الرحامنةالمرابطين المركزية 197 16/09/96أقدمية 16 سنةعبد العزيز بيروك 08760

W

مزدوجابن جرير )البلدية(
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

116/09/91إقليم: الرحامنةاولد امطاعية المركزيةإقليم: الرحامنةالطلوح المركزية 189 16/09/95أقدمية 16 سنةالطيب اخليفي 09171Tمزدوجرأس عين الرحامنة

116/09/91إقليم: الرحامنةمدرسة الحاج احمد الديوريإقليم: الرحامنةالبراحلة المركزية 186 16/09/96إلتحاق بالزوجةكريم فارس 08760

W

مزدوجابن جرير )البلدية(

116/09/94إقليم: الرحامنةمدرسة أحمد بلفريجإقليم: الرحامنةدار همض المركزية 185 16/09/96أقدمية 16 سنةالسعيد شاهري 08765B)مزدوجابن جرير )البلدية

116/09/94إقليم: الرحامنةمدرسة ابن طفيلإقليم: الرحامنةالمرابطين المركزية 185 16/09/96أقدمية 16 سنةم الحسناوي 18679C)مزدوجابن جرير )البلدية

عمالة مقاطعة عين عبدالقادر المازنيإقليم: الرحامنةاولد با موسى المركزية

الشق
416/09/95 179 16/09/97أقدمية 16 سنةابراهيم اومرير 24458J)مزدوجعين الشق )المقاطعة

116/09/85عمالة: مراكشمدرسة سيدي بلعباسإقليم: الرحامنةالفقراء المركزية 175 16/09/98أقدمية 16 سنةعبد العزيز بيجابر 02470J)مزدوججليز )المقاطعة

 Ecole la princesseإقليم: الرحامنةالمرابطين المركزية

Lalla Khadija

116/09/96إقليم: الرحامنة 173 16/09/98أقدمية 16 سنةالمفضل مونيب 27300Y)مزدوجابن جرير )البلدية

216/09/91عمالة: مراكش بن عللإقليم: الرحامنةاولد امطاعية المركزية 169 16/09/97أقدمية 16 سنةأحمد فهمي 02574Xمزدوجسعادة

 Ecole la princesseإقليم: الرحامنةالخللطة المركزية

Lalla Khadija

116/09/97إقليم: الرحامنة 167 16/09/99أقدمية 16 سنةم بن طلحة 27300Y)مزدوجابن جرير )البلدية

116/09/97عمالة: مراكشمدرسة أبو هريرة 1إقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية 167 16/09/99أقدمية 16 سنةمريم فاضل فاضل 02486B)مزدوجالمنارة )المقاطعة

 Ecole la princesseإقليم: الرحامنةدار همض المركزية

Lalla Khadija

116/09/97إقليم: الرحامنة 167 16/09/99أقدمية 16 سنةحميد مزيان 27300Y)مزدوجابن جرير )البلدية

116/09/98إقليم: الرحامنةمدرسة أحمد بلفريجإقليم: الرحامنةدار همض المركزية 167 16/09/99أقدمية 16 سنةمونية العويفي 08765B)مزدوجابن جرير )البلدية

216/09/94عمالة: مراكشمدرسة أبي تمامإقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية 161 16/09/01أقدمية 16 سنةم الشتوكي 21477U)مزدوجالمنارة )المقاطعة

416/09/94عمالة: مراكشمدرسة م البقالإقليم: الرحامنةاولد محمود المركزية 161 06/09/00أقدمية 16 سنةعبدالجبار صبران 02491G)مزدوجالمنارة )المقاطعة

 Ecole la princesseإقليم: الرحامنةدار همض المركزية

Lalla Khadija

106/09/00إقليم: الرحامنة 161 16/09/00أقدمية 16 سنةلوبنة أوميضوش 27300Y)مزدوجابن جرير )البلدية

116/09/96إقليم: الرحامنةمدرسة الحاج احمد الديوريإقليم: الرحامنةاولد الحاج المركزية 160 16/09/99إلتحاق بالزوجةعبد الجليل عبيدة 08760

W

مزدوجابن جرير )البلدية(

116/09/95عمالة: مراكش بوسحابإقليم: الرحامنةالزيود المركزية 159 03/09/03أقدمية 16 سنةسميرة نعمان 02571Uمزدوجسعادة
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

116/09/96إقليم: الرحامنةمدرسة الحاج احمد الديوريإقليم: الرحامنةانزات لعظم المركزية 159 16/11/01أقدمية 16 سنةخالد كرير 08760

W

مزدوجابن جرير )البلدية(

 Ecole la princesseإقليم: الرحامنةالسميحات المركزية

Lalla Khadija

116/09/98إقليم: الرحامنة 157 01/11/01أقدمية 16 سنةعبد الهادي عبود 27300Y)مزدوجابن جرير )البلدية

416/09/97عمالة: مراكشمدرسة م البقالإقليم: الرحامنةراس العين المركزية 155 16/09/01أقدمية 16 سنةرشيدة البرغاز 02491G)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مدرسة الحسن بن عمر إقليم: الرحامنةالسميحات المركزية

الزهراوي

216/09/97إقليم: الرحامنة 155 01/11/01أقدمية 16 سنةأسياء العدراوي 08766C)مزدوجابن جرير )البلدية

اولد عامر تيزمارين 

المركزية

116/09/99إقليم: اليوسفيةمدرسة الفتحإقليم: الرحامنة 155 06/09/01أقدمية 16 سنةمجروح رشيدة 13573C)مزدوجاليوسفية )البلدية

مجموعة مدارس البوصيري إقليم: الرحامنةاولد محمود المركزية

تاركة المركزية

116/09/94عمالة: مراكش 153 07/09/04أقدمية 16 سنةعبد الكريم سميرس 02514G)مزدوجالمنارة )المقاطعة

616/09/97عمالة: مراكشمدرسة المام الجزوليإقليم: الرحامنةالفقراء المركزية 153 03/09/03أقدمية 16 سنةسمير جلولت 02476R)مزدوجالمنارة )المقاطعة

117/09/90عمالة: مراكشمدرسة سبتةإقليم: الرحامنةمدرسة ابوبكر الصديق 150 16/09/94أقدمية 16 سنةلطيفة جلوقي 24546E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

116/09/95عمالة: مراكش تكانةإقليم: الرحامنةالزيود المركزية 149 04/09/02أقدمية 16 سنةعبدالغاني البوني 19832Fمزدوجتسلطانت

الصوالح بن حمادي 

المركزية

مدرسة الحسن بن عمر إقليم: الرحامنة

الزهراوي

216/09/98إقليم: الرحامنة 149 04/09/02أقدمية 16 سنةعبد الرزاق مدتر 08766C)مزدوجابن جرير )البلدية

316/09/99عمالة: مراكشمدرسة أبو هريرة 1إقليم: الرحامنةبلكرن المركزية 149 25/09/02أقدمية 16 سنةهند بيدح 02486B)مزدوجالمنارة )المقاطعة

 Ecole la princesseإقليم: الرحامنةدار همض المركزية

Lalla Khadija

116/09/99إقليم: الرحامنة 149 04/09/02أقدمية 16 سنةيوسف الموفق 27300Y)مزدوجابن جرير )البلدية

106/09/00عمالة: مراكشمدرسة رياض التقدمإقليم: الرحامنةسيدي بوبكر المركزية 149 04/09/02أقدمية 16 سنةنعيمة فنو 26794Yمزدوجحربيل

306/09/00عمالة: مراكشمدرسة الهدىإقليم: الرحامنةسيدي بوبكر المركزية 149 04/09/02أقدمية 16 سنةصباح مروى 25246R)مزدوججليز )المقاطعة

106/09/01إقليم: اليوسفيةمدرسة الفتحإقليم: الرحامنةالزرقطوني المركزية 149 04/09/02أقدمية 16 سنةلطيفة البطاش 13573C)مزدوجاليوسفية )البلدية

104/09/02إقليم: اليوسفيةمدرسة الوحدةإقليم: الرحامنةالشليح المركزية 149 04/09/02أقدمية 16 سنةنور الدين بن الضو 13574D)مزدوجاليوسفية )البلدية

604/09/02عمالة: مراكش بن عللإقليم: الرحامنةاولد بوزيد المركزية 149 04/09/02أقدمية 16 سنةأحمد الشتاوي 02574Xمزدوجسعادة
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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

 Ecole la princesseإقليم: الرحامنةالسميحات المركزية

Lalla Khadija

104/09/02إقليم: الرحامنة 149 04/09/02أقدمية 16 سنةابتسام خرخاش 27300Y)مزدوجابن جرير )البلدية

 Ecole la princesseإقليم: الرحامنةسيدي كروم المركزية

Lalla Khadija

104/09/02إقليم: الرحامنة 149 04/09/02أقدمية 16 سنةالسكوري حسناء 27300Y)مزدوجابن جرير )البلدية

616/09/85عمالة: مراكشمدرسة ابن الروميإقليم: الرحامنةمدرسة الحاج احمد الديوري 148 19/09/99أقدمية 16 سنةاحمد سلوي 18302T)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس تازاكورت إقليم: الرحامنةمدرسة العرفان

المركزية

116/09/85عمالة: مراكش 148 15/01/99أقدمية 16 سنةاحمد شمراح 02585Jمزدوجسعادة

مجموعة مدارس  البساتين إقليم: الرحامنةمدرسة العرفان

أولد ابا مركزية

616/09/91عمالة: مراكش 146 01/11/99أقدمية 16 سنةامل الواتق 02583Gمزدوجسعادة

116/09/94إقليم: خنيفرةم الوافيإقليم: الرحامنةلقليعة المركزية 145 06/09/01أقدمية 16 سنةصالح البخاري 26688H)مزدوجمريرت )البلدية

104/09/02إقليم: سطاتاولد مومنإقليم: الرحامنةدار الواسطي المركزية 145 07/09/03أقدمية 16 سنةفاروق م 14610Eمزدوجلحوازة

816/09/92عمالة: مراكشمدرسة سبتةإقليم: الرحامنةمدرسة الفضيلة 144 17/09/93إلتحاق بالزوجعائشة امال 24546E)مزدوجالمنارة )المقاطعة

516/09/96عمالة: مراكشمدرسة ابن زيدون 1إقليم: الرحامنةاولد صالح  المركزية 143 03/09/03أقدمية 16 سنةعبد اللطيف ايت بويحيا 02500S)مزدوجالمنارة )المقاطعة

 Ecole la princesseإقليم: الرحامنةلحنيشات المركزية

Lalla Khadija

106/09/01إقليم: الرحامنة 143 16/09/04أقدمية 16 سنةحسن الدهبي 27300Y)مزدوجابن جرير )البلدية

مجموعة مدارس أولد إقليم: الرحامنةلبلعيد المركزية

بلعكيد المركزية

106/09/01عمالة: مراكش 143 05/09/03أقدمية 16 سنةعثمان اعضيم 02771Lمزدوجواحة سيدي ابراهيم

اولد حسون حمري 

المركزية

106/09/01إقليم: الرحامنةمدرسة الحسن بوعيادإقليم: الرحامنة 143 22/09/04أقدمية 16 سنةعبدا بلفقيه 08761X)مزدوجابن جرير )البلدية

316/09/97عمالة: مراكشمدرسة اليرموكإقليم: الرحامنةالنواجي المركزية 141 07/09/04أقدمية 16 سنةسمية الزاهري 02506Y)مزدوجالمنارة )المقاطعة

مجموعة مدارس اولد إقليم: الرحامنةالفقراء المركزية

بنرحمون المركزية

1004/09/02عمالة: مراكش 141 04/09/04أقدمية 16 سنةسناء سوسان 02773Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

704/09/02عمالة: مراكشمدرسة الزيتونإقليم: الرحامنةلبلعيد المركزية 140 04/09/02إلتحاق بالزوجةم رميلت 02471K)مزدوججليز )المقاطعة

306/09/00عمالة: مراكشمدرسة الوئامإقليم: الرحامنةبلكرن المركزية 139 06/09/02أقدمية 16 سنةعبدالرحيم أيت أوفقيريت 19831Eمزدوجتسلطانت

204/09/02إقليم: العرائشمدرسة رقادةإقليم: الرحامنةدار همض المركزية 139 04/09/02أقدمية 16 سنةعبد العزيزهشام المفقي 05724

W

مزدوجالعرائش )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

مدرسة الحسن بن عمر إقليم: الرحامنةانزات لعظم المركزية

الزهراوي

304/09/02إقليم: الرحامنة 139 04/09/02أقدمية 16 سنةعبد الدائم الحنيوي 08766C)مزدوجابن جرير )البلدية

مجموعة مدارس الولجة إقليم: الرحامنةلبلعيد المركزية

الحركات المركزية

704/09/02عمالة: مراكش 139 04/09/02أقدمية 16 سنةيوسف كريم لحليمي 02565Mمزدوجتسلطانت

مدرسة الحسن بن عمر إقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراء

الزهراوي

216/09/94إقليم: الرحامنة 138 18/09/00أقدمية 16 سنةسعيد بنصيكوك 08766C)مزدوجابن جرير )البلدية

316/09/97عمالة: مراكشمدرسة م عبدهإقليم: الرحامنةاولد محمود المركزية 137 07/09/04أقدمية 16 سنةعبد ا القيرميزي 18417T)مزدوججليز )المقاطعة

314/09/01عمالة: مراكشمدرسة الواحةإقليم: الرحامنةلبلعيد المركزية 137 07/09/04أقدمية 16 سنةاسيا السريدي 23061Rمزدوجواحة سيدي ابراهيم

216/09/93إقليم: الرحامنةمدرسة ابن طفيلإقليم: الرحامنةمدرسة الفضيلة 136 04/09/02أقدمية 16 سنةعبد الهادي الشهباوي 18679C)مزدوجابن جرير )البلدية

مدرسة الحسن بن عمر إقليم: الرحامنةمدرسة الحسن بوعياد

الزهراوي

216/09/91إقليم: الرحامنة 136 16/09/95أقدمية 16 سنةخديجة حشاد 08766C)مزدوجابن جرير )البلدية

104/09/02عمالة: مراكشمدرسة م عبدهإقليم: الرحامنةانزات لعظم المركزية 135 20/09/03أقدمية 16 سنةعدنان العمراني 18417T)مزدوججليز )المقاطعة

916/09/97عمالة: مراكش أولد امباركإقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية 134 06/09/05إلتحاق بالزوجةعبد الرحمان الزكراوي 23066

W

مزدوجتسلطانت

الصوالح بن حمادي 

المركزية

316/09/97إقليم: الرحامنةمدرسة أحمد بلفريجإقليم: الرحامنة 133 07/09/04أقدمية 16 سنةخالد نادي 08765B)مزدوجابن جرير )البلدية

216/09/99عمالة: مراكشمدرسة العزوزيةإقليم: الرحامنةالطلوح المركزية 133 07/09/04أقدمية 16 سنةلطيفة راوي 24536U)مزدوجالمنارة )المقاطعة

504/09/02إقليم: سطاتمركزية اولد الرغايإقليم: الرحامنةسيدي عبد ا المركزية 133 07/09/04أقدمية 16 سنةعبد اللطيف بكري 14536Zمزدوجاولد الصغير

عمالة مقاطعة عين النرجسإقليم: الرحامنةاولد با موسى المركزية

الشق
507/09/04 133 07/09/04أقدمية 16 سنةهدى نسامة 20018H)مزدوجعين الشق )المقاطعة

مجموعة مدارس اولد إقليم: الرحامنةلحليوات المركزية

بنرحمون المركزية

516/09/99عمالة: مراكش 131 20/09/04أقدمية 16 سنةم أيت زايد 02773Nمزدوجواحة سيدي ابراهيم

206/09/00إقليم: الحوزتيوليإقليم: الرحامنةبلكرن المركزية 131 06/09/05أقدمية 12 سنةالزبير بوقرون 03784Mمزدوجتمصلوحت

316/09/92عمالة: الميةابن زيدونإقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراء 130 20/09/03أقدمية 16 سنةعبد العزيز بوصفيحة 01901R)مزدوجالمية )البلدية

116/09/96عمالة: مراكشمدرسة رياض المرجانإقليم: الرحامنةلحليوات المركزية 130 07/09/05إلتحاق بالزوجةعبد الرحمان لخوير 26630Vمزدوجحربيل
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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

الصوالح بن حمادي 

المركزية

905/09/03إقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: الرحامنة 129 07/09/05أقدمية 12 سنةيوسف الهللي 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

216/09/94إقليم: الرحامنةمدرسة ابن طفيلإقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراء 128 15/09/02أقدمية 16 سنةحسن بلقايد 18679C)مزدوجابن جرير )البلدية

216/09/91عمالة: مراكشمدرسة الميرة للأمينةإقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراء 128 18/09/00أقدمية 16 سنةنزهة خلوقي 02694C مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

1016/09/97إقليم: سطاتمركزية دار القايد الصغيرإقليم: الرحامنةمدرسة الصخور 128 13/09/00أقدمية 16 سنةعصام سمير 14064Lمزدوجاولد الصغير

316/09/99إقليم: الرحامنةمدرسة أحمد بلفريجإقليم: الرحامنةالسميحات المركزية 127 06/09/04أقدمية 16 سنةأمال زياني 08765B)مزدوجابن جرير )البلدية

316/09/92إقليم: الرحامنةإدريس الميإقليم: الرحامنةمدرسة القاعدة العسكرية 124 06/09/00أقدمية 16 سنةفوزية انويرة 08757T)مزدوجابن جرير )البلدية

806/09/00عمالة: مراكشمدرسة أمينة بنت وهبإقليم: الرحامنةاولد غنام المركزية 123 02/09/05إلتحاق بالزوجفتيحة كنيديري 02734

W

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

مزدوج

404/09/02إقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: الرحامنةاولد با موسى المركزية 117 06/09/06إلتحاق بالزوجاسماء الهرابلي 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

مجموعة مدارس الطويحينة إقليم: الرحامنةاولد امطاعية المركزية

المركزية

304/09/02عمالة: مراكش 117 17/09/10وفاء لعسافري 02807Aمزدوجالويدان

مدرسة الطاهر بن عبد إقليم: الرحامنةلبلعيد المركزية

الكريم

1007/09/04إقليم: اليوسفية 115 05/09/07أقدمية 12 سنةرضوان العيمش 13576F)مزدوجاليوسفية )البلدية

307/09/05عمالة: مراكشمدرسة المصلىإقليم: الرحامنةاولد شريف المركزية 105 07/09/08إلتحاق بالزوجراضية الفلن 02717C سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس الطويحينة إقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية

المركزية

416/09/99عمالة: مراكش 97 02/09/14أحمد مجريب 02807Aمزدوجالويدان

اولد حسون حمري إقليم: الرحامنةاولد السالمي المركزية

المركزية

607/09/05إقليم: الرحامنة 97 05/09/08أقدمية 12 سنةياسين غرباوي 09269Zمزدوجأولد حسون حمري

107/09/04إقليم: الرحامنةمدرسة النواجيإقليم: الرحامنةبوعشرين المركزية 93 05/09/12إلتحاق بالزوجةالسعيد برطان 09258M)مزدوجابن جرير )البلدية

مجموعة مدارس السويهلة إقليم: الرحامنةانزات لعظم المركزية

المركزية

906/09/01عمالة: مراكش 91 04/09/12إلتحاق بالزوجةخالد بوعرير 02520Nمزدوجالسويهلة

107/09/04عمالة: مراكشمدرسة الجبل الخضرإقليم: الرحامنةالشراردة المركزية 86 17/10/11إلتحاق بالزوجليلى المراجي 02693B مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

107/09/05عمالة: مراكشمدرسة رياض المرجانإقليم: الرحامنةاولد الزعرية المركزية 84 04/09/12إلتحاق بالزوجويسعدن حنان 26630Vمزدوجحربيل
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الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

205/09/07إقليم: الرحامنةمدرسة الصخورإقليم: الرحامنةدار الواسطي المركزية 79 04/09/12رشيد      عنبر 08775Mمزدوجصخور الرحامنة

305/09/07إقليم: الرحامنةلبريكيين المركزيةإقليم: الرحامنةالشليح المركزية 75 05/09/11فاطمة أسوان 09279Kمزدوجلبريكيين

مدرسة الطاهر بن عبد إقليم: الرحامنةلبلعيد المركزية

الكريم

404/09/12إقليم: اليوسفية 69 04/09/12زوبيدة الدريسي 13576F)مزدوجاليوسفية )البلدية

216/09/96عمالة: طنجة - أصيلالمحيطإقليم: الرحامنةانزالت العارية المركزية 67 28/09/15عبدالعالي كاف 25433U طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

مدرسة الطاهر بن عبد إقليم: الرحامنةالزرقطوني المركزية

الكريم

1002/09/10إقليم: اليوسفية 67 06/09/13خديجة بوحفوظ 13576F)مزدوجاليوسفية )البلدية

ايت مو سى واحماد 

المركزية

مجموعة مدارس الزاوية إقليم: الرحامنة

المركزية

711/09/00عمالة: مراكش 61 03/09/13مروان ابراهيم 02587Lمزدوجسيدي الزوين

704/09/02إقليم: الرحامنةاولد شريف المركزيةإقليم: الرحامنةاولد بوزيد المركزية 61 06/09/17نعيمة هبول 09066Dمزدوجبوروس

اولد حسون حمري إقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزية

المركزية

1007/09/05إقليم: الرحامنة 61 05/09/13م خيروني 09269Zمزدوجأولد حسون حمري

404/09/02عمالة: مراكشمدرسة رياض التقدمإقليم: الرحامنةالنواجي المركزية 59 04/09/19إلتحاق بالزوجةم المواق 26794Yمزدوجحربيل

204/09/12إقليم: الرحامنةاولد شريف المركزيةإقليم: الرحامنةالجبابر ة المركزية 59 04/09/12تيفاوت أفليين 09066Dمزدوجبوروس

416/09/85إقليم: برشيدمركزية اولد الباشاإقليم: الرحامنةمدرسة النواجي 58 04/09/18سعيد خليخل 14310Dمزدوجقصبة بن مشيش

205/09/11إقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: الرحامنةدار الواسطي المركزية 57 03/09/13إلتحاق بالزوجمونى الشنوعي 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

عمالة مقاطعات ابن المدرسة البتدائية ابن سيناإقليم: الرحامنةبوشان المركزية

مسيك
104/09/12 57 04/09/15شاكر كوثر 01823F)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

304/09/12إقليم: بني مللمركزية مجاطإقليم: الرحامنةاولد  لحسن المركزية 57 02/09/16فتح ا وكير 07637Aمزدوجكطاية

مجموعة مدارس النور إقليم: الرحامنةالبطمة المركزية

المركزية

906/09/00عمالة: مراكش 56 04/09/18الحسين جبور 02811Eمزدوجالويدان

307/09/04إقليم: الرحامنةمدرسة ابوبكر الصديقإقليم: الرحامنةلبريكيين المركزية 56 04/09/18إلتحاق بالزوجسنــــــــــــــــاء بوزكيف 08764A)مزدوجابن جرير )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: الرحامنةاولد شريف المركزية

الجماعاتية لوداية

607/09/04عمالة: مراكش 56 06/09/16إلتحاق بالزوجواريد نوال 27264Jمزدوجالوداية
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التوظيف

ترتيب

الختيار
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المادة
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للتعيين

المديرية القليمية 
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

1006/09/00إقليم: الحوزالناقوشإقليم: الرحامنةاولد امطاعية المركزية 55 02/09/15الهرام عبد اللطيف 03341Fمزدوجسيدي عبد ا غيات

اولد حسون حمري إقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزية

المركزية

505/09/08إقليم: الرحامنة 53 03/09/15 سلوى سخمان 09269Zمزدوجأولد حسون حمري

107/09/04إقليم: الرحامنةالنصرإقليم: الرحامنةمدرسة اولد مسعود 52 03/09/13اعراب سهام 27213D سيدي بوعثمان

)البلدية(

مزدوج

102/09/10إقليم: الرحامنةمدرسة العرفانإقليم: الرحامنةالزيود المركزية 45 04/09/17الطواهري عبد الحق 08773K سيدي بوعثمان

)البلدية(

مزدوج

مجموعة مدارس المية إقليم: الرحامنةاولد امطاعية المركزية

المركزية

903/09/13عمالة: مراكش 45 01/10/15إلتحاق بالزوجكوتر الشعباني 02816Kمزدوجالويدان

102/09/15إقليم: آسفيم/م أييرإقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزية 45 02/09/15نادية نعيم 13838Rمزدوجأيير

مجموعة مدارس الحرمل إقليم: الرحامنةاولد شريف المركزية

واعزو المركزية

701/01/10عمالة: مراكش 39 06/09/17إلتحاق بالزوجةالحسين الجمل 02749Mمزدوجحربيل

303/09/13إقليم: الحوزالصبيطيإقليم: الرحامنةراس العين المركزية 39 06/09/17 سارة اكرجوط 03706Cمزدوجأوريكة

203/09/13إقليم: الرحامنةاولد محمود المركزيةإقليم: الرحامنةالزيود المركزية 39 06/09/17 عصماني زهراء 09083Xمزدوجالجبيلت

1005/09/03إقليم: الرحامنةمدرسة أحمد بلفريجإقليم: الرحامنةمدرسة الصخور 38 28/09/15إلتحاق بالزوجستراجي     ربيعة 08765B)مزدوجابن جرير )البلدية

104/09/12إقليم: تنغيرم.م غليل امزدارإقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزية 38 02/09/16ازلماط مريم 12961Mمزدوجتغزوت نايت عطى

604/09/12إقليم: تطوانم.م الزيناتإقليم: الرحامنةالحوزية المركزية 38 02/09/16امال سقري 05625Nمزدوجزينات

302/09/16إقليم: قلعة  السراغنةاولد يعقوب المركزيةإقليم: الرحامنةلمحرة المركزية 38 ABOU ALI BOUCHRA02/09/16 09047Hمزدوجأولد يعقوب

123/01/17إقليم: الرحامنةدوار نافعإقليم: الرحامنةالحاج الراحل المركزية 38 23/01/17نجاة انقيري 27212Cمزدوجانزالت لعظم

123/01/17إقليم: الرحامنةمدرسة العرفانإقليم: الرحامنةاولد حموش المركزية 38 23/01/17نجية الزريفي 08773K سيدي بوعثمان

)البلدية(

مزدوج

1002/09/09إقليم: الرحامنةالشراردة المركزيةإقليم: الرحامنةالبطمة المركزية 37 06/09/17سكتان م 09156Bمزدوجالجعيدات

323/01/17إقليم: الرحامنةاولد شريف المركزيةإقليم: الرحامنةالحاج الراحل المركزية 37 23/01/17شانع نادية 09066Dمزدوجبوروس
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المادة

المطلوبة
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الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

423/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد يعقوب المركزيةإقليم: الرحامنةلمحرة المركزية 37 06/09/17زينب سليم 09047Hمزدوجأولد يعقوب

104/09/12إقليم: الرحامنةالنواجي المركزيةإقليم: الرحامنةاولد حموش المركزية 35 06/09/17إلتحاق بالزوجنورة حامة 09101Sمزدوجالجبيلت

723/01/17إقليم: الرحامنةلبريكيين المركزيةإقليم: الرحامنةاولد الحاج المركزية 35 06/09/17فاطمة الكرناوي 09279Kمزدوجلبريكيين

1002/09/10إقليم: الرحامنةمدرسة العرفانإقليم: الرحامنةمدرسة الصخور 34 04/09/18حسن  سعدني 08773K سيدي بوعثمان

)البلدية(

مزدوج

المدرسة البتدائية طارق بن إقليم: الرحامنةالنصر

زياد

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
105/09/11 34 06/09/19إلتحاق بالزوجلنصاري اكرام 01695S سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

الصوالح بن حمادي 

المركزية

مدرسة عبد الرحمان بن إقليم: الرحامنة

هشام البتدائية

عمالة مقاطعات الفداء 

مرس السلطان
105/09/11 33 04/09/18إلتحاق بالزوجةادريس الطويل 01496A)مزدوجالفداء )المقاطعة

102/09/14إقليم: سيدي بنوراولد عمرانإقليم: الرحامنةلبريكيين المركزية 31 06/09/17أيوب بومهدي 08443Bمزدوجأولد عمران

323/01/16إقليم: الرحامنةمدرسة العرفانإقليم: الرحامنةاكمارات المركزية 31 06/09/17فاطمة الزهراء بلعين 08773K سيدي بوعثمان

)البلدية(

مزدوج

423/01/17إقليم: الرحامنةمدرسة أحمد بلفريجإقليم: الرحامنةالسميحات المركزية 31 23/01/17إلتحاق بالزوجرشيدة  خيي 08765B)مزدوجابن جرير )البلدية

423/01/17إقليم: الرحامنةمدرسة النواجيإقليم: الرحامنةالسميحات المركزية 31 23/01/17إلتحاق بالزوجاغريس حنان 09258M)مزدوجابن جرير )البلدية

406/09/17إقليم: الرحامنةلحنيشات المركزيةإقليم: الرحامنةبوشان المركزية 31 06/09/17فتيحة العباسي 09281Mمزدوجلبريكيين

106/09/17إقليم: الرحامنةالزيود المركزيةإقليم: الرحامنةاولد خليفة المركزية 31 06/09/17عبد العالي المصافي 09088Cمزدوجالجبيلت

106/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة الصخورإقليم: الرحامنةاولد خليفة المركزية 31 06/09/17لحسن محبوب 08775Mمزدوجصخور الرحامنة

206/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة الصخورإقليم: الرحامنةالجبابر ة المركزية 31 06/09/17الحسين محبوب 08775Mمزدوجصخور الرحامنة

206/09/17إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة شوقيإقليم: الرحامنةاولد غنام المركزية 31 06/09/17المصطفى الطالبي 08771H)مزدوجتمللت )البلدية

106/09/17إقليم: الرحامنةالجعافرة المركزيةإقليم: الرحامنةعكرمة المركزية 31 06/09/17معتكف حليمة 09177Zمزدوجالجعافرة

506/09/17إقليم: الرحامنةاولد با المركزيةإقليم: الرحامنةالشليح المركزية 31 06/09/17غزلن بلبيضة 09274Eمزدوجأولد حسون حمري
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التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل
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المديرية القليمية رمزها

للتعيين
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الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

106/09/17إقليم: الرحامنةالفقراء المركزيةإقليم: الرحامنةاولد عبو بن جرير المركزية 31 06/09/17مباركة السبعي 09163Jمزدوجالجعيدات

506/09/17إقليم: الحوزدرب الشمسإقليم: الرحامنةاولد غنام المركزية 31 06/09/17هند بختاري 03740Pمزدوجاغواطيم

ايت مو سى واحماد 

المركزية

الصوالح بن حمادي إقليم: الرحامنة

المركزية

1006/09/17إقليم: الرحامنة 31 06/09/17خديجة مغفير 09254Hمزدوجسيدي علي لبراحلة

106/09/17إقليم: الرحامنةلبريكيين المركزيةإقليم: الرحامنةاحمدناه المركزية 31 06/09/17عباد زهيرة 09279Kمزدوجلبريكيين

906/09/17إقليم: الرحامنةسيدي كروم المركزيةإقليم: الرحامنةالجعافرة المركزية 31 06/09/17حميد اللوحي 09271Bمزدوجأولد حسون حمري

106/09/17إقليم: الرحامنةلبريكيين المركزيةإقليم: الرحامنةلمحرة المركزية 31 06/09/17م الدريسي 09279Kمزدوجلبريكيين

706/09/17إقليم: الرحامنةالمرابطين المركزيةإقليم: الرحامنةاولد بنعنو المركزية 31 06/09/17زبيدة أيت حمادي 09265Vمزدوجأولد حسون حمري

106/09/17إقليم: الحوزتافزاإقليم: الرحامنةلغشاوات المركزية 31 06/09/17عبد الحميد فرناوي 03708Eمزدوجأوريكة

106/09/17إقليم: الرحامنةلبريكيين المركزيةإقليم: الرحامنةبوشان المركزية 31 06/09/17غزلن فؤاد 09279Kمزدوجلبريكيين

106/09/17إقليم: الرحامنةلبريكيين المركزيةإقليم: الرحامنةبوشان المركزية 31 06/09/17محجوبة عثمان 09279Kمزدوجلبريكيين

الصوالح بن حمادي إقليم: الرحامنةالشليح المركزية

المركزية

306/09/17إقليم: الرحامنة 31 06/09/17رشيد بيستي 09254Hمزدوجسيدي علي لبراحلة

106/09/17إقليم: الحوزتافزاإقليم: الرحامنةلغشاوات المركزية 31 06/09/17زوابرا سعاد 03708Eمزدوجأوريكة

806/09/17إقليم: الرحامنةلحنيشات المركزيةإقليم: الرحامنةالحوزية المركزية 31 06/09/17عبد المالك لقريشات 09281Mمزدوجلبريكيين

106/09/17إقليم: الرحامنةالمرابطين المركزيةإقليم: الرحامنةلقليعة المركزية 31 06/09/17عبد اللطيف لطرش 09265Vمزدوجأولد حسون حمري

106/09/17إقليم: الرحامنةاولد امطاعية المركزيةإقليم: الرحامنةاولد غنام المركزية 31 06/09/17الحسن خلنو 09171Tمزدوجرأس عين الرحامنة

706/09/17إقليم: الرحامنةالمرابطين المركزيةإقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزية 31 06/09/17جواد شنيضة 09265Vمزدوجأولد حسون حمري

105/09/11إقليم: النواصرم. رمل لهللإقليم: الرحامنةمدرسة النواجي 30 06/09/17حمزة كوبي 18174D)مزدوجبوسكورة )البلدية
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الشهيد علل بن إقليم: الرحامنةعكرمة المركزية

عبدا-الزاهرية

402/09/16إقليم: الحوز 30 02/09/16إلتحاق بالزوجزكية الشلي 03776Dمزدوجتمصلوحت

323/01/17إقليم: الرحامنةمدرسة أحمد بلفريجإقليم: الرحامنةالسميحات المركزية 30 23/01/17إلتحاق بالزوجرشيدة  بللوش 08765B)مزدوجابن جرير )البلدية

423/01/17إقليم: الرحامنةمدرسة القاعدة العسكريةإقليم: الرحامنةالسميحات المركزية 30 23/01/17إلتحاق بالزوجامينة فرجي 08774Lمزدوجانزالت لعظم

423/01/17إقليم: الرحامنةإدريس الميإقليم: الرحامنةالسميحات المركزية 30 23/01/17إلتحاق بالزوجايمان الصغير 08757T)مزدوجابن جرير )البلدية

602/09/14إقليم: الرحامنةالسميحات المركزيةإقليم: الرحامنةالجعافرة المركزية 29 20/09/17بشرى ايت بريد 09288Vمزدوجلبريكيين

802/09/14إقليم: سطاتمركزية لقراقرة بوشاكرإقليم: الرحامنة مدرسة الصخور المختلطة 28 04/09/19سعاد بنبراهيم 14469Bمزدوجأولد فريحة

602/09/14إقليم: الرحامنةالسميحات المركزيةإقليم: الرحامنةالجعافرة المركزية 28 02/09/16صالح السمر 09288Vمزدوجلبريكيين

123/01/17إقليم: شيشاوةلمزوضيةإقليم: الرحامنةاولد بنعنو المركزية 28 23/01/17إلتحاق بالزوجأميمة العدناني 02841Mمزدوجلمزوضية

223/01/17إقليم: الرحامنةانزات لعظم المركزيةإقليم: الرحامنةالحاج الراحل المركزية 28 23/01/17حبيبة الزبيدة 09104Vمزدوجانزالت لعظم

523/01/17إقليم: الرحامنةمدرسة ابوبكر الصديقإقليم: الرحامنةاولد با موسى المركزية 27 06/09/17إلتحاق بالزوجاكرام  لفريخ 08764A)مزدوجابن جرير )البلدية

423/01/17إقليم: الرحامنةمدرسة ابوبكر الصديقإقليم: الرحامنةالخللطة المركزية 27 07/09/17إلتحاق بالزوجشيماء عطار 08764A)مزدوجابن جرير )البلدية

223/01/17إقليم: الحوزتيوليإقليم: الرحامنةبلكرن المركزية 26 06/09/17إلتحاق بالزوجلحضر ايمان 03784Mمزدوجتمصلوحت

604/09/12إقليم: الرحامنةمدرسة العرفانإقليم: الرحامنةالزيود المركزية 25 06/09/17عثمان النيى 08773K سيدي بوعثمان

)البلدية(

مزدوج

123/01/17إقليم: قلعة  السراغنةاحمد بلحاج المركزيةإقليم: الرحامنة اولد ناصر المركزية 25 06/09/17إلهام حمدي 08952Eمزدوجالهيادنة

506/09/17إقليم: الرحامنةلهللت المركزيةإقليم: الرحامنةاولد داوود المركزية 25 11/09/19خالد فارح 09247Aمزدوجصخور الرحامنة

303/09/13إقليم: الحوزبوعويدإقليم: الرحامنةاولد شريف المركزية 24 04/09/18ايت ابورك ااحسين 03347Mمزدوجتمزوزت

اولد حسون حمري 

المركزية

602/09/15إقليم: الحوزالصداقةإقليم: الرحامنة 24 04/09/18راشيد جداد 25679Lمزدوجأوريكة
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301/01/17إقليم: الحوزاسنيإقليم: الرحامنةبوعشرين المركزية 24 04/09/18مولي عبداللطيف ابوالغنائم 03496Zمزدوجأسني

104/09/18إقليم: الرحامنةاولد عامر لمحرة المركزيةإقليم: الرحامنةلمحرة المركزية 24 04/09/18عبد الرحيم الشواي 09127Vمزدوجلمحرة

104/09/18إقليم: الرحامنةانزالت العارية المركزيةإقليم: الرحامنةالغابة المركزية 24 04/09/18صابر موسى 09304Mمزدوجأيت حمو

104/09/18إقليم: الرحامنةانزات لعظم المركزيةإقليم: الرحامنةالحاج الراحل المركزية 24 04/09/18نعيمة الغيلني 09104Vمزدوجانزالت لعظم

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنة اولد معزوز المركزيةإقليم: الرحامنةالزرقطوني المركزية 24 04/09/18حليمة الكايدي 08911Kمزدوجزمران الشرقية

106/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة أم المؤمنينإقليم: الرحامنةلهللت المركزية 23 06/09/17إلتحاق بالزوجالسعدية الفغيري 25921Z)مزدوجابن جرير )البلدية

اولد عبد ا الحصارة 

المركزية

106/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة أم المؤمنينإقليم: الرحامنة 23 06/09/17إلتحاق بالزوجبنزبير مباركة 25921Z)مزدوجابن جرير )البلدية

406/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة الفضيلةإقليم: الرحامنةبوشان المركزية 23 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم لخشوع 21158X)مزدوجابن جرير )البلدية

501/01/17إقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: الرحامنةلقليعة المركزية 22 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الخظر 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

306/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: الرحامنةلغشاوات المركزية 22 06/09/17إلتحاق بالزوجغزلن الكلخة 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

506/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة النواجيإقليم: الرحامنةاحمدناه المركزية 22 06/09/17إلتحاق بالزوجلعوينة فتيحة 09258M)مزدوجابن جرير )البلدية

606/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: الرحامنةاولد الحاج المركزية 22 06/09/17إلتحاق بالزوجأحلم الزهراوي 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

106/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة أم المؤمنينإقليم: الرحامنةلبلعيد المركزية 22 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة حدان 25921Z)مزدوجابن جرير )البلدية

306/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة النواجيإقليم: الرحامنةلهللت المركزية 22 06/09/17إلتحاق بالزوجرقية كموسى 09258M)مزدوجابن جرير )البلدية

206/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة الصخورإقليم: الرحامنةاولد  لحسن المركزية 22 06/09/17إلتحاق بالزوجصورية حوسيني 08775Mمزدوجصخور الرحامنة

206/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة الحسن بوعيادإقليم: الرحامنةلقليعة المركزية 22 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء قدوري 08761X)مزدوجابن جرير )البلدية

106/09/17عمالة: مراكشمدرسة اليوسيإقليم: الرحامنةاولد حموش المركزية 22 06/09/17إلتحاق بالزوجسعاد الفاخري 02726M سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج
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406/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة أم المؤمنينإقليم: الرحامنةاولد بنعنو المركزية 22 06/09/17إلتحاق بالزوجلطيفة بيروك 25921Z)مزدوجابن جرير )البلدية

اولد عبد ا الحصارة 

المركزية

106/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة أم المؤمنينإقليم: الرحامنة 22 06/09/17إلتحاق بالزوجدليل مونة 25921Z)مزدوجابن جرير )البلدية

مدرسة الحسن بن عمر 

الزهراوي

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد عطية المركزيةإقليم: الرحامنة 22 04/09/18السعدية فاضل 08791Eمزدوجالعطاوية الشعيبية

206/09/17إقليم: الرحامنةاولد بنعنو المركزيةإقليم: الرحامنةاولد خليفة جحيفة المركزية 21 06/09/17حمزة بزاوي 09134Cمزدوجأولد املول

606/09/17إقليم: الرحامنةالسميحات المركزيةإقليم: الرحامنةالطرش المركزية 21 06/09/17وداد محمودي 09288Vمزدوجلبريكيين

406/09/17إقليم: الرحامنةبوعشرين المركزيةإقليم: الرحامنةدار الواسطي المركزية 21 06/09/17أسماء خبير 09280Lمزدوجلبريكيين

606/09/17إقليم: الرحامنةبوعشرين المركزيةإقليم: الرحامنةلمحرة المركزية 21 06/09/17سناء اموريك 09280Lمزدوجلبريكيين

506/09/17إقليم: الرحامنةالزيود المركزيةإقليم: الرحامنةاولد داوود المركزية 21 06/09/17غزلن النعيمي 09088Cمزدوجالجبيلت

506/09/17إقليم: الرحامنةالزيود المركزيةإقليم: الرحامنةلمحرة المركزية 21 06/09/17مريم اراق 09088Cمزدوجالجبيلت

406/09/17إقليم: الرحامنةاولد بوزيد المركزيةإقليم: الرحامنةاولد عبو بن جرير المركزية 21 06/09/17م الطانسي 09076Pمزدوجسيدي بوبكر

406/09/17إقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزيةإقليم: الرحامنةلمحرة المركزية 21 06/09/17لمياء كربال 09167Nمزدوجرأس عين الرحامنة

306/09/17إقليم: الرحامنةالسميحات المركزيةإقليم: الرحامنةالشليح المركزية 21 06/09/17سمية امزولي 09288Vمزدوجلبريكيين

306/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: الرحامنةاكمارات المركزية 21 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم بوحمادة 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

706/09/17إقليم: الرحامنةالرحامنة المركزيةإقليم: الرحامنةاولد داوود المركزية 21 06/09/17يوسف الحياني 09241Uمزدوجصخور الرحامنة

406/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة ابوبكر الصديقإقليم: الرحامنةالطرش المركزية 21 06/09/17إلتحاق بالزوجخديجة محسين 08764A)مزدوجابن جرير )البلدية

106/09/17إقليم: الرحامنةبوعشرين المركزيةإقليم: الرحامنةاولد خليفة جحيفة المركزية 21 06/09/17حمزة خيي 09280Lمزدوجلبريكيين

106/09/17إقليم: الرحامنةاولد صالح  المركزيةإقليم: الرحامنةاولد منصور المركزية 21 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم عبو 09089Dمزدوجالجبيلت
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906/09/17إقليم: الرحامنةالسميحات المركزيةإقليم: الرحامنةالغابة المركزية 21 06/09/17جهاد بلكبير 09288Vمزدوجلبريكيين

206/09/17إقليم: الرحامنةاولد غنام المركزيةإقليم: الرحامنةلعريصة المركزية 21 06/09/17عتيقة سليتي 09155Aمزدوجالطلوح

806/09/17إقليم: الرحامنةالسميحات المركزيةإقليم: الرحامنةالغابة المركزية 21 06/09/17مديحة اليديني 09288Vمزدوجلبريكيين

206/09/17إقليم: الرحامنةانزات لعظم المركزيةإقليم: الرحامنةالشليح المركزية 21 06/09/17كريمة أيت حمادي 09104Vمزدوجانزالت لعظم

306/09/17إقليم: الرحامنةالحاج الراحل المركزيةإقليم: الرحامنةالشليح المركزية 21 06/09/17نعيمة شراق 09110Bمزدوجانزالت لعظم

106/09/17إقليم: الرحامنةلبريكيين المركزيةإقليم: الرحامنةاولد منصور المركزية 21 06/09/17إلتحاق بالزوجنجوى التويرتو 09279Kمزدوجلبريكيين

206/09/17إقليم: الرحامنةالسميحات المركزيةإقليم: الرحامنةالشليح المركزية 21 06/09/17رباب النقيرة 09288Vمزدوجلبريكيين

206/09/17إقليم: الرحامنةاولد محمود المركزيةإقليم: الرحامنةاولد خليفة جحيفة المركزية 21 06/09/17حسن اسليماني 09083Xمزدوجالجبيلت

506/09/17إقليم: الرحامنةالرحامنة المركزيةإقليم: الرحامنةالزاوية الموجيبية المركزية 21 06/09/17الدريسي م 09241Uمزدوجصخور الرحامنة

اولد عامر تيزمارين إقليم: الرحامنةالشليح المركزية

المركزية

106/09/17إقليم: الرحامنة 21 06/09/17فتيحة بومهدي 09296Dمزدوجأولد عامر تزمرين

706/09/17إقليم: الرحامنةالسميحات المركزيةإقليم: الرحامنةالشليح المركزية 21 06/09/17أسماء زيدون 09288Vمزدوجلبريكيين

206/09/17إقليم: الرحامنةاولد الزعرية المركزيةإقليم: الرحامنةعكرمة المركزية 21 06/09/17غزلن عمراني 09172Uمزدوجرأس عين الرحامنة

206/09/17إقليم: الرحامنةالسميحات المركزيةإقليم: الرحامنةاولد منصور المركزية 21 06/09/17رجاء حاتم 09288Vمزدوجلبريكيين

506/09/17إقليم: الرحامنةالزيود المركزيةإقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية 21 06/09/17ناجي طارب 09088Cمزدوجالجبيلت

206/09/17إقليم: الرحامنةالبطمة المركزيةإقليم: الرحامنةبوشان المركزية 21 04/09/19سمير طوس 09162Hمزدوجالجعيدات

306/09/17إقليم: قلعة  السراغنةاولد الشرقي المركزيةإقليم: الرحامنةالزيود المركزية 21 04/09/19عبد ا مبتسم 08968Xمزدوجأولد الشرقي

606/09/17إقليم: الرحامنةالسميحات المركزيةإقليم: الرحامنةالطرش المركزية 21 06/09/17رشيد المجادي 09288Vمزدوجلبريكيين
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ايت مو سى واحماد 

المركزية

106/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة ابوبكر الصديقإقليم: الرحامنة 21 06/09/17إلتحاق بالزوجلبنى العوني 08764A)مزدوجابن جرير )البلدية

206/09/17إقليم: الرحامنةاولد با المركزيةإقليم: الرحامنةاولد خليفة المركزية 21 06/09/17ميلود ميسي 09274Eمزدوجأولد حسون حمري

328/09/17إقليم: الرحامنةالسميحات المركزيةإقليم: الرحامنةاكمارات المركزية 21 28/09/17مراد الحجوي 09288Vمزدوجلبريكيين

804/09/18إقليم: الرحامنةالخللطة المركزيةإقليم: الرحامنةالجعافرة المركزية 21 04/09/19ياسين لمعاشي 09253Gمزدوجصخور الرحامنة

اولد عامر تيزمارين إقليم: الرحامنةالشليح المركزية

المركزية

104/09/18إقليم: الرحامنة 21 04/09/19عبد الواحد الراشدي 09296Dمزدوجأولد عامر تزمرين

104/09/18إقليم: الرحامنةاولد غنام المركزيةإقليم: الرحامنةلعريصة المركزية 21 04/09/19حمزاء أبو العز 09155Aمزدوجالطلوح

123/01/17إقليم: الرحامنةمدرسة اولد مسعودإقليم: الرحامنةالزيود المركزية 20 04/09/19إلتحاق بالزوجةيوسف الموساوي 09093H سيدي بوعثمان

)البلدية(

مزدوج

323/01/17إقليم: الرحامنةمدرسة الخنساءإقليم: الرحامنة اولد ناصر المركزية 19 04/09/19إلتحاق بالزوجالجعيدي نادية 09264U)مزدوجابن جرير )البلدية

404/09/18إقليم: الرحامنةمدرسة الفضيلةإقليم: الرحامنةاولد الحاج المركزية 18 04/09/18إلتحاق بالزوجتورية بوزغيبة 21158X)مزدوجابن جرير )البلدية

219/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة ابوبكر الصديقإقليم: الرحامنةمدرسة الصخور 17 04/09/19إلتحاق بالزوجحنين الدار نزهة 08764A)مزدوجابن جرير )البلدية

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةالجوالة المركزيةإقليم: الرحامنةاولد السالمي المركزية 17 04/09/19نظيرة الكاردها 08926Bمزدوجالجوالة

404/09/19إقليم: قلعة  السراغنةالفرائطة المركزيةإقليم: الرحامنةالجعافرة المركزية 17 04/09/19عبلة لكريني 08808Yمزدوجفرايطة

504/09/19إقليم: الرحامنةاولد با المركزيةإقليم: الرحامنةالطرش المركزية 17 04/09/19نزهة لشهب 09274Eمزدوجأولد حسون حمري

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةبني عامر المركزيةإقليم: الرحامنةبلكرن المركزية 17 04/09/19سعاد بن رزوق 09017Aمزدوجالدشرة

404/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد الشرقي المركزيةإقليم: الرحامنة اولد ناصر المركزية 17 04/09/19ابتسام العلوي 08968Xمزدوجأولد الشرقي

504/09/19إقليم: الرحامنةلهللت المركزيةإقليم: الرحامنةاولد داوود المركزية 17 04/09/19فاطمة الزهراء لمطاعي 09247Aمزدوجصخور الرحامنة

404/09/19إقليم: الرحامنةلهللت المركزيةإقليم: الرحامنةالشليح المركزية 17 04/09/19سعاد عيمش 09247Aمزدوجصخور الرحامنة
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

704/09/19إقليم: الرحامنةاحمدناه المركزيةإقليم: الرحامنةالزرقطوني المركزية 17 04/09/19سهام بلهناء 09313Xمزدوجأيت حمو

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةمايات المركزيةإقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية 17 04/09/19عبد الله حدوش 08974Dمزدوجميات

104/09/19إقليم: الرحامنةبلكرن المركزيةإقليم: الرحامنةسيدي عبد ا المركزية 17 04/09/19م بلد 09129Xمزدوجأولد املول

704/09/19إقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزيةإقليم: الرحامنةالشليح المركزية 17 04/09/19ياسين الدهبي 09167Nمزدوجرأس عين الرحامنة

706/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة الفضيلةإقليم: الرحامنةلحنيشات المركزية 16 04/09/19إلتحاق بالزوجزينب البركة 21158X)مزدوجابن جرير )البلدية

304/09/18إقليم: الرحامنةمدرسة أم المؤمنينإقليم: الرحامنةاولد با المركزية 16 04/09/18إلتحاق بالزوجكريم لمياء 25921Z)مزدوجابن جرير )البلدية

104/09/18إقليم: الرحامنةمدرسة اولد مسعودإقليم: الرحامنةبلكرن المركزية 16 04/09/18إلتحاق بالزوجبن شعو لبنى 09093H سيدي بوعثمان

)البلدية(

مزدوج

304/09/18إقليم: الرحامنةمدرسة الفضيلةإقليم: الرحامنةاولد با المركزية 16 04/09/18إلتحاق بالزوجتوزوز هجر 21158X)مزدوجابن جرير )البلدية

106/09/17إقليم: الرحامنةاولد با موسى المركزيةإقليم: الرحامنةلغشاوات المركزية 15 04/09/19عمر ايت يونس 09291Yمزدوجلبريكيين

504/09/17إقليم: الرحامنةبلكرن المركزيةإقليم: الرحامنة اولد ناصر المركزية 15 04/09/19م الشيكي 09129Xمزدوجأولد املول

306/09/17إقليم: الرحامنةالزاوية المحمودية المركزيةإقليم: الرحامنةاكمارات المركزية 15 04/09/19جواد العطري 09117Jمزدوجانزالت لعظم

404/09/18إقليم: الرحامنةمدرسة أم المؤمنينإقليم: الرحامنةاولد با المركزية 15 04/09/18إلتحاق بالزوجالداودي نجية 25921Z)مزدوجابن جرير )البلدية

مجموعة مدارس اولد جلل إقليم: الرحامنةراس العين المركزية

المركزية

904/09/18عمالة: مراكش 15 04/09/18إلتحاق بالزوجهاجر سهام 02825Vمزدوجأولد حسون

404/09/18إقليم: الرحامنةمدرسة أم المؤمنينإقليم: الرحامنةاولد با المركزية 15 04/09/18إلتحاق بالزوجفرحون نادية 25921Z)مزدوجابن جرير )البلدية

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية اولد بوعنترإقليم: الرحامنةسيدي غانم المركزية 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةعزالدين احجاجي 13722Pمزدوججنان بويه

204/09/18إقليم: الرحامنةاولد الحاج المركزيةإقليم: الرحامنةالجعافرة المركزية 14 04/09/18فريد اجميلي 09294Bمزدوجلبريكيين

904/09/18إقليم: الرحامنةاولد حموش المركزيةإقليم: الرحامنةمولي سليمان المركزية 14 04/09/18عالمي صباح 09070Hمزدوجسيدي بوبكر
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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 2020

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: الرحامنةلمتاكيل المركزيةإقليم: الرحامنةاولد خليفة جحيفة المركزية 14 04/09/18جواد الطاهري 09186Jمزدوجالجعافرة

104/09/18إقليم: الرحامنةالحوزية المركزيةإقليم: الرحامنةالظهور المركزية 14 04/09/18العامري رضوان 09333Uمزدوجأيت الطالب

404/09/18إقليم: الرحامنةاولد بنعنو المركزيةإقليم: الرحامنةاولد داوود المركزية 14 06/09/18العسولي ياسين 09134Cمزدوجأولد املول

704/09/18إقليم: الرحامنةاولد با المركزيةإقليم: الرحامنةلعريصة المركزية 14 04/09/18فوزية الرباني 09274Eمزدوجأولد حسون حمري

404/09/18إقليم: الرحامنةاولد الزعرية المركزيةإقليم: الرحامنةسكورة المركزية 14 04/09/18احمد الشرباوي 09172Uمزدوجرأس عين الرحامنة

204/09/18إقليم: الرحامنةاولد الحاج المركزيةإقليم: الرحامنةسكورة المركزية 14 04/09/18اسماعيل السباعي العثماني 09294Bمزدوجلبريكيين

104/09/18إقليم: الرحامنةمدرسة الخنساءإقليم: الرحامنةالحاج الراحل المركزية 14 04/09/18إلتحاق بالزوجخديجة الطاهري 09264U)مزدوجابن جرير )البلدية

104/09/18إقليم: الرحامنةاولد الحاج المركزيةإقليم: الرحامنةاولد السالمي المركزية 14 04/09/18سفيان الموفق 09294Bمزدوجلبريكيين

اولد عامر تيزمارين 

المركزية

104/09/18إقليم: الرحامنةاولد با موسى المركزيةإقليم: الرحامنة 14 04/09/18مطوال شرف الدين 09291Yمزدوجلبريكيين

204/09/18إقليم: الرحامنةمولي سليمان المركزيةإقليم: الرحامنةسيدي عبد ا المركزية 14 04/09/18يوسف امهيرة 09137Fمزدوجأولد املول

204/09/18إقليم: الرحامنةاولد با موسى المركزيةإقليم: الرحامنةاولد منصور المركزية 14 04/09/18عماد ايت حمو 09291Yمزدوجلبريكيين

104/09/18إقليم: الرحامنةالزاوية المحمودية المركزيةإقليم: الرحامنةالماء البارد المركزية 14 04/09/18خالد اللعبي 09117Jمزدوجانزالت لعظم

104/09/18إقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزيةإقليم: الرحامنةسكورة المركزية 14 04/09/18عبد ا خالدي 09186Jمزدوجالجعافرة

704/09/18إقليم: الرحامنةبلكرن المركزيةإقليم: الرحامنةاولد بوزيد المركزية 14 04/09/18لبيض خديجة 09129Xمزدوجأولد املول

404/09/18إقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزيةإقليم: الرحامنةتادلة الشر قية المركزية 14 04/09/18بن نانة يونس 09167Nمزدوجرأس عين الرحامنة

904/09/18إقليم: الرحامنةعكرمة المركزيةإقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزية 14 04/09/18العابدي حمزة 09141Kمزدوجعكرمة

404/09/18إقليم: الرحامنةالحاج الراحل المركزيةإقليم: الرحامنةدار الواسطي المركزية 14 04/09/18أسماء الهداجي 09110Bمزدوجانزالت لعظم

1 050



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 2020

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: الرحامنةلمتاكيل المركزيةإقليم: الرحامنةالزرقطوني المركزية 14 04/09/18سعيد لعجيجيل 09186Jمزدوجالجعافرة

504/09/18إقليم: الرحامنةعكرمة المركزيةإقليم: الرحامنةاولد  لحسن المركزية 14 04/09/18عزالدين لحيان 09141Kمزدوجعكرمة

204/09/18إقليم: الرحامنةالحاج الراحل المركزيةإقليم: الرحامنةدار الواسطي المركزية 14 04/09/18دنيا ناجي 09110Bمزدوجانزالت لعظم

104/09/18إقليم: الرحامنةالحاج الراحل المركزيةإقليم: الرحامنةلبلعيد المركزية 14 04/09/18سعيدة النافع 09110Bمزدوجانزالت لعظم

اولد عامر تيزمارين 

المركزية

904/09/18إقليم: الرحامنةالخللطة المركزيةإقليم: الرحامنة 14 04/09/18أسامة بشرى 09253Gمزدوجصخور الرحامنة

104/09/18إقليم: الرحامنةاولد بوزيد المركزيةإقليم: الرحامنةالغابة المركزية 14 04/09/18بنبل عبد الصادق 09076Pمزدوجسيدي بوبكر

304/09/18إقليم: الرحامنةاولد امطاعية المركزيةإقليم: الرحامنةسكورة المركزية 14 04/09/18يوسف مكافح 09171Tمزدوجرأس عين الرحامنة

404/09/18إقليم: قلعة  السراغنةسيدي العربي المركزيةإقليم: الرحامنةلعريصة المركزية 14 04/09/18جهاد المتوكل 08918Tمزدوجزمران الشرقية

104/09/18إقليم: الرحامنةاولد با موسى المركزيةإقليم: الرحامنةالطرش المركزية 14 04/09/18لعوينة سناء 09291Yمزدوجلبريكيين

204/09/18إقليم: الرحامنةالدريوكات المركزيةإقليم: الرحامنةاولد عبو بن جرير المركزية 14 04/09/18كمال الكشاكش 09074Mمزدوجسيدي بوبكر

مجموعة مدارس اولد جلل إقليم: الرحامنةالطرش المركزية

المركزية

704/09/18عمالة: مراكش 14 04/09/18إلتحاق بالزوجباتي خديجة 02825Vمزدوجأولد حسون

413/09/18إقليم: الرحامنةاكمارات المركزيةإقليم: الرحامنةدار الواسطي المركزية 14 13/09/18هشام الغريبي 09116Hمزدوجانزالت لعظم

604/09/18إقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: الرحامنةلهللت المركزية 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةم العدراوي 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

304/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاحمد بلحاج المركزيةإقليم: الرحامنة اولد ناصر المركزية 14 04/09/18ازلماض عينان 08952Eمزدوجالهيادنة

304/09/18إقليم: الرحامنةاولد با المركزيةإقليم: الرحامنةالظهور المركزية 14 04/09/18سفيان  ابنوحجر 09274Eمزدوجأولد حسون حمري

904/09/18إقليم: الرحامنةاولد با موسى المركزيةإقليم: الرحامنةالرحامنة المركزية 14 04/09/18بلييل مديحة 09291Yمزدوجلبريكيين

104/09/18إقليم: الرحامنةاولد با موسى المركزيةإقليم: الرحامنةاولد خليفة المركزية 14 04/09/18عبد الحكيم صلحي 09291Yمزدوجلبريكيين
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الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

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: الرحامنةلهللت المركزيةإقليم: الرحامنةالطرش المركزية 14 04/09/18ولدا يسرى 09247Aمزدوجصخور الرحامنة

804/09/18إقليم: الرحامنةبوشان المركزيةإقليم: الرحامنةالشليح المركزية 14 04/09/18أسماء العزابي 09315Zمزدوجبوشان

604/09/18عمالة: مراكشمدرسة مولي رشيد إناثإقليم: الرحامنةبوعشرين المركزية 14 04/09/18إلتحاق بالزوجشكر ا حفصة 02678K مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

504/09/18إقليم: الرحامنةاولد الحاج المركزيةإقليم: الرحامنةاكمارات المركزية 14 04/09/18نجية السايح 09294Bمزدوجلبريكيين

104/09/18إقليم: الرحامنةلمحرة المركزيةإقليم: الرحامنةبوشان المركزية 14 04/09/18إلتحاق بالزوجسكينة إمول 09125Tمزدوجلمحرة

304/09/18إقليم: الرحامنةبلكرن المركزيةإقليم: الرحامنةلغشاوات المركزية 14 04/09/18بدر سكيني 09129Xمزدوجأولد املول

704/09/18إقليم: الرحامنةاولد غنام المركزيةإقليم: الرحامنةالطرش المركزية 14 04/09/18حارث عبد الرحيم 09122Pمزدوجلمحرة

904/09/18إقليم: الرحامنةعكرمة المركزيةإقليم: الرحامنةسكورة المركزية 14 04/09/18عبد الحميد فخري 09141Kمزدوجعكرمة

304/09/18إقليم: الرحامنةبلكرن المركزيةإقليم: الرحامنةاكمارات المركزية 14 04/09/18لعزيزة لفطح 09129Xمزدوجأولد املول

304/09/18إقليم: الرحامنةالطرش المركزيةإقليم: الرحامنةلمتاكيل المركزية 14 04/09/18الدرداري م 09329Pمزدوجأيت الطالب

204/09/18إقليم: الرحامنةالسميحات المركزيةإقليم: الرحامنةاولد بنعنو المركزية 14 04/09/18بن موسى فاطمة 09288Vمزدوجلبريكيين

404/09/18إقليم: الرحامنةاولد الزعرية المركزيةإقليم: الرحامنةلعريصة المركزية 14 04/09/18خديجة ابو الطيب 09172Uمزدوجرأس عين الرحامنة

104/09/18إقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزيةإقليم: الرحامنةالماء البارد المركزية 14 04/09/18إلتحاق بالزوجمليكة السعيدي 09167Nمزدوجرأس عين الرحامنة

304/09/18إقليم: الرحامنةاولد حموش المركزيةإقليم: الرحامنةسيدي عبد ا المركزية 14 04/09/18الحمريطي م 09070Hمزدوجسيدي بوبكر

1004/09/18إقليم: الرحامنةسيدي عبد ا المركزيةإقليم: الرحامنةلغشاوات المركزية 14 04/09/18سفيان القسباوي 09196Vمزدوجسيدي عبد  ا

104/09/18إقليم: الرحامنةاولد با المركزيةإقليم: الرحامنةسيدي عبد ا المركزية 14 04/09/18زكرياء فارق 09274Eمزدوجأولد حسون حمري

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةبويا عمر المركزيةإقليم: الرحامنةتادلة الشر قية المركزية 14 04/09/18المؤذن عز الدين 08833Aمزدوجبويا عمر
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404/09/18إقليم: الرحامنةاولد الحاج المركزيةإقليم: الرحامنةالطرش المركزية 14 04/09/18رضوان مينة 09294Bمزدوجلبريكيين

123/01/17إقليم: الرحامنةعكرمة المركزيةإقليم: الرحامنةلعريصة المركزية 13 04/09/19عز الدين اللوزي 09141Kمزدوجعكرمة

127/01/17إقليم: قلعة  السراغنةمدرسة النواجي الجديدةإقليم: الرحامنةاولد امطاعية المركزية 13 04/09/19حنان بن وعا 26173Y)مزدوجالعطاوية )البلدية

206/09/17إقليم: الرحامنةاولد  لحسن المركزيةإقليم: الرحامنةالزاوية الموجيبية المركزية 13 17/09/19يونس بوعمر 09204Dمزدوجسكورة الحدرة

804/09/18إقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: الرحامنةاولد با المركزية 13 04/09/19إلتحاق بالزوجالحسنية الصافي 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

206/09/17إقليم: الصويرةم.م. زاوية لوضاإقليم: الرحامنةالزاوية الموجيبية المركزية 11 04/09/19زغلول أحمد 10330Cمزدوجتمزكدة- أوفتاس

806/09/17عمالة: مراكشمدرسة الطيب المرينيإقليم: الرحامنةاولد الزعرية المركزية 11 04/09/19إلتحاق بالزوجالحيال السعدية 02737Z)مزدوجالنخيل )المقاطعة

706/09/17إقليم: الرحامنةاولد غنام المركزيةإقليم: الرحامنةاكمارات المركزية 11 04/09/19جواد درير 09122Pمزدوجلمحرة

504/09/18إقليم: الرحامنةلحنيشات المركزيةإقليم: الرحامنةالزاوية المحمودية المركزية 11 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء خيرات 09281Mمزدوجلبريكيين

904/09/18إقليم: الرحامنةالحوزية المركزيةإقليم: الرحامنةمولي سليمان المركزية 11 04/09/19م الخصال 09333Uمزدوجأيت الطالب

104/09/18إقليم: الرحامنةعكرمة المركزيةإقليم: الرحامنةلعريصة المركزية 11 04/09/19رضوان اعنيبا 09141Kمزدوجعكرمة

404/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد فطام المركزيةإقليم: الرحامنةلعريصة المركزية 11 04/09/19م الفاتحي 08889Lمزدوجزمران

504/09/18إقليم: آسفيم/م اولد احميدةإقليم: الرحامنةانزالت العارية المركزية 11 04/09/19يوسف أعميمي 13666Dمزدوجلمصابح

ايت مو سى واحماد 

المركزية

804/09/18إقليم: الرحامنةالحوزية المركزيةإقليم: الرحامنة 11 04/09/19عبد السلم عفون 09333Uمزدوجأيت الطالب

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةلعميرات المركزيةإقليم: الرحامنةالبطمة المركزية 11 04/09/19نادية منصور 08897Vمزدوجزمران

104/09/18إقليم: الرحامنةاولد بنعنو المركزيةإقليم: الرحامنةاولد شريف المركزية 11 04/09/19خالد الخطابي 09134Cمزدوجأولد املول

404/09/18إقليم: الحوز مركزية تيزيإقليم: الرحامنةاولد وكاد المركزية 9 04/09/19عيسى ايت علي 03460Kمزدوجالتوامة
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804/09/18إقليم: الرحامنةلعريصة المركزيةإقليم: الرحامنةاولد منصور المركزية 9 04/09/19اسماعيل بنجد 09143Mمزدوجعكرمة

مجموعة مدارس الطويحينة إقليم: الرحامنةمولي سليمان المركزية

المركزية

804/09/19عمالة: مراكش 9 11/09/19إلتحاق بالزوجلمنور سعيدة 02807Aمزدوجالويدان

805/09/11إقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: الرحامنةلهللت المركزية 8 04/09/19إلتحاق بالزوجرجاء القضيوي الدريسي 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

104/09/19إقليم: الرحامنةمدرسة اولد مسعودإقليم: الرحامنةسيدي عبد ا المركزية 8 04/09/19إلتحاق بالزوجةعبدالحق الدفيلي 09093H سيدي بوعثمان

)البلدية(

مزدوج

204/09/19إقليم: الرحامنةانزات لعظم المركزيةإقليم: الرحامنةاولد عامر لمحرة المركزية 8 04/09/19إلتحاق بالزوجحليمة ركاكي 09104Vمزدوجانزالت لعظم

204/09/19إقليم: الرحامنةلعريصة المركزيةإقليم: الرحامنةالظهور المركزية 7 04/09/19حمزة الكسمي 09143Mمزدوجعكرمة

404/09/19إقليم: الرحامنةاولد با موسى المركزيةإقليم: الرحامنةسكورة المركزية 7 04/09/19عبد الحق لوط 09291Yمزدوجلبريكيين

704/09/19إقليم: الرحامنةالحوزية المركزيةإقليم: الرحامنةسيدي غانم المركزية 7 04/09/19سامية العدلوي 09333Uمزدوجأيت الطالب

404/09/19إقليم: الرحامنةلعريصة المركزيةإقليم: الرحامنةسيدي غانم المركزية 7 04/09/19لحسن طيب 09143Mمزدوجعكرمة

104/09/19إقليم: الرحامنةاولد عامر لمحرة المركزيةإقليم: الرحامنةالزاوية الموجيبية المركزية 7 04/09/19امال الزعري 09127Vمزدوجلمحرة

904/09/19إقليم: الرحامنةاولد عامر لمحرة المركزيةإقليم: الرحامنةالزاوية الموجيبية المركزية 7 04/09/19المهدي المساوي 09127Vمزدوجلمحرة

104/09/19إقليم: الرحامنةدار همض المركزيةإقليم: الرحامنةالظهور المركزية 7 04/09/19خالد تايك 09310Uمزدوجأيت حمو

704/09/19إقليم: الرحامنةلعريصة المركزيةإقليم: الرحامنةاولد منصور المركزية 7 04/09/19م الياس كاسي 09143Mمزدوجعكرمة

504/09/19إقليم: الرحامنةاولد غنام المركزيةإقليم: الرحامنةاولد داوود المركزية 7 04/09/19نعيمة نجمي 09122Pمزدوجلمحرة

104/09/19إقليم: الرحامنةتادلة الشر قية المركزيةإقليم: الرحامنةالظهور المركزية 7 04/09/19م فرح 09327Mمزدوجأيت الطالب

104/09/19إقليم: الرحامنةالماء البارد المركزيةإقليم: الرحامنةالظهور المركزية 7 04/09/19المهدي يحياوي 09332Tمزدوجأيت الطالب

804/09/19عمالة: مراكشمدرسة عرصة بانيإقليم: الرحامنةالجعافرة المركزية 7 04/09/19إلتحاق بالزوجليلى الخموستي 02682P مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج
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404/09/19إقليم: الرحامنةالجعافرة المركزيةإقليم: الرحامنةاولد السالمي المركزية 7 04/09/19م دباج 09177Zمزدوجالجعافرة

204/09/19إقليم: الرحامنةلقليعة المركزيةإقليم: الرحامنةسيدي غانم المركزية 7 04/09/19م نعماني 09240Tمزدوجصخور الرحامنة

104/09/19إقليم: الرحامنةمولي سليمان المركزيةإقليم: الرحامنةسكورة المركزية 7 04/09/19أنس خوريشي 09137Fمزدوجأولد املول

504/09/19إقليم: الرحامنةلعريصة المركزيةإقليم: الرحامنةالظهور المركزية 7 04/09/19سعيد خيران 09143Mمزدوجعكرمة

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنة اولد معزوز المركزيةإقليم: الرحامنةاولد منصور المركزية 7 04/09/19يوسف اولعيد 08911Kمزدوجزمران الشرقية

1004/09/19إقليم: الرحامنةلعريصة المركزيةإقليم: الرحامنةسكورة المركزية 7 04/09/19هند طوبالي 09143Mمزدوجعكرمة

204/09/19إقليم: الرحامنةمدرسة العرفانإقليم: الرحامنةاولد عامر لمحرة المركزية 7 04/09/19إلتحاق بالزوجبشرى النخعي 08773K سيدي بوعثمان

)البلدية(

مزدوج

104/09/19إقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: الرحامنةاحمدناه المركزية 7 04/09/19إلتحاق بالزوجسعاد عبوشي 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

104/09/19إقليم: الرحامنةالماء البارد المركزيةإقليم: الرحامنةالظهور المركزية 7 04/09/19امين السعداوي 09332Tمزدوجأيت الطالب

104/09/19إقليم: قلعة  السراغنةاولد عراض المركزيةإقليم: الرحامنةاولد منصور المركزية 7 04/09/19م لحساك 08786Zمزدوجأولد عراض

104/09/19إقليم: الحوززرقطنإقليم: الرحامنةسكورة المركزية 7 04/09/19زهراء الزعدي 03481Hمزدوجزرقطن

404/09/19إقليم: الرحامنةلمحرة المركزيةإقليم: الرحامنةسكورة المركزية 7 04/09/19اسماعيل الياديني 09125Tمزدوجلمحرة

104/09/19إقليم: الرحامنةسيدي عبد ا المركزيةإقليم: الرحامنةاولد منصور المركزية 7 04/09/19ربيع جبراني 09196Vمزدوجسيدي عبد  ا

104/09/19إقليم: الرحامنةالماء البارد المركزيةإقليم: الرحامنةاولد عبو بن جرير المركزية 7 04/09/19يوسف المتوكل 09332Tمزدوجأيت الطالب

104/09/19عمالة: مراكشمدرسة سكينةإقليم: الرحامنةاولد منصور المركزية 7 04/09/19إلتحاق بالزوجامل البازيني 02722H سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

104/09/19إقليم: الرحامنةاولد منصور المركزيةإقليم: الرحامنةسكورة المركزية 7 04/09/19ميلود الحلوي 09231Hمزدوجسيدي منصور

116/09/88إقليم: آسفيمدرسة الفقيه الهسكوريإقليم: آسفيم/م الشهدة 211 16/09/92أقدمية 16 سنةرشيد  مصطفى 19711Z)مزدوجآسفي )البلدية
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101/10/83إقليم: آسفيم/م برج الناظورإقليم: آسفيم/م خميس نكة 187 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد المجيد تغودي 13593Z)مزدوجآسفي )البلدية

117/09/84إقليم: آسفيمدرسة  أحمد عاشورإقليم: آسفيم/م الجرادات 187 16/09/99أقدمية 16 سنةلحسن لخميري 13543V)مزدوجآسفي )البلدية

216/09/88إقليم: آسفيمدرسة سيدي عبد الكريمإقليم: آسفيم/م حد حرارة 187 15/10/98أقدمية 16 سنةاركيل احمد 13569Y)مزدوجآسفي )البلدية

417/09/90إقليم: آسفيمدرسة علل بن عبد اإقليم: آسفيم/م سيدي احساين 187 16/09/97أقدمية 16 سنةعبد ا جواد 13537N)مزدوجآسفي )البلدية

116/09/93إقليم: آسفيمدرسة سيدي بوزيدإقليم: آسفيم/م كاروش 187 16/09/97أقدمية 16 سنةهند حشاد 13571A)مزدوجآسفي )البلدية

116/09/94إقليم: آسفيم/م ضواحي أسفيإقليم: آسفيم/م اولد احميدة 185 16/09/96أقدمية 16 سنةاسعيدات م 13871Bمزدوجخط ازكان

116/09/93إقليم: آسفيمدرسة الفقيه الهسكوريإقليم: آسفيم/م كاروش 183 16/09/98أقدمية 16 سنةصباح باخويا 19711Z)مزدوجآسفي )البلدية

217/09/90إقليم: آسفيمدرسة الجريفاتإقليم: آسفيم/م اولد عامر 182 16/09/95إلتحاق بالزوجسميرة مسكين 13536M)مزدوجآسفي )البلدية

117/09/84إقليم: آسفيمدرسة ادريس بناصرإقليم: آسفيالغزاونة 181 16/09/98إلتحاق بالزوجةعبد الله شقير 13539R)مزدوجآسفي )البلدية

117/09/90إقليم: آسفيمدرسة بلد الجدإقليم: آسفيم/م اولد سعادة 179 16/09/98أقدمية 16 سنةغريني ابراهيم 13548A)مزدوجآسفي )البلدية

117/09/84إقليم: آسفي مدرسة 11 ينايرإقليم: آسفيم/م الحمامشة 177 16/09/01أقدمية 16 سنةبنكرارة الكوشي 13558L)مزدوجآسفي )البلدية

317/09/90إقليم: آسفيم/م دار المدراويإقليم: آسفيم/م العبابدة 177 16/09/99أقدمية 16 سنةآمنة بلباشا 13904Mمزدوجاصعادل

316/09/95إقليم: آسفيمدرسة بلد الجدإقليم: آسفيم/م الصعادلة 175 16/09/99أقدمية 16 سنةلطيفة ابو العز 13548A)مزدوجآسفي )البلدية

816/09/91إقليم: آسفيمدرسة سيدي بوزيدإقليم: آسفيم/م ابن الهيثم 175 16/09/99أقدمية 16 سنةدوامي أحمد 13571A)مزدوجآسفي )البلدية

116/09/94إقليم: آسفي م/م الموحدينإقليم: آسفيالغزاونة 173 16/09/99أقدمية 16 سنةفريد بلمقدم 13902Kمزدوجاصعادل

316/09/94إقليم: آسفيمدرسة خالد بن الوليدإقليم: آسفيم/م اولد عبد ا 173 16/09/99أقدمية 16 سنةم المكني 13561P)مزدوجآسفي )البلدية

616/09/94إقليم: آسفي م/م الموحدينإقليم: آسفيم/م اولد عبد ا 173 16/09/98أقدمية 16 سنةرشيدة فالح 13902Kمزدوجاصعادل
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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 2020

نوعم. النقط
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تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

216/09/91إقليم: آسفيمدرسة اعزيب الدرعيإقليم: آسفيم/م اولد طلحة 173 16/09/99أقدمية 16 سنةمباركة بحوشي 13538P)مزدوجآسفي )البلدية

1016/09/94إقليم: آسفيم/م اولد طلحةإقليم: آسفيم/م الشهدة 169 06/09/00أقدمية 16 سنةالحنبي م 13875Fمزدوجخط ازكان

417/09/90إقليم: آسفيمدرسة خالد بن الوليدإقليم: آسفيم/م خميس نكة 169 04/09/01أقدمية 16 سنةحسن لمتابتي 13561P)مزدوجآسفي )البلدية

116/09/94إقليم: آسفي م/م الساحلإقليم: آسفيم/م الزلقة 167 16/09/99أقدمية 16 سنةبرائس يوسف 13867Xمزدوجحرارة

216/09/94إقليم: آسفي مدرسة 11 ينايرإقليم: آسفيم/م المعاشات 167 16/09/99أقدمية 16 سنةيوسف الحصايني 13558L)مزدوجآسفي )البلدية

216/09/94إقليم: آسفيمدرسة معاد بن جبلإقليم: آسفيم/م الشعاعلة 167 16/09/99أقدمية 16 سنةوداد بن الطالب 20860Y)مزدوجآسفي )البلدية

116/09/95إقليم: آسفيمدرسة سيدي واصلإقليم: آسفيم/م الهمامدة 167 16/09/99أقدمية 16 سنةخليل محسن 13554G)مزدوجآسفي )البلدية

916/09/95إقليم: آسفيمدرسة معاد بن جبلإقليم: آسفيم/م الرحاحلة 167 06/09/00أقدمية 16 سنةبنلفقيه عبد العاطي 20860Y)مزدوجآسفي )البلدية

416/09/96إقليم: آسفيم/م الصعادلةإقليم: آسفيم/م اولد زكري 167 16/09/99أقدمية 16 سنةلطيفة دكيري 13897Eمزدوجاصعادل

816/09/96إقليم: آسفيم/م الصعادلةإقليم: آسفي م/م امشعرن 167 22/09/99أقدمية 16 سنةعبد العزيز حسني 13897Eمزدوجاصعادل

116/09/97إقليم: آسفي م/م الساحلإقليم: آسفيم/م عبد المومن 167 16/09/99أقدمية 16 سنةم كلوي 13867Xمزدوجحرارة

116/09/97إقليم: آسفي م/م الساحلإقليم: آسفيم/م اولد احميدة 167 16/09/99أقدمية 16 سنةازلوغي ميلود 13867Xمزدوجحرارة

116/09/99إقليم: آسفيم/م اولد طلحةإقليم: آسفيم/م الثلثاء سيدي عيسى 167 16/09/00أقدمية 16 سنةازباطي سمير 13875Fمزدوجخط ازكان

1016/09/94إقليم: آسفيم/م كاروشإقليم: آسفيم/م مول البركي 165 06/09/00إلتحاق بالزوجمريم غربو 13864Uمزدوجحرارة

116/09/94إقليم: آسفيم/م كاروشإقليم: آسفيم/م اولد بوعريس 165 31/10/01أقدمية 16 سنةسيومي الطاهر 13864Uمزدوجحرارة

116/09/95إقليم: آسفيم/م اولد طلحةإقليم: آسفيم/م الثلثاء سيدي عيسى 165 09/11/98إلتحاق بالزوجحليمة لكديمي 13875Fمزدوجخط ازكان

116/09/95إقليم: آسفيمدرسة طارق بن زيادإقليم: آسفيم/م اولد احميدة 165 16/09/00أقدمية 16 سنةالعلواوي م 13582M)مزدوججماعة سحيم )البلدية

1 057



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 
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المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

116/09/93إقليم: آسفيمدرسة حمان الفطواكيإقليم: آسفيم/م الركاركة 163 05/09/03أقدمية 16 سنةفاطمة ازغاري 13556J)مزدوجآسفي )البلدية

116/09/99إقليم: آسفيمدرسة طارق بن زيادإقليم: آسفيم/م اولد احميدة 163 16/09/00أقدمية 16 سنةالناجي نادية 13582M)مزدوججماعة سحيم )البلدية

916/09/94إقليم: آسفيم/م أكدالإقليم: آسفيم/م دار الحاجي 162 16/09/01إلتحاق بالزوجعزيزة         الرقاص 19602Fمزدوجحرارة

416/09/95إقليم: آسفيمدرسة حمان الفطواكيإقليم: آسفيم/م اولد موسى 161 07/10/99إلتحاق بالزوجالكنتيتي فاطمة 13556J)مزدوجآسفي )البلدية

516/09/96إقليم: آسفيم/م اولد طلحةإقليم: آسفيم/م الدعيجات 161 06/09/00أقدمية 16 سنةكارس خالد 13875Fمزدوجخط ازكان

216/09/96إقليم: آسفيمدرسة عبد الخالق الطريسإقليم: آسفيم/م الصبابحة 161 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد المولى الزاكي 13586S)مزدوجسبت كزولة )البلدية

416/09/99إقليم: آسفيم/م الصعادلةإقليم: آسفيم/م دار الزيدية 161 16/09/00أقدمية 16 سنةعاد ل كور 13897Eمزدوجاصعادل

416/09/95إقليم: آسفي20 مدرسة  غشتإقليم: آسفيم/م سيدي م السباعي 159 06/09/02أقدمية 16 سنةمصبحي عبد العزيز 13555H)مزدوجآسفي )البلدية

216/09/95إقليم: آسفيمدرسة عبد الخالق الطريسإقليم: آسفيم/م خميس نكة 159 04/09/02أقدمية 16 سنةالشتوي الحوزي 13586S)مزدوجسبت كزولة )البلدية

916/09/95إقليم: آسفي20 مدرسة  غشتإقليم: آسفيم/م المالح 156 16/09/01إلتحاق بالزوجفاطمة لمصوب 13555H)مزدوجآسفي )البلدية

116/09/94إقليم: آسفي20 مدرسة  غشتإقليم: آسفيم/م الرحاحلة 155 06/09/01أقدمية 16 سنةسحابة الحسين 13555H)مزدوجآسفي )البلدية

116/09/94إقليم: آسفيمدرسة طارق بن زيادإقليم: آسفيم/م سيدي دنون الحضري 155 17/09/01أقدمية 16 سنةفتيحة الحمزاوي 13582M)مزدوججماعة سحيم )البلدية

316/09/95إقليم: آسفيمدرسة سيدي واصلإقليم: آسفيم/م أهل الواد 155 14/09/02أقدمية 16 سنةهشام شكيليطة 13554G)مزدوجآسفي )البلدية

616/09/95إقليم: آسفيم/م كاروشإقليم: آسفيم/م العبابدة 155 05/09/03أقدمية 16 سنةرشيد العطرشي 13864Uمزدوجحرارة

916/09/96إقليم: آسفيم/م كاروشإقليم: آسفيم/م دار الحاجي 155 16/09/00إلتحاق بالزوجةطلل توفيق 13864Uمزدوجحرارة

1016/09/98إقليم: آسفيمدرسة الفقيه السرغينيإقليم: آسفيم/م الدعيجات 155 06/09/01أقدمية 16 سنةبوديني عمر 25205

W

مزدوجآسفي )البلدية(

616/09/98إقليم: آسفيم/م حد حرارةإقليم: آسفيم/م ابن تومرت 153 06/09/02أقدمية 16 سنةرافيق ابن النايم 13853Gمزدوجحرارة
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

116/09/95إقليم: اليوسفيةمدرسة عمرو بن العاصإقليم: آسفيم/م اولد فارقو 151 06/09/00أقدمية 16 سنةخالد صائن 19875C)مزدوجاليوسفية )البلدية

616/09/96إقليم: آسفيمدرسة الفقيه السرغينيإقليم: آسفيم/م لعبادلة 151 06/09/03أقدمية 16 سنةهشام عطاف 25205

W

مزدوجآسفي )البلدية(

116/09/97إقليم: آسفيمدرسة السلمإقليم: آسفيم/م اولد عبد ا 151 04/09/03أقدمية 16 سنةأحمد الفيسي 13563S)مزدوججماعة سحيم )البلدية

416/09/96إقليم: آسفيم/م حد حرارةإقليم: آسفيم/م الصبابحة 149 04/09/02أقدمية 16 سنةابراهيم الوطاسي 13853Gمزدوجحرارة

116/09/98إقليم: آسفيمدرسة طارق بن زيادإقليم: آسفيم/م الثلثاء سيدي عيسى 149 18/10/02أقدمية 16 سنةامينة قاسمي 13582M)مزدوججماعة سحيم )البلدية

804/09/02إقليم: آسفيم/م لكبابرةإقليم: آسفيم/م عبد المومن 149 04/09/02أقدمية 16 سنةكلثوم باعمي 13879Kمزدوجخط ازكان

516/09/98إقليم: آسفيمدرسة عبد الرحيم بوعبيدإقليم: آسفيم/م السور 145 22/09/01أقدمية 16 سنةرضوان نور الدار 13588U)مزدوجسبت كزولة )البلدية

716/09/93إقليم: آسفيم/م لكبابرةإقليم: آسفي م/م الطهاهرة 141 05/09/03أقدمية 16 سنةعبد الحق بلحنش 13879Kمزدوجخط ازكان

416/09/97إقليم: آسفيم/م الشعاعلةإقليم: آسفيم/م احد البخاتي 141 06/09/03أقدمية 16 سنةتوبتي نورة 13814Pمزدوجمول البركي

916/09/98إقليم: آسفيم/م حد حرارةإقليم: آسفيم/م براكة الراضي 141 05/09/03أقدمية 16 سنةالبوعزولي عبد العزيز 13853Gمزدوجحرارة

316/09/98إقليم: آسفيم/م دار الزرهونيإقليم: آسفيم/م العمورية 141 28/09/04أقدمية 16 سنةهشام اسريري 13829Fمزدوجالبدوزة

216/09/99إقليم: آسفيم/م رباط الشيخإقليم: آسفيم/م ابن حنبل 141 06/09/03أقدمية 16 سنةبلحاج هشام 13883Pمزدوجأولد سلمان

316/09/96إقليم: آسفيم/م دار الزرهونيإقليم: آسفيم/م سيدي دنون الحضري 139 16/09/02أقدمية 16 سنةهشام سامي 13829Fمزدوجالبدوزة

516/09/96عمالة: مراكشمدرسة الواحةإقليم: آسفيم/م لكبابرة 136 06/09/05إلتحاق بالزوجالشابي أمينة 23061Rمزدوجواحة سيدي ابراهيم

106/09/00إقليم: آسفيم/م حد حرارةإقليم: آسفيم/م العرفان 133 06/09/04أقدمية 16 سنةلمياء الزريكة 13853Gمزدوجحرارة

616/09/95إقليم: آسفيمدرسة  عبد ل إبراهيمإقليم: آسفيمدرسة معاد بن جبل 130 نعمأقدمية 16 سنةمريم  نعماني 16/09/99 13540S)مزدوجآسفي )البلدية

116/09/82إقليم: آسفيمدرسة السلمإقليم: آسفيم/م اولد فارقو 125 11/10/04أقدمية 16 سنةالمصطفى بلعدال 13563S)مزدوججماعة سحيم )البلدية
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الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020
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التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

306/09/00إقليم: آسفيم/م الركاركةإقليم: آسفيم/م الرزوكات 123 07/09/04أقدمية 16 سنةالزوبيري عائشة 13633Tمزدوجبوكدرة

116/09/92عمالة: سل مدرسة م وديع السفيإقليم: آسفيم/م مول البركي 121 19/10/10المنتاسيب فاطمة 01215V)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

216/09/96عمالة: فاسجمال الدين الفغانيإقليم: آسفيم/م اولد طلحة 118 17/10/08إلتحاق بالزوجةوسيم ريشة 02101H)مزدوجزواغة )المقاطعة

103/01/94عمالة: سل مدرسة م وديع السفيإقليم: آسفيالغزاونة 117 21/09/11الحصاني م 01215V)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

م/م أحد أولد زيان  إقليم: آسفيمدرسة العكارطة

المركزية

1116/09/91إقليم: بنسليمان 114 11/10/05أقدمية 12 سنةنور الدين دويوي 07746Uمزدوجموالين الواد

716/09/99إقليم: آسفيم/م رباط الشيخإقليم: آسفيم/م ابن النفيس 106 05/09/08إلتحاق بالزوجةهشام اكرولة 13883Pمزدوجأولد سلمان

417/09/01إقليم: آسفيم/م أييرإقليم: آسفيم/م احد البخاتي 105 17/09/11حارب عبد الله 13838Rمزدوجأيير

916/09/94عمالة: مراكشمدرسة الجبل الخضرإقليم: آسفيم/م زاوية الراضي 104 05/09/08إلتحاق بالزوجةرشيد فليو 02693B مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

117/09/84إقليم: آسفيمدرسة سيدي عبد الكريمإقليم: آسفيمدرسة ابن مسكويه 102 نعمعبد الجليل التناري 06/09/17 13569Y)مزدوجآسفي )البلدية

406/09/00إقليم: آسفيم/م البوحيداتإقليم: آسفيم/م العرفان 101 05/09/07إلتحاق بالزوجامال المستاري 13858Mمزدوجحرارة

406/09/01إقليم: برشيدمركزية سيدي المكيإقليم: آسفيم/م براكة الراضي 100 10/07/09إلتحاق بالزوجعائشة منار 14250Nمزدوجسيدي المكي

1012/09/02إقليم: آسفيمدرسة عبد الرحيم بوعبيدإقليم: آسفيم/م القواسمة 100 05/09/08إلتحاق بالزوجفرح الرضاوي 13588U)مزدوجسبت كزولة )البلدية

516/09/03إقليم: آسفيمدرسة عبد الخالق الطريسإقليم: آسفيم/م الدعيجات 97 04/09/12إلتحاق بالزوجبنصادق حياة 13586S)مزدوجسبت كزولة )البلدية

116/09/93إقليم: آسفيم/م أييرإقليم: آسفيمدرسة بلد الجد 96 07/09/17نجاة بن بكار 13838Rمزدوجأيير

816/09/99إقليم: آسفيم/م اولد موسىإقليم: آسفيم/م اولد بوعريس 96 04/09/12إلتحاق بالزوجةعبد الرحمان  الزحاف 13826Cمزدوجدار سي عيسى

مجموعة مدارس باب إقليم: آسفيم/م اولد بوعريس

الطلس المركزية

616/09/99عمالة: مراكش 95 18/12/08إلتحاق بالزوجعتيقي امال 02818Mمزدوجالويدان

816/09/98إقليم: آسفيم/م دار القائد عيسىإقليم: آسفيم/م ابن النفيس 93 05/09/08إلتحاق بالزوجةعادل بوجمل 13823Zمزدوجدار سي عيسى
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مراكش - آسفي07

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف
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316/09/95إقليم: آسفيمدرسة بلد الجدإقليم: آسفيمدرسة ادريس بناصر 92 نعمبشرى سرغيني 10/09/17 13548A)مزدوجآسفي )البلدية

116/09/95إقليم: آسفيمدرسة ادريس بناصرإقليم: آسفيمدرسة بلد الجد 91 نعمزهيرة كيللي 04/09/19 13539R)مزدوجآسفي )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة ابن النفيسإقليم: آسفيم/م السور

الفنيدق
306/09/00 91 17/04/10لطيفة الصربي 05429A)مزدوجالفنيدق )البلدية

406/09/01إقليم: آسفيم/م مول البركيإقليم: آسفيم/م احد البخاتي 91 06/09/08أقدمية 12 سنةحسناء ابيحة 13810Kمزدوجمول البركي

716/09/95إقليم: آسفيمدرسة عبد الرحيم بوعبيدإقليم: آسفيمدرسة طارق بن زياد 86 20/11/06إلتحاق بالزوجعواطف الهوبي 13588U)مزدوجسبت كزولة )البلدية

116/09/97إقليم: الصويرةم.م. تمنتإقليم: آسفيم/م اولد امحارب 85 04/09/18عبد الحكيم النصايري 10185Vمزدوجاكليف

المدرسة البتدائية الدروة إقليم: آسفيم/م الهمامدة

الجديدة

704/09/02إقليم: برشيد 85 02/09/10كريم اكرايدي 25685T)مزدوجالدروة )البلدية

مجموعة مدارس السويكية إقليم: آسفيم/م الواد الغارق

المركزية

1107/09/05عمالة: مراكش 85 02/09/10صباح اعبيد 02794Lمزدوجأولد دليم

104/09/02إقليم: آسفيم/م المالحإقليم: آسفيم/م اولد عبد ا 84 06/10/11إلتحاق بالزوجةرضوان لقهيوي 13933Uمزدوجلمعاشات

916/09/97إقليم: آسفيم/م رباط الشيخإقليم: آسفيم/م اولد احميدة 83 13/12/15إلتحاق بالزوجةخالد الخوصاتي 13883Pمزدوجأولد سلمان

506/09/01إقليم: آسفيم/م اولد سليمانإقليم: آسفيم/م المعاشات 83 24/11/15إلتحاق بالزوجإلهام الكبري 13833Kمزدوجالبدوزة

316/09/98عمالة: مراكشمدرسة الموقفإقليم: آسفيمدرسة بلد الجد 81 05/09/17إلتحاق بالزوجصباح ناعوم 02675G مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

316/09/99إقليم: آسفيم/م الحمامشةإقليم: آسفيم/م اولد الحاج المفدة 81 05/09/11إلتحاق بالزوجةشهبان هشام 13886Tمزدوجأولد سلمان

617/09/01إقليم: آسفيم/م اولد موسىإقليم: آسفيمدرسة عبد الرحيم بوعبيد 80 03/09/18إلتحاق بالزوجلحبوبي رقية 13826Cمزدوجدار سي عيسى

1016/09/99إقليم: آسفيم/م المالحإقليم: آسفيم/م الرواحلة 79 04/09/10إلتحاق بالزوجةأبو موسى  مصطفى 13933Uمزدوجلمعاشات

804/09/02إقليم: آسفيم/م الزيدانيةإقليم: آسفيم/م القواسمة 78 04/09/14إلتحاق بالزوجبستان مريم 13859Nمزدوجحرارة

916/09/94إقليم: آسفيم/م الدعاكرةإقليم: آسفيم/م أهل الواد 77 02/09/10إلتحاق بالزوجةعبد الله الشفيقي 13893Aمزدوجأولد سلمان
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916/09/97إقليم: آسفيمدرسة عبد الرحيم بوعبيدإقليم: آسفيم/م دار الحاجي 77 03/09/10إلتحاق بالزوجفتيحة ادعبل 13588U)مزدوجسبت كزولة )البلدية

116/09/97إقليم: آسفيم/م الدعاكرةإقليم: آسفيم/م الحرارتة 76 16/09/10إلتحاق بالزوجسعاد سولمي 13893Aمزدوجأولد سلمان

806/09/01إقليم: آسفيم/م الدعاكرةإقليم: آسفيم/م ابن النفيس 75 04/09/12إلتحاق بالزوجةم الطاهر الراقي 13893Aمزدوجأولد سلمان

1005/09/03إقليم: آسفيمدرسة عبد الرحيم بوعبيدإقليم: آسفيمدرسة طارق بن زياد 74 05/09/08إلتحاق بالزوجابو الدهاب رجاء 13588U)مزدوجسبت كزولة )البلدية

302/09/09إقليم: آسفيمدرسة عبد الرحيم بوعبيدإقليم: آسفي م/م الطهاهرة 73 04/09/12إلتحاق بالزوجمينة بوطاهر 13588U)مزدوجسبت كزولة )البلدية

704/09/02إقليم: آسفيم/م سيدي احساينإقليم: آسفيم/م عبد المومن 69 04/09/12يوزالن جميلة 13942Dمزدوجلمعاشات

605/09/03إقليم: آسفيم/م لعوينةإقليم: آسفيم/م الهمامدة 69 02/09/11إلتحاق بالزوجنعيمة بوسيفي 13854Hمزدوجحرارة

305/09/07إقليم: الحاجبالنبعاثإقليم: آسفيم/م دار الزيدية 67 05/09/11نادية اقنو 04111Tمزدوججحجوح

706/09/01إقليم: آسفيم/م الحمامشةإقليم: آسفيم/م دار الحاجي 63 02/09/15إلتحاق بالزوجةعادل القبة 13886Tمزدوجأولد سلمان

207/09/05إقليم: آسفيم/م البوحيداتإقليم: آسفيم/م دار الزيدية 63 04/09/19إلتحاق بالزوجةمصطفى لباركي 13858Mمزدوجحرارة

614/09/01إقليم: آسفيم/م المالحإقليم: آسفيم/م ابن النفيس 61 04/09/12إلتحاق بالزوجةشعا نورالدين 13933Uمزدوجلمعاشات

104/09/02إقليم: آسفيم/م اولد عامرإقليم: آسفيم/م لعثامنة 59 02/09/12م متقي 13674Mمزدوجالكرعاني

706/09/00إقليم: آسفيمدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: آسفيمدرسة بوغافر 58 نعمجلل الدالي 06/09/17 13560N)مزدوجآسفي )البلدية

806/09/01إقليم: آسفيم/م اولد سليمانإقليم: آسفيم/م الثلثاء سيدي عيسى 54 04/09/18إلتحاق بالزوجةتوفيق لعوينية 13833Kمزدوجالبدوزة

606/09/01إقليم: آسفيم/م الرحاحلةإقليم: آسفيم/م احد البخاتي 53 02/09/14رضوان بنفضول 13922Gمزدوجنكا

307/09/04إقليم: آسفيم/م الشعاعلةإقليم: آسفيم/م احد البخاتي 53 06/09/13إلتحاق بالزوجكريمة الركيزي 13814Pمزدوجمول البركي

806/09/06إقليم: آسفيم/م اولد سليمانإقليم: آسفيم/م السراحنة بوسكمان 51 02/09/16إلتحاق بالزوجةحكيم الحمدي 13833Kمزدوجالبدوزة
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106/09/00إقليم: آسفيمدرسة ابن مسكويهإقليم: آسفيمدرسة سيدي عبد الكريم 50 نعمنادية الحنانة 05/09/17 23865P)مزدوجآسفي )البلدية

604/09/12إقليم: آسفيم/م الجراداتإقليم: آسفيم/م اولد زكري 49 02/09/14إلتحاق بالزوجرانية سماوي 13622Fمزدوجبوكدرة

705/09/11إقليم: آسفيم/م لوكاكدةإقليم: آسفيمدرسة النجاح الجماعاتية 48 03/09/13إلتحاق بالزوجسهام الغشيوة 13624Hمزدوجشهدة

802/09/10إقليم: آسفيم/م لعوينةإقليم: آسفيم/م الرحاحلة 47 11/09/15إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء المستف 13854Hمزدوجحرارة

701/01/10إقليم: آسفيم/م اولد احمدإقليم: آسفيم/م دار الزيدية 45 04/09/19إلتحاق بالزوجفوزية القبوري 13629Nمزدوجبوكدرة

402/09/10إقليم: آسفيم/م لوكاكدةإقليم: آسفيم/م اولد زكري 45 03/09/14إلتحاق بالزوجاجنين هدى 13624Hمزدوجشهدة

1005/09/08إقليم: آسفيم/م الدعاكرةإقليم: آسفيمدرسة النجاح الجماعاتية 44 03/09/13إلتحاق بالزوجفاطمة عاتيكة 13893Aمزدوجأولد سلمان

916/09/94إقليم: آسفيمدرسة بوغافرإقليم: آسفيمدرسة يوسف بن تاشفين 42 نعمصرح الجامجي 05/09/17 13568X)مزدوجآسفي )البلدية

104/09/02إقليم: آسفيمدرسة طارق بن زيادإقليم: آسفيم/م السور 41 06/09/17إلتحاق بالزوجةم الزياني 13582M)مزدوججماعة سحيم )البلدية

802/09/10إقليم: آسفيم/م اولد احمدإقليم: آسفيم/م اولد زكري 41 02/09/16إلتحاق بالزوجفتيحة لكليخي 13629Nمزدوجبوكدرة

1005/09/08إقليم: آسفيم/م مول البركيإقليم: آسفيم/م اولد احميدة 39 02/09/16إلتحاق بالزوجةهينوس عبد الوهاب 13810Kمزدوجمول البركي

605/09/11إقليم: آسفيم/م الدعاكرةإقليم: آسفيم/م أهل الواد 39 02/09/16إلتحاق بالزوجالدرني عائشة 13893Aمزدوجأولد سلمان

101/01/12إقليم: آسفيم/م اولد سعادةإقليم: آسفيم/م العرفان 39 03/09/15إلتحاق بالزوجلطيفة تلبورت 13625Jمزدوجبوكدرة

705/09/11إقليم: آسفيم/م العبابدةإقليم: آسفيم/م الصبابحة 38 04/09/18فاطمة بونخال 13848Bمزدوجأيير

619/01/16إقليم: آسفيم/م زاوية الراضيإقليم: آسفيم/م العرفان 38 19/01/17وديع خالد 13845Yمزدوجأيير

119/01/17إقليم: آسفيم/م أييرإقليم: آسفيم/م سيدي دنون الحضري 38 19/01/17بابا م 13838Rمزدوجأيير

804/09/12إقليم: آسفيم/م الثلثاء سيدي عيسىإقليم: آسفيم/م ابن حنبل 37 06/09/16إلتحاق بالزوجنعيمة خرتيتي 13680Uمزدوجسيدي عيسى
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103/09/13إقليم: آسفيم/م اولد سعادةإقليم: آسفيم/م العرفان 37 03/09/16إلتحاق بالزوجلطيفة الكعبوط 13625Jمزدوجبوكدرة

101/01/12إقليم: آسفيمدرسة طارق بن زيادإقليم: آسفيم/م السور 34 06/09/17إلتحاق بالزوجنعيمة  الزياني 13582M)مزدوججماعة سحيم )البلدية

927/01/17إقليم: آسفيم/م سيدي التيجيإقليم: آسفيم/م اولد زكري 32 04/09/18عبد الواحد لبزاوي 13612Vمزدوجسيدي أتيجي

931/01/17إقليم: آسفيم/م الصبابحةإقليم: آسفيمدرسة اللواء الجماعاتية 32 06/09/17يونس كادي 13610Tمزدوجلمراسلة

119/01/17إقليم: آسفيم/م خميس نكةإقليم: آسفيم/م الصبابحة 32 04/09/18ثورية لياري 13919Dمزدوجنكا

المدرسة البتدائية عبد ا إقليم: آسفيم/م لعوينة

بن ياسين

104/09/12إقليم: العيون 31 04/09/17حليمة داه 06450K)مزدوجالعيون )البلدية

705/09/11إقليم: آسفيم/م اولد احمدإقليم: آسفيم/م اولد احميدة 30 02/09/16إلتحاق بالزوجنصري رشيدة 13629Nمزدوجبوكدرة

801/01/12إقليم: آسفيم/م الحمامشةإقليم: آسفيم/م المعاشات 29 04/09/18إلتحاق بالزوجةجمال الحمليلي 13886Tمزدوجأولد سلمان

719/01/17إقليم: آسفيم/م المالحإقليم: آسفيم/م ابن حنبل 29 19/01/17إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء فريكلة 13933Uمزدوجلمعاشات

602/09/10إقليم: آسفيم/م السورإقليم: آسفيم/م أيير 28 04/09/18عبد الرحيم  شهيد 13643Dمزدوجلحدار

عمالة: إنزكان ايت مدرسة النبعاتإقليم: آسفيم/م سيدي دنون الحضري

ملول
302/09/16 28 02/09/16إلتحاق بالزوجمريم برد 26721Uمزدوجتمسية

223/01/17إقليم: آسفيمدرسة العكارطةإقليم: آسفيم/م العرفان 28 23/01/17إلتحاق بالزوجةرشيد كريم 13843

W

مزدوجأيير

123/01/17إقليم: آسفيم/م اولد عبد الواسعإقليم: آسفيم/م الرواحلة 27 01/02/17إلتحاق بالزوجالمالكي زينب 13887Uمزدوجأولد سلمان

120/12/16إقليم: آسفيم/م ابن الهيثمإقليم: آسفيم/م العرفان 27 06/09/17إلتحاق بالزوجنوال الحنافي 13820

W

مزدوجمول البركي

204/09/12إقليم: القنيطرةالشقاقفةإقليم: آسفي م/م امشعرن 26 04/09/18إلتحاق بالزوجكوزو حسنى 11084Xمزدوجسيدي علل التازي

423/01/17إقليم: آسفيم/م الشعاعلةإقليم: آسفيم/م الرزوكات 26 06/09/17إلتحاق بالزوجاسلم افليفلي 13814Pمزدوجمول البركي

305/09/11إقليم: آسفيم/م اولد عامرإقليم: آسفيم/م اولد فارقو 25 04/09/19عبد الله الخرزازي 13674Mمزدوجالكرعاني
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702/12/08إقليم: آسفيم/م سيدي كانونإقليم: آسفيم/م لمراسلة 24 04/09/18بو عيشى جيل لى 13615Yمزدوجسيدي أتيجي

1001/01/17إقليم: آسفيم/م دار الزيديةإقليم: آسفيم/م سيدي م السباعي 24 04/09/18إلتحاق بالزوجالمسيلي مريم 13619Cمزدوجسيدي أتيجي

419/01/17إقليم: آسفيم/م الصبابحةإقليم: آسفيمدرسة اللواء الجماعاتية 24 19/01/17الجمالي ارقية 13610Tمزدوجلمراسلة

519/01/17إقليم: آسفيم/م الصبابحةإقليم: آسفيمدرسة اللواء الجماعاتية 24 19/01/17بوطرفة حنان 13610Tمزدوجلمراسلة

عمالة: الصخيرات  - ادريس الولإقليم: آسفيم/م احد البخاتي

تمارة
604/09/12 23 04/09/19إلتحاق بالزوجالخيدر عفاف 20560Xمزدوجسيدي يحيى زعير

419/01/17إقليم: آسفيم/م خميس نكةإقليم: آسفيم/م لمراسلة 23 09/10/18إلتحاق بالزوجمريم الزهري 13919Dمزدوجنكا

919/01/17إقليم: آسفيم/م أييرإقليم: آسفيم/م اولد عبد ا 22 04/09/18إلتحاق بالزوجسارة اجنين 13838Rمزدوجأيير

102/09/15إقليم: سيدي بنورسيدي بنورإقليم: آسفيم/م العمورية 20 04/09/18إلتحاق بالزوجماجدة السوقايلى 08457Sمزدوجبوحمام

1019/01/17إقليم: آسفيم/م أهل الوادإقليم: آسفيم/م الثلثاء سيدي عيسى 19 04/09/19إلتحاق بالزوجخولة جعبوق 13943Eمزدوجلمعاشات

407/09/05إقليم: آسفيمدرسة معاد بن جبلإقليم: آسفيمدرسة  عبد ل إبراهيم 18 نعممريم الشبيبة 06/09/17 20860Y)مزدوجآسفي )البلدية

904/09/18إقليم: آسفيم/م الشهدةإقليم: آسفيم/م ابن النفيس 16 04/09/18إلتحاق بالزوجخديجة الصولة 13595Bمزدوجشهدة

204/09/12إقليم: آسفيم/م الشعاعلةإقليم: آسفيمدرسة اللواء الجماعاتية 14 04/09/18إلتحاق بالزوججابح حنان 13814Pمزدوجمول البركي

804/09/18إقليم: آسفيم/م الرحاحلةإقليم: آسفيم/م الرزوكات 14 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم بوزيد 13922Gمزدوجنكا

104/09/18إقليم: آسفيم/م احد البخاتيإقليم: آسفيم/م العرفان 14 04/09/18نبيل عامر 13647Hمزدوجلبخاتي

مجموعة مدارس احمد إقليم: آسفيم/م اولد فارقو

بلهاشمي المركزية

406/09/17عمالة: مراكش 11 04/09/19إلتحاق بالزوجحسناء درهم 02762Bمزدوجالمنابهة

1102/09/14إقليم: بركاناولد يعقوبإقليم: آسفيم/م سيدي دنون الحضري 53 02/09/14اصبيطري لحسن 04514Fالمازيغيةشويحية

مدرسة سيدي احمد 

المختلطة

221/09/83عمالة: مراكشمدرسة المتنبي 1إقليم: اليوسفية 174 16/09/93أقدمية 16 سنةم شرويف 02497N)مزدوجالمنارة )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

116/09/96إقليم: اليوسفيةمدرسة الفتحإقليم: اليوسفيةمركزية اولد البكري 165 13/09/00أقدمية 16 سنةعبد الحق بورقيب 13573C)مزدوجاليوسفية )البلدية

307/09/00إقليم: آسفيم/م الركاركةإقليم: اليوسفيةمركزية راس العين 161 07/09/00أقدمية 16 سنةاسهل اسماء 13633Tمزدوجبوكدرة

117/09/84عمالة: مراكشمدرسة العباسيةإقليم: اليوسفيةمركزية البدادغة 159 28/09/04أقدمية 16 سنةعبد اللطيف إبروري 24232Nمزدوجحربيل

116/09/97إقليم: اليوسفيةمدرسة عمرو بن العاصإقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيب 159 16/09/01أقدمية 16 سنةمصطفى الهوس 19875C)مزدوجاليوسفية )البلدية

116/09/97إقليم: اليوسفيةمدرسة الفواراتإقليم: اليوسفيةمركزية اسبيعات 154 16/09/00إلتحاق بالزوجسعيدة أضبيب 13577G)مزدوجاليوسفية )البلدية

416/09/98إقليم: آسفيم/م المالحإقليم: اليوسفيةمركزية الميدات 153 06/09/02أقدمية 16 سنةبوزويدة المصطفى 13933Uمزدوجلمعاشات

116/09/95إقليم: اليوسفيةمدرسة موسى بن نصيرإقليم: اليوسفيةمركزية الفوارع 151 06/09/00أقدمية 16 سنةالمصطفى لمباصل 13580K)مزدوجاليوسفية )البلدية

116/09/96إقليم: اليوسفيةمدرسة الفتحإقليم: اليوسفيةمركزية الدخانة 151 06/09/00أقدمية 16 سنةعدنان الويزة 13573C)مزدوجاليوسفية )البلدية

116/09/99إقليم: اليوسفيةمدرسة عبد ا الشفشاونيإقليم: اليوسفيةمركزية الدخانة 151 16/09/03أقدمية 16 سنةسهام خيري 13572B)مزدوجاليوسفية )البلدية

116/09/98إقليم: اليوسفيةمدرسة الفواراتإقليم: اليوسفيةمركزية الفوارع 149 04/09/02أقدمية 16 سنةمريم المعطاوي 13577G)مزدوجاليوسفية )البلدية

مدرسة الطاهر بن عبد 

الكريم

116/09/93إقليم: اليوسفيةمدرسة النبعاتإقليم: اليوسفية 144 16/09/98أقدمية 16 سنةفاطنة الغوداني 13592Yمزدوجالكنتور

مجموعة مدارس المية إقليم: اليوسفيةمركزية اللويحات

المركزية

516/09/95عمالة: مراكش 143 25/10/05أقدمية 12 سنةاعريش نجية 02816Kمزدوجالويدان

216/09/96إقليم: اليوسفيةمدرسة م بوليفةإقليم: اليوسفيةمركزية خميس زيمة 135 16/09/07أقدمية 12 سنةميلود كيس 13599F)مزدوجالشماعية )البلدية

121/09/83إقليم: اليوسفيةمدرسة عبد ا الشفشاونيإقليم: اليوسفيةمدرسة الراية 128 19/09/03أقدمية 16 سنةالحسن بلخالدي 13572B)مزدوجاليوسفية )البلدية

901/10/02إقليم: آسفيم/م دار الزيديةإقليم: اليوسفيةمركزية راس العين 125 01/10/06أقدمية 12 سنةكلوي ربيع 13619Cمزدوجسيدي أتيجي

706/09/00عمالة: مراكشمدرسة اولد مسعودإقليم: اليوسفيةمركزية النواصرة 123 06/09/04أقدمية 16 سنةتميجة رشيدة 02748Lمزدوجحربيل

مدرسة الطاهر بن عبد 

الكريم

216/09/98إقليم: اليوسفيةمدرسة موسى بن نصيرإقليم: اليوسفية 118 04/09/02أقدمية 16 سنةلطيفة مشكوك 13580K)مزدوجاليوسفية )البلدية
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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

216/09/93إقليم: اليوسفيةمدرسة موسى بن نصيرإقليم: اليوسفيةمدرسة النبعات 114 11/10/04إلتحاق بالزوجالسحراوي   بشرى 13580K)مزدوجاليوسفية )البلدية

216/09/99إقليم: آسفيمدرسة عبد الخالق الطريسإقليم: اليوسفيةمركزية عمر بن الخطاب 112 10/10/11إلتحاق بالزوجالتكني سمية 13586S)مزدوجسبت كزولة )البلدية

706/09/01إقليم: اليوسفيةمركزية عمر بن الخطابإقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيب 109 06/09/07أقدمية 12 سنةعمر اكمير 13794Tمزدوجاسبيعات

606/09/00إقليم: آسفيم/م دار الزيديةإقليم: اليوسفيةمركزية راس العين 105 06/09/10تيليجي أمينة 13619Cمزدوجسيدي أتيجي

مدرسة سيدي احمد 

المختلطة

116/09/95إقليم: الخميساتابن زيدونإقليم: اليوسفية 102 26/04/10مليكة نتيفي 11227C)مزدوجتيفلت )البلدية

306/09/00إقليم: اليوسفيةمدرسة م البوعمرانيإقليم: اليوسفيةمركزية النواصرة 101 18/12/08أقدمية 12 سنةيوسف طيشة 13584P)مزدوجالشماعية )البلدية

706/09/01إقليم: الحوزايت بوالنيتإقليم: اليوسفيةمركزية لهبابلة 101 22/02/10ناجي عبد الرزاق 03332

W

مزدوجسيدي عبد ا غيات

304/09/02إقليم: اليوسفيةمركزية خميس زيمةإقليم: اليوسفيةمركزية اللويحات 101 03/09/08أقدمية 12 سنةم فكاك 13600G)مزدوجالشماعية )البلدية

607/09/04إقليم: آسفيم/م دار الزيديةإقليم: اليوسفيةمركزية راس العين 101 06/09/08أقدمية 12 سنةشكيري عمر 13619Cمزدوجسيدي أتيجي

304/09/02إقليم: اليوسفيةمركزية خميس زيمةإقليم: اليوسفيةمركزية اللويحات 93 15/02/11العرش عائشة 13600G)مزدوجالشماعية )البلدية

904/09/02إقليم: آسفيم/م دار الزيديةإقليم: اليوسفيةمركزية الطحارة 93 02/09/09حمادة     هشام 13619Cمزدوجسيدي أتيجي

105/09/03إقليم: اليوسفيةمدرسة طه حسينإقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيب 93 15/09/08إلتحاق بالزوجسناء الكبوري 13581L)مزدوجاليوسفية )البلدية

507/09/04إقليم: آسفيم/م دار الزيديةإقليم: اليوسفيةمركزية الطحارة 93 02/09/09مينة أهبال 13619Cمزدوجسيدي أتيجي

206/09/01إقليم: آسفيم/م لعوينةإقليم: اليوسفيةمركزية لهبابلة 91 24/09/11إلتحاق بالزوجخديجة ابن سميمو 13854Hمزدوجحرارة

606/09/01إقليم: الحوزايت بوالنيتإقليم: اليوسفيةمركزية لهبابلة 89 05/09/11جليلة مقران 03332

W

مزدوجسيدي عبد ا غيات

113/09/01إقليم: اليوسفيةمدرسة المهدي بنونةإقليم: اليوسفيةمركزية دار هدي بن الضو 87 05/09/09إلتحاق بالزوجهدى عدعود 13583N)مزدوجالشماعية )البلدية

716/09/99إقليم: آسفيم/م دار الزيديةإقليم: اليوسفيةمركزية راس العين 85 02/09/10لمللحة حليمة 13619Cمزدوجسيدي أتيجي
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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

607/09/04إقليم: آسفيم/م الزيدانيةإقليم: اليوسفيةمركزية الزازات 84 02/09/09إلتحاق بالزوجوسام بلفقير 13859Nمزدوجحرارة

506/09/01إقليم: الجديدةم/م المجاهدينإقليم: اليوسفيةمركزية الجولن 83 02/09/09إلتحاق بالزوجنادية هنداوي 08176Lمزدوجحوزية

806/09/01إقليم: آسفيم/م زاوية الراضيإقليم: اليوسفيةمركزية لهبابلة 77 05/09/11حنان النعيمي 13845Yمزدوجأيير

907/09/04إقليم: آسفيم/م مول البركيإقليم: اليوسفيةمركزية خنوفة 77 05/09/11كمال أشكين 13810Kمزدوجمول البركي

707/09/05إقليم: آسفيم/م مول البركيإقليم: اليوسفيةمركزية خنوفة 77 05/09/11الدراري أحمد 13810Kمزدوجمول البركي

305/09/11إقليم: آسفيم/م سيدي التيجيإقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة 77 05/09/11بواب لطيفة 13612Vمزدوجسيدي أتيجي

805/09/11إقليم: آسفيم/م سيدي التيجيإقليم: اليوسفيةمركزية إيغود 77 05/09/11حمادة ليلى 13612Vمزدوجسيدي أتيجي

105/09/11إقليم: آسفيم/م ابن تومرتإقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمة 77 05/09/11خديجة ا سنيتر 13967Fمزدوجالغيات

803/09/03إقليم: آسفيمدرسة عبد الرحيم بوعبيدإقليم: اليوسفيةمركزية لهبابلة 76 02/09/10إلتحاق بالزوجميلودة بلعوني 13588U)مزدوجسبت كزولة )البلدية

مدرسة الطاهر بن عبد إقليم: اليوسفيةمركزية الحسينات

الكريم

602/09/10إقليم: اليوسفية 75 02/09/10مريم بنسلطانة 13576F)مزدوجاليوسفية )البلدية

106/09/00إقليم: قلعة  السراغنةدوار التومي المركزيةإقليم: اليوسفيةمركزية اللويحات 69 04/09/12احمد تويجر 08783

W

مزدوجتمللت )البلدية(

906/09/01إقليم: آسفيم/م ابن الهيثمإقليم: اليوسفيةمركزية خنوفة 69 04/09/12هشام الوتيق 13820

W

مزدوجمول البركي

105/09/08إقليم: اليوسفيةمركزية عمر بن الخطابإقليم: اليوسفيةمركزية الجولن 69 04/09/12الدبالي زينب 13794Tمزدوجاسبيعات

404/09/12إقليم: آسفيم/م سيدي م السباعيإقليم: اليوسفيةمركزية راس العين 69 26/09/16طامو امهيلة 13963Bمزدوجالغيات

105/09/11إقليم: الخميساتبنو عمروإقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمة 67 05/09/11إلتحاق بالزوجوفاء لكسيني 11232H)مزدوجتيفلت )البلدية

107/09/04إقليم: اليوسفيةمدرسة الوحدةإقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيب 65 02/09/14إلتحاق بالزوجأسماء مبروك 13574D)مزدوجاليوسفية )البلدية

107/09/05إقليم: اليوسفيةمركزية اجنان ابيهإقليم: اليوسفيةمركزية الطياميم 65 03/09/13إلتحاق بالزوجةعبد الضيوف العريف 13707Yمزدوججنان بويه
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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

805/09/07إقليم: آسفيم/م مول البركيإقليم: اليوسفيةمركزية لهبابلة 61 17/09/15الهسكوري امنة 13810Kمزدوجمول البركي

124/11/08إقليم: آسفيالغزاونةإقليم: اليوسفيةمركزية الزازات 61 03/09/13هوراوي  فاطنة 13817Tمزدوجمول البركي

307/09/05عمالة: سل مدرسة م وديع السفيإقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقة 59 04/09/12فيصل امزان 01215V)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

505/09/08إقليم: آسفيم/م الجراداتإقليم: اليوسفيةمركزية النواصرة 59 04/09/12إلتحاق بالزوجنوال سويف 13622Fمزدوجبوكدرة

مدرسة الطاهر بن عبد إقليم: اليوسفيةمركزية عمر بن الخطاب

الكريم

104/09/02إقليم: اليوسفية 58 نعمالتيفافي عز الدين 04/09/18 13576F)مزدوجاليوسفية )البلدية

107/09/05إقليم: اليوسفيةمدرسة الوحدةإقليم: اليوسفيةمركزية الميهات 53 03/09/13إلتحاق بالزوجةالدريسي حاتم إمام 13574D)مزدوجاليوسفية )البلدية

م/ م  القائد حمودة مركزية إقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقة

اولد بورويس

701/01/10إقليم: بنسليمان 53 04/09/14حنان اجنح 07736Hمزدوجفضالت

1002/09/10إقليم: آسفيم/م بئر اوزوإقليم: اليوسفيةمركزية راس العين 53 02/09/14لفخيري سعيدة 13684Yمزدوجسيدي عيسى

802/09/14إقليم: آسفيم/م اولد بوعريسإقليم: اليوسفيةمركزية الدوار الجديد 53 02/09/14منال باحاج 13851Eمزدوجأيير

102/09/14إقليم: آسفيم/م مول البركيإقليم: اليوسفيةمركزية الكعدة 53 02/09/14جميلة  نضافة 13810Kمزدوجمول البركي

902/09/09إقليم: آسفيم/م مول البركيإقليم: اليوسفيةمركزية البدادغة 52 02/09/16نجاة شقري 13810Kمزدوجمول البركي

مجموعة مدارس السيفر إقليم: اليوسفيةمدرسة الفتح

المركزية

201/01/02عمالة: مراكش 50 06/09/17إلتحاق بالزوجأمريك أمال 02755Uمزدوجحربيل

105/09/08إقليم: اليوسفيةمدرسة الرايةإقليم: اليوسفيةالنور 49 04/09/12إلتحاق بالزوجبوظايعة الهام 13578H)مزدوجاليوسفية )البلدية

1005/09/08إقليم: آسفيم/م سيدي التيجيإقليم: اليوسفيةمركزية الفوارع 48 04/09/18سومية الهيري 13612Vمزدوجسيدي أتيجي

605/09/11إقليم: الجديدةمدرسة سيدي عليإقليم: اليوسفيةمركزية اولد البكري 48 06/09/17إلتحاق بالزوجبهلولة حياة 08138Vمزدوجسيدي علي بن حمدوش

105/09/11إقليم: آسفيالغزاونةإقليم: اليوسفيةمركزية النواصرة 48 02/09/16اسماء هوراوي 13817Tمزدوجمول البركي

407/09/05عمالة: مراكشمدرسة أم الفضلإقليم: اليوسفيةمركزية الحرش 47 02/09/14إلتحاق بالزوججهاد  البطحاوي 02735X)مزدوجالنخيل )المقاطعة
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107/09/05إقليم: اليوسفيةمركزية الفوارعإقليم: اليوسفيةمركزية زاوية حرمة ا 46 04/09/18عتيقة شلضة 13789Mمزدوجاسبيعات

202/09/15إقليم: آسفيم/م اولد بوعريسإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 45 02/09/15ابتسام حبيب 13851Eمزدوجأيير

502/09/15إقليم: آسفيم/م اولد بوعريسإقليم: اليوسفيةمركزية الجولن 45 02/09/15سكينة العيون 13851Eمزدوجأيير

205/09/11إقليم: آسفيالغزاونةإقليم: اليوسفيةمركزية الميدات 43 06/09/17نادية كمال 13817Tمزدوجمول البركي

118/09/02إقليم: آسفيم/م الشهدةإقليم: اليوسفيةمركزية الميدات 41 04/09/18إلتحاق بالزوجسناء البحار 13595Bمزدوجشهدة

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الفوارعإقليم: اليوسفيةمركزية البدادغة 39 06/09/17الغزياني كلثوم 13789Mمزدوجاسبيعات

المدرسة البتدائية إبن إقليم: اليوسفيةمركزية خنوفة

زيدون

220/11/08إقليم: العيون 38 02/09/16عبد العزيز مصلوح 06448H)مزدوجالعيون )البلدية

905/09/11إقليم: اليوسفيةمركزية زاوية حرمة اإقليم: اليوسفيةأربعاء الحريشة 38 02/09/16بوحسون أسماء 13805Eمزدوجالكنتور

504/09/12إقليم: اليوسفيةمدرسة الرايةإقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقة 37 02/09/15إلتحاق بالزوجابتسام الوزاني 13578H)مزدوجاليوسفية )البلدية

104/09/12إقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: اليوسفيةمركزية الطحارة 36 02/09/16إلتحاق بالزوجسهام العلمي 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

616/09/97إقليم: تطوانم.م اوشتامإقليم: اليوسفيةمركزية الميدات 35 05/09/17فؤاد بودركة 05652Tمزدوجزاوية سيدي قاسم

1102/09/09عمالة: فاسالقدسإقليم: اليوسفيةمركزية الحسينات 35 02/09/15إلتحاق بالزوجسلوى بونواضر 18444X)مزدوججنان الورد )المقاطعة

609/12/11إقليم: الرحامنةلحليوات المركزيةإقليم: اليوسفيةمركزية البلت 35 06/09/17عبد اللطيف الكساكس 09061Yمزدوجبوروس

104/09/12إقليم: اليوسفيةمركزية اجنان ابيهإقليم: اليوسفيةأربعاء الحريشة 35 02/09/15فاطمة الزهراء الكرضا 13707Yمزدوججنان بويه

302/09/15إقليم: الجديدةم/م الشروقةإقليم: اليوسفيةمركزية الطياميم 35 07/09/17حياة البوهادي 08264Gمزدوجأولد عيسى

403/09/13إقليم: اليوسفيةمركزية خميس زيمةإقليم: اليوسفيةأربعاء الحريشة 34 02/09/16سناء الفائز 13600G)مزدوجالشماعية )البلدية

مدرسة الطاهر بن عبد 

الكريم

402/09/14إقليم: اليوسفيةمركزية الفوارعإقليم: اليوسفية 34 06/09/17سميرة واحمان 13789Mمزدوجاسبيعات
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804/09/12إقليم: آسفيم/م الحمامشةإقليم: اليوسفيةمركزية لهبابلة 32 06/09/17إلتحاق بالزوجالمسعودي كريمة 13886Tمزدوجأولد سلمان

103/09/13إقليم: اليوسفيةمدرسة الفتحإقليم: اليوسفيةمركزية البلت 32 06/09/17إلتحاق بالزوجخولة ريان 13573C)مزدوجاليوسفية )البلدية

404/09/12إقليم: آسفي م/م الطهاهرةإقليم: اليوسفيةمركزية اجنان ابيه 31 02/09/17طارق الوريكة 13926Lمزدوجنكا

106/09/17إقليم: الرحامنةدار الواسطي المركزيةإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 31 06/09/17بوشرة المسكيني 09191Pمزدوجسيدي عبد  ا

206/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية اسبيعاتإقليم: اليوسفيةمركزية اجنان ابيه 31 06/09/17فتحي شكير 13784Gمزدوجاسبيعات

406/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية زاوية حرمة اإقليم: اليوسفيةمركزية اولد بوعنتر 31 18/09/17وديع مريم 13805Eمزدوجالكنتور

806/09/17إقليم: آسفيم/م الصبابحةإقليم: اليوسفيةمركزية إيغود 31 06/09/17الجبيلي سلمى 13610Tمزدوجلمراسلة

306/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية البلتإقليم: اليوسفيةمركزية القنطرة 31 06/09/17بشرى تباري 13799Yمزدوجالكنتور

206/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الطياميمإقليم: اليوسفيةأربعاء الحريشة 31 06/09/17زينب الكيحل 13690Eمزدوجاطياميم

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية زاوية حرمة اإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 31 06/09/17شهيد جبارة 13805Eمزدوجالكنتور

606/09/17إقليم: آسفيم/م لعبادلةإقليم: اليوسفيةمركزية اللويحات 31 06/09/17روان غزلن 13613

W

مزدوجسيدي أتيجي

306/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الفوارعإقليم: اليوسفيةأربعاء الحريشة 31 06/09/17نجاة عبد الصماد 13789Mمزدوجاسبيعات

606/09/17إقليم: آسفي م/م امشعرنإقليم: اليوسفيةمركزية النواصرة 31 06/09/17حبيبة بلمودن 13637Xمزدوجلحدار

1006/09/17إقليم: آسفيم/م لعبادلةإقليم: اليوسفيةمركزية إيغود 31 06/09/17فرتاح سهام 13613

W

مزدوجسيدي أتيجي

406/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الدخانةإقليم: اليوسفيةمركزية القنطرة 31 06/09/17سميرة الخلفاوي 13788Lمزدوجاسبيعات

306/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الطياميمإقليم: اليوسفيةمركزية البدادغة 31 06/09/17العمراني خديجة 13690Eمزدوجاطياميم

506/09/17إقليم: آسفيم/م ابن تومرتإقليم: اليوسفيةمركزية النواصرة 31 06/09/17مديحة حلوم 13967Fمزدوجالغيات
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706/09/17إقليم: آسفيم/م اولد بوعريسإقليم: اليوسفيةمركزية الجولن 31 06/09/17أمنة ليتي 13851Eمزدوجأيير

906/09/17إقليم: آسفيم/م خميس نكةإقليم: اليوسفيةمركزية الجولن 31 06/09/17فاطمة الزهراء عزيزي 13919Dمزدوجنكا

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية اجنان ابيهإقليم: اليوسفيةمركزية اولد العياشي 31 06/09/17المنصوري عبد الغفور 13707Yمزدوججنان بويه

406/09/17إقليم: آسفيم/م اولد عامرإقليم: اليوسفيةمركزية لهبابلة 31 06/09/17أمال المسماح 13674Mمزدوجالكرعاني

906/09/17إقليم: آسفيم/م دار الحاجيإقليم: اليوسفيةمركزية الزازات 31 06/09/17منى ابوالفضيل 13937Yمزدوجلمعاشات

806/09/17إقليم: آسفيم/م خميس نكةإقليم: اليوسفيةمركزية الزازات 31 06/09/17زينب ابوحفص 13919Dمزدوجنكا

706/09/17إقليم: آسفيم/م اولد بوعريسإقليم: اليوسفيةمركزية الزازات 31 06/09/17ابتسام اسكيريبة 13851Eمزدوجأيير

106/09/17إقليم: آسفيم/م اولد عامرإقليم: اليوسفيةمركزية اجنان ابيه 31 06/09/17ميلود الدكالي 13674Mمزدوجالكرعاني

مدرسة الطاهر بن عبد 

الكريم

103/09/13إقليم: اليوسفيةمركزية عمر بن الخطابإقليم: اليوسفية 28 نعمعبد الوهاب حديفة 06/09/17 13794Tمزدوجاسبيعات

627/01/17إقليم: آسفيمدرسة السلمإقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقة 28 27/01/17إلتحاق بالزوجحسناء الخوات 13563S)مزدوججماعة سحيم )البلدية

927/01/17إقليم: اليوسفيةمركزية البلتإقليم: اليوسفيةمركزية الميهات 28 27/01/17نجوى خديم 13799Yمزدوجالكنتور

106/09/17إقليم: آسفيم/م العرفانإقليم: اليوسفيةالمدرسة الجماعاتية الخنساء 28 06/09/17التوير نورة 13667Eمزدوجلمصابح

402/09/14إقليم: الجديدةم/م قاسم الزهيريإقليم: اليوسفيةمركزية البلت 26 04/09/18إلتحاق بالزوجلمياء الفاضيلي 08245Lمزدوجسيدي عابد

827/01/17إقليم: اليوسفيةمركزية اولد البكريإقليم: اليوسفيةمركزية خنوفة 25 06/09/17أسية البلهوان 13806Fمزدوجالكنتور

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية اجنان ابيهإقليم: اليوسفيةمركزية إيغود 25 04/09/19خوناتي سكينة 13707Yمزدوججنان بويه

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الميهاتإقليم: اليوسفيةمركزية الجولن 25 04/09/19سفيان الخرشي 13711Cمزدوججنان بويه

106/09/17إقليم: آسفيم/م العرفانإقليم: اليوسفيةالمدرسة الجماعاتية الخنساء 24 04/09/19المولي م 13667Eمزدوجلمصابح

1 072



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 2020

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: اليوسفيةمدرسة الرايةإقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمة 24 06/09/17إلتحاق بالزوجخديجة الشهب 13578H)مزدوجاليوسفية )البلدية

1004/09/18إقليم: آسفيم/م الصبابحةإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 24 04/09/18لطيفة بلخالة 13610Tمزدوجلمراسلة

204/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية اجنان ابيهإقليم: اليوسفيةمركزية الطحارة 24 04/09/18نادية الضرباني 13707Yمزدوججنان بويه

504/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيبإقليم: اليوسفيةمركزية البدادغة 24 04/09/18احميمسة نادية 13792Rمزدوجاسبيعات

104/09/18إقليم: قلعة  السراغنةاولد كليب المركزيةإقليم: اليوسفيةأربعاء الحريشة 24 04/09/18عائشة ادريبي 09004Lمزدوجأولد بوعلي الواد

104/09/18إقليم: اليوسفيةأربعاء الحريشةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 24 04/09/18عبدالجليل لكتاتني 13745Pمزدوجراس العين

404/09/18إقليم: آسفيم/م اولد زكريإقليم: اليوسفيةمركزية خنوفة 24 04/09/18أميمة الحمزاوي 13676Pمزدوجالكرعاني

404/09/18إقليم: الحوزايت عمارة الواد المركزيةإقليم: اليوسفيةمركزية اولد العياشي 24 04/09/18خولة قادري 03659Bمزدوجسيدي  بدهاج

304/09/18إقليم: الرحامنةراس العين المركزيةإقليم: اليوسفيةمركزية الدوار الجديد 24 04/09/18ايمان اوخار 09166Mمزدوجرأس عين الرحامنة

304/09/18إقليم: آسفيم/م اولد عبد اإقليم: اليوسفيةأربعاء الحريشة 24 04/09/18نعيمة محراش 13671Jمزدوجالكرعاني

204/09/12إقليم: اليوسفيةمدرسة الفتحإقليم: اليوسفيةمركزية البلت 23 17/09/18إلتحاق بالزوجنوال زين الدين 13573C)مزدوجاليوسفية )البلدية

506/09/17إقليم: آسفيم/م بني دغوغإقليم: اليوسفيةمركزية الزازات 23 06/09/17إلتحاق بالزوجكوثر الشهب 13634Uمزدوجشهدة

مدرسة سيدي احمد إقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقة

المختلطة

106/09/17إقليم: اليوسفية 23 06/09/17إلتحاق بالزوجهجر بن خويا 13590

W

مزدوجالكنتور

306/09/17إقليم: آسفيم/م مول البركيإقليم: اليوسفيةمركزية اجنان ابيه 23 06/09/17إلتحاق بالزوجليلى  نعانعي 13810Kمزدوجمول البركي

206/09/17إقليم: اليوسفيةمدرسة الفتحإقليم: اليوسفيةأربعاء الحريشة 23 06/09/17إلتحاق بالزوجربيعة مساعيد 13573C)مزدوجاليوسفية )البلدية

306/09/17إقليم: آسفيم/م دار الزيديةإقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة 22 06/09/17إلتحاق بالزوجكلخي حفيظة 13619Cمزدوجسيدي أتيجي

206/09/17إقليم: اليوسفيةمدرسة طه حسينإقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمة 22 06/09/17إلتحاق بالزوجأمينة لزهار 13581L)مزدوجاليوسفية )البلدية
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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 2020

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: آسفيم/م دار الزيديةإقليم: اليوسفيةمركزية الزازات 22 06/09/17إلتحاق بالزوجنادية السعدي 13619Cمزدوجسيدي أتيجي

106/09/17إقليم: آسفيم/م تازرورتإقليم: اليوسفيةمركزية النواصرة 21 06/09/17إلتحاق بالزوجزينب غياتي 13660Xمزدوجلبخاتي

406/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية البلتإقليم: اليوسفيةمركزية الطحارة 21 06/09/17مريم نعناع 13799Yمزدوجالكنتور

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الميهاتإقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة 21 06/09/17البوعزاوي هشام 13711Cمزدوججنان بويه

206/09/17إقليم: آسفيم/م اولد زكريإقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة 21 06/09/17أبو الحبيب إلياس 13676Pمزدوجالكرعاني

206/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية البلتإقليم: اليوسفيةمركزية الجولن 21 06/09/17نعمة  خاود 13799Yمزدوجالكنتور

306/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية راس العينإقليم: اليوسفيةمركزية القنطرة 21 06/09/17غزلن توفيق ا 13734Cمزدوجراس العين

506/09/17إقليم: آسفيم/م تازرورتإقليم: اليوسفيةمركزية القنطرة 21 06/09/17فاطمة الزهراء الراقي 13660Xمزدوجلبخاتي

106/09/17إقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: اليوسفيةمركزية الطحارة 21 06/09/17إلتحاق بالزوجسناء كرمة 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية خنوفةإقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة 21 06/09/17أيوبي عبد الله 13700Rمزدوججدور

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الفوارعإقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة 21 06/09/17إلتحاق بالزوجرضواني إلهام 13789Mمزدوجاسبيعات

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الحرشإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 21 06/09/17المهدي الكرياني 13725Tمزدوجلخوالقة

106/09/17إقليم: اليوسفيةأربعاء الحريشةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 21 06/09/17يوسف لكتاتني 13745Pمزدوجراس العين

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية خنوفةإقليم: اليوسفيةمركزية الزازات 21 06/09/17اكرام غلل 13700Rمزدوججدور

مجموعة مدارس الشويطر إقليم: اليوسفيةمركزية الزازات

المركزية

106/09/17عمالة: مراكش 21 06/09/17إلتحاق بالزوجخديجة الدريسي 02814Hمزدوجالويدان

306/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية البلتإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 21 06/09/17سليمة المنجاوي 13799Yمزدوجالكنتور

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 21 06/09/17عبد الحليم الجاحيضي 13739Hمزدوجراس العين
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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 2020

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: آسفيم/م بني دغوغإقليم: اليوسفيةمركزية اجنان ابيه 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةعلل النوري 13634Uمزدوجشهدة

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الجولنإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 21 06/09/17عبد الله عبد النور 13720Mمزدوججنان بويه

1006/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيبإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 21 06/09/17سميرة  لغشيم 13792Rمزدوجاسبيعات

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 21 06/09/17صافية الغنجاوي 13724Sمزدوجلخوالقة

206/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الميهاتإقليم: اليوسفيةمركزية إيغود 21 06/09/17الخائف خولة 13711Cمزدوججنان بويه

406/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الدخانةإقليم: اليوسفيةمركزية الكعدة 21 06/09/17اصفي عبد ا 13788Lمزدوجاسبيعات

706/09/17إقليم: آسفيم/م اولد امحاربإقليم: اليوسفيةمركزية القنطرة 21 06/09/17إلتحاق بالزوجليلى مصلوح 13924Jمزدوجنكا

206/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الدخانةإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 21 06/09/17حليمة السلموني 13788Lمزدوجاسبيعات

306/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيبإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 21 06/09/17هدى أجرودن 13792Rمزدوجاسبيعات

706/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الدخانةإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 21 06/09/17عزيزة مستار 13788Lمزدوجاسبيعات

506/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الدخانةإقليم: اليوسفيةمركزية اولد العياشي 21 06/09/17الطوسي زكرياء 13788Lمزدوجاسبيعات

706/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الدخانةإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 21 06/09/17نوال فريد 13788Lمزدوجاسبيعات

1006/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية اولد البكريإقليم: اليوسفيةمركزية الدوار الجديد 21 06/09/17نعيمة زكري 13806Fمزدوجالكنتور

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيبإقليم: اليوسفيةمركزية اولد بوعنتر 21 06/09/17إلتحاق بالزوجالعسري حنان 13792Rمزدوجاسبيعات

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية خنوفةإقليم: اليوسفيةمركزية الحسينات 21 06/09/17الهوري مريم 13700Rمزدوججدور

306/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيبإقليم: اليوسفيةمركزية الطحارة 21 06/09/17يسرى شيبان 13792Rمزدوجاسبيعات

مجموعة مدارس أولد عكيل إقليم: اليوسفيةمركزية الدوار الجديد

المركزية

406/09/17عمالة: مراكش 21 06/09/17إلتحاق بالزوجسلوى المعزوزي 02544Pمزدوجالوداية
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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 2020

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: اليوسفيةمركزية البلتإقليم: اليوسفيةأربعاء الحريشة 21 06/09/17فاطمة الزهراء  غزاوي 13799Yمزدوجالكنتور

106/09/17إقليم: اليوسفيةأربعاء الحريشةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 21 06/09/17الحسن السنيني 13745Pمزدوجراس العين

مدرسة سيدي احمد إقليم: اليوسفيةمركزية الجولن

المختلطة

406/09/17إقليم: اليوسفية 21 06/09/17إلتحاق بالزوجخديجة العباسي 13590

W

مزدوجالكنتور

306/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية راس العينإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 21 06/09/17عبد العاطي الهللي 13734Cمزدوجراس العين

606/09/17إقليم: آسفيم/م اولد عبد اإقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة 21 04/09/19الرباطي حسن 13671Jمزدوجالكرعاني

906/09/17إقليم: آسفيم/م دار الحاجيإقليم: اليوسفيةمركزية الزازات 21 04/09/19الهام الحنيجري 13937Yمزدوجلمعاشات

306/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية سيدي بوطيبإقليم: اليوسفيةمركزية الحسينات 21 06/09/17العوسي فراجي 13792Rمزدوجاسبيعات

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية الطحارةإقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة 21 06/09/17الكدار هشام 13716Hمزدوججنان بويه

118/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية اجدورإقليم: اليوسفيةمركزية اولد العياشي 21 18/09/17سديري نوال 13694Jمزدوججدور

404/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية الميداتإقليم: اليوسفيةمركزية لهبابلة 21 04/09/19بوعدي  ادريس 13697Mمزدوججدور

اولد عامر تيزمارين إقليم: اليوسفيةمركزية البلت

المركزية

806/09/00إقليم: الرحامنة 19 04/09/19ا لمصطفى ابنعدى 09296Dمزدوجأولد عامر تزمرين

101/01/17إقليم: اليوسفيةمركزية خميس زيمةإقليم: اليوسفيةمركزية الدخانة 19 04/09/18إلتحاق بالزوجخديجة الرباع 13600G)مزدوجالشماعية )البلدية

904/09/19إقليم: آسفيم/م اولد احميدةإقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقة 17 04/09/19اكرام صبري 13666Dمزدوجلمصابح

206/09/17إقليم: اليوسفيةمدرسة الوحدةإقليم: اليوسفيةمركزية الفوارع 16 04/09/19إلتحاق بالزوجاكريم الهام 13574D)مزدوجاليوسفية )البلدية

506/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية راس العينإقليم: اليوسفيةمركزية الطحارة 15 04/09/19يوسف لمفقه 13734Cمزدوجراس العين

106/09/17إقليم: اليوسفيةمركزية خنوفةإقليم: اليوسفيةمركزية الطحارة 15 04/09/19فهيم م علي 13700Rمزدوججدور

مدرسة سيدي احمد إقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمة

المختلطة

804/09/18إقليم: اليوسفية 15 04/09/18إلتحاق بالزوجنورة التومي 13590

W

مزدوجالكنتور
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

103/09/13إقليم: شفشاونم/م أعرقوبإقليم: اليوسفيةمركزية زاوية حرمة ا 14                             هلل 

المنجاوي

04/09/18 06283Dمزدوجبني بوزرة

604/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 14 04/09/18خولة  الحاضيري 13724Sمزدوجلخوالقة

504/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية الميداتإقليم: اليوسفيةأربعاء الحريشة 14 04/09/18نجاة بهاي 13697Mمزدوججدور

904/09/18عمالة: مراكشمدرسة أمينة بنت وهبإقليم: اليوسفيةمركزية راس العين 14 04/09/18إلتحاق بالزوجسعاد ربيعي 02734

W

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

مزدوج

204/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية الميهاتإقليم: اليوسفيةمركزية الطحارة 14 04/09/18سكينة القعراوي 13711Cمزدوججنان بويه

704/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية الحرشإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 14 04/09/18محسن وخلف 13725Tمزدوجلخوالقة

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 14 04/09/18م  الطيبي 13724Sمزدوجلخوالقة

704/09/18إقليم: آسفيم/م احد البخاتيإقليم: اليوسفيةمركزية خنوفة 14 04/09/18أيوب المنيار 13647Hمزدوجلبخاتي

304/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية الحرشإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 14 04/09/18نور الدين مهندي 13725Tمزدوجلخوالقة

604/09/18إقليم: الرحامنةلحنيشات المركزيةإقليم: اليوسفيةمركزية البدادغة 14 04/09/18إلتحاق بالزوجابتسام صويري 09281Mمزدوجلبريكيين

104/09/18إقليم: اليوسفيةأربعاء الحريشةإقليم: اليوسفيةمركزية الحسينات 14 04/09/18فنيد عماد 13745Pمزدوجراس العين

104/09/18إقليم: الصويرةم م الدحامنةإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةهشام سميح 10079Eمزدوجسيدي اسحاق

204/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية البدادغةإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 14 04/09/18نورة بليبلة 13741Kمزدوجراس العين

اولد عامر تيزمارين إقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة

المركزية

104/09/18إقليم: الرحامنة 14 04/09/18ياسين الغنجاوي 09296Dمزدوجأولد عامر تزمرين

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية البدادغةإقليم: اليوسفيةأربعاء الحريشة 14 04/09/18رجاء عماري 13741Kمزدوجراس العين

204/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمةإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 14 04/09/18عبد العالي الدريوش 13739Hمزدوجراس العين

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية خنوفةإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 14 04/09/18سفيان النكورو 13700Rمزدوججدور
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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 2020

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: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقةإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 14 04/09/18خالد الفقدامي 13724Sمزدوجلخوالقة

304/09/18إقليم: آسفيم/م العرفانإقليم: اليوسفيةمركزية الكعدة 14 04/09/18سفيان الخضري 13667Eمزدوجلمصابح

304/09/18إقليم: آسفيم/م الثلثاء سيدي عيسىإقليم: اليوسفيةمركزية الكعدة 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةعماد بسام 13680Uمزدوجسيدي عيسى

604/09/18إقليم: اليوسفيةالنورإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 14 04/09/18محسن بحيري 25800Tمزدوجلخوالقة

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية الميهاتإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 14 04/09/18عبد الكبير الخنوسي 13711Cمزدوججنان بويه

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية خنوفةإقليم: اليوسفيةمركزية الزازات 14 04/09/18نبيل عجيب 13700Rمزدوججدور

1104/09/18إقليم: آسفيم/م اولد فارقوإقليم: اليوسفيةمركزية الكعدة 14 04/09/18لحسن الويزى 13652Nمزدوجلبخاتي

213/02/17إقليم: اليوسفيةمركزية الميداتإقليم: اليوسفيةمركزية البلت 13 04/09/19حنصال يوسف 13697Mمزدوججدور

121/01/17إقليم: الحوزازميمإقليم: اليوسفيةمركزية زاوية حرمة ا 13 04/09/19هاجر المتقي 03442Rمزدوجتمكرت

604/09/18إقليم: الرحامنةمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: اليوسفيةالمدرسة الجماعاتية الخنساء 13 04/09/18إلتحاق بالزوجبشرى أبو النوار 08767D)مزدوجابن جرير )البلدية

504/09/18إقليم: آسفيم/م بئر اوزوإقليم: اليوسفيةالمدرسة الجماعاتية الخنساء 12 04/09/18إلتحاق بالزوجهدى أخراز 13684Yمزدوجسيدي عيسى

806/09/17إقليم: آسفيم/م العرفانإقليم: اليوسفيةمركزية إيغود 11 04/09/19ميلود بلحيمر 13667Eمزدوجلمصابح

606/09/17إقليم: آسفيم/م الدعيجاتإقليم: اليوسفيةمركزية البدادغة 11 04/09/19م أوعراق 13915Zمزدوجلعمامرة

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية خنوفةإقليم: اليوسفيةمركزية الجولن 11 04/09/19الغوتي حاجا 13700Rمزدوججدور

104/09/18إقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمةإقليم: اليوسفيةالمدرسة الجماعاتية الخنساء 10 04/09/19إبراهيم افاديس 13739Hمزدوجراس العين

504/09/19إقليم: آسفيم/م بني دغوغإقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة 10 04/09/19إلتحاق بالزوجرقية المتوكل 13634Uمزدوجشهدة

204/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية الميهاتإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 7 04/09/19عبد الوهاب نديم 13711Cمزدوججنان بويه
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304/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية راس العينإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 7 04/09/19غزلن الطنتاني 13734Cمزدوجراس العين

104/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية الكعدةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 7 04/09/19أنوار كمال 13779Bمزدوجإيغود

504/09/19إقليم: اليوسفيةأربعاء الحريشةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 7 04/09/19عبدالهادي رحيم 13745Pمزدوجراس العين

904/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية الدوار الجديدإقليم: اليوسفيةمركزية اولد العياشي 7 04/09/19جميلة الراقي 13766Mمزدوجسيدي شيكر

404/09/19إقليم: آسفيم/م اولد فارقوإقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة 7 04/09/19كريم العسال 13652Nمزدوجلبخاتي

804/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية الزازاتإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 7 04/09/19أيوب النجيلي 20851Nمزدوججدور

704/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية اللويحاتإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 7 04/09/19عثمان الخلفي 13729Xمزدوجلخوالقة

1004/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية سبت الخوالقةإقليم: اليوسفيةمركزية الحسينات 7 04/09/19مريم بيادي 13724Sمزدوجلخوالقة

104/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية القنطرةإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 7 04/09/19ليلى بلخيدر 13750Vمزدوجسيدي شيكر

مجموعة مدارس حيان إقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة

المركزية

1104/09/19عمالة: مراكش 7 04/09/19إلتحاق بالزوجفدوى الحيداوي 02788Eمزدوجأولد دليم

1004/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية راس العينإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 7 04/09/19سلمى فالح 13734Cمزدوجراس العين

604/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية راس العينإقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة 7 04/09/19وفاء الجاحيضي 13734Cمزدوجراس العين

104/09/19إقليم: اليوسفيةالمدرسة الجماعاتية الخنساءإقليم: اليوسفيةمركزية الحسينات 7 04/09/19وفاء شكري 25443Eمزدوجإيغود

304/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية لهبابلةإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 7 04/09/19رشيد محارب 13698Nمزدوججدور

504/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية راس العينإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 7 04/09/19سارة المنير 13734Cمزدوجراس العين

304/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية راس العينإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 7 04/09/19عادل فهيم 13734Cمزدوجراس العين

104/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية لهبابلةإقليم: اليوسفيةمركزية الضلعة 7 04/09/19عبد الرزاق البلوي 13698Nمزدوججدور

1 079



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

604/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية اللويحاتإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 7 04/09/19عبدالله الحيمر 13729Xمزدوجلخوالقة

204/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية الطحارةإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 7 04/09/19عبد العزيز عطيف 13716Hمزدوججنان بويه

104/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية الكعدةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 7 04/09/19عبدالرزاق الصحراوي 13779Bمزدوجإيغود

104/09/19إقليم: اليوسفيةمدرسة م بوليفةإقليم: اليوسفيةمركزية الدوار الجديد 7 04/09/19إلتحاق بالزوجشيماء اليومي 13599F)مزدوجالشماعية )البلدية

104/09/19إقليم: اليوسفيةأربعاء الحريشةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 7 04/09/19هشام الصالحي 13745Pمزدوجراس العين

604/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية راس العينإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 7 04/09/19إيمان الدباح 13734Cمزدوجراس العين

804/09/19إقليم: اليوسفيةمدرسة طه حسينإقليم: اليوسفيةمركزية الحرش 7 04/09/19إلتحاق بالزوجلطفي سارة 13581L)مزدوجاليوسفية )البلدية

904/09/19إقليم: اليوسفيةالمدرسة الجماعاتية الخنساءإقليم: اليوسفيةمركزية إيغود 7 04/09/19شيماء بن الزبيرية 25443Eمزدوجإيغود

504/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية خنوفةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 7 04/09/19عبدالغني الدباح 13700Rمزدوججدور

904/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية إيغودإقليم: اليوسفيةمركزية اولد العياشي 7 04/09/19هاجر الدريسي 13770Sمزدوجإيغود

204/09/19عمالة: مراكشمدرسة الطلس الكبيرإقليم: اليوسفيةمركزية القنطرة 7 04/09/19إلتحاق بالزوجنهيلة بوراوي 02727N سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

204/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية الضلعةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 7 04/09/19م ماسكي 13774

W

مزدوجإيغود

504/09/19إقليم: اليوسفيةأربعاء الحريشةإقليم: اليوسفيةمركزية القنطرة 7 04/09/19حنان بنفضول 13745Pمزدوجراس العين

104/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية الضلعةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 7 04/09/19عبدالجليل العزاب 13774

W

مزدوجإيغود

404/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 7 04/09/19هشام الزعاير 13739Hمزدوجراس العين

104/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية البدادغةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 7 04/09/19عثمان الهللي 13741Kمزدوجراس العين

604/09/19إقليم: اليوسفيةالمدرسة الجماعاتية الخنساءإقليم: اليوسفيةمركزية اولد العياشي 7 04/09/19حورية المطاعي 25443Eمزدوجإيغود
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304/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية البدادغةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 7 04/09/19عمار سلمي 13741Kمزدوجراس العين

104/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمةإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 7 04/09/19الحسين الربيعي 13739Hمزدوجراس العين

604/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية اللويحاتإقليم: اليوسفيةمركزية الباشتا النعيمة 7 04/09/19أمة الرحمان الفقدامي 13729Xمزدوجلخوالقة

304/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية البدادغةإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 7 04/09/19أسامة البشراوي 13741Kمزدوجراس العين

204/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية الكعاعمةإقليم: اليوسفيةمركزية اهديل المعمورة 7 04/09/19نبيل بهلول 13739Hمزدوجراس العين

104/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية اللويحاتإقليم: اليوسفيةمركزية إيغود 7 04/09/19سفيان السلواني 13729Xمزدوجلخوالقة

104/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية البدادغةإقليم: اليوسفيةمركزية الفضاضلة 7 04/09/19مراد الملواني 13741Kمزدوجراس العين

904/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية راس العينإقليم: اليوسفيةمركزية الكعدة 7 04/09/19زينب زكري 13734Cمزدوجراس العين

304/09/19إقليم: اليوسفيةمركزية راس العينإقليم: اليوسفيةمركزية الكعدة 7 04/09/19فاطنة البيلني 13734Cمزدوجراس العين

إقليم: شتوكة آيت م.م  تهمنيإقليم: اليوسفيةالمدرسة الجماعاتية الخنساء

باها
1202/09/14 36 02/09/14سعيد اوجامع 05365Fالمازيغيةتنالت
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08

116/09/85إقليم: الرشيديةتاركة الجديدةإقليم: الرشيديةاولد عبدالحليم 251 16/09/85أقدمية 16 سنةزقوري عبدالكريم 09372L)مزدوجالرشيدية )البلدية

116/09/91عمالة: طنجة - أصيلم علي مرزوقإقليم: الرشيديةاحياتن 199 02/09/16أقدمية 16 سنةعبد الرحمان المغراوي 15206C)مزدوجاصيلة )البلدية

216/09/93عمالة: مكناسعبد الخالق الطريسإقليم: الرشيديةاولد معطلة 191 16/09/96أقدمية 16 سنةم الوراق 19883L)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/88إقليم: الرشيديةعين العاطي 2إقليم: الرشيديةتنكبيت 189 12/01/00أقدمية 16 سنةاعللو عمر 21742G)مزدوجالرشيدية )البلدية

116/09/96عمالة: مكناسادريس الولإقليم: الرشيديةحي المقاومة 189 04/11/06أقدمية 16 سنةم برني 03984E)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/93إقليم: الرشيديةالعلويينإقليم: الرشيديةاولد رحو 187 16/09/97أقدمية 16 سنةعبد العزيز حجاج 09621Gمزدوجشرفاء مدغرة

216/09/95عمالة: مكناسواد المخازنإقليم: الرشيديةكيغلن 185 16/09/99أقدمية 16 سنةحمدي حسن 03983D)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/94إقليم: الرشيديةالواحةإقليم: الرشيديةزاوية املكيس 181 16/09/98أقدمية 16 سنةالطاريق موح 24277M)مزدوجالرشيدية )البلدية

121/09/83إقليم: الرشيديةابن رشدإقليم: الرشيديةالحي المي 180 14/04/86أقدمية 16 سنةرشيدي علوي للة عائشة 09370J)مزدوجالرشيدية )البلدية

116/09/92إقليم: الرشيديةالنخيلإقليم: الرشيديةالمعاضيد 177 06/09/00أقدمية 16 سنةاحماد العمراوي 20962J)مزدوجارفود )البلدية

316/09/92إقليم: الرشيديةابن بطوطةإقليم: الرشيديةقطع   الواد 177 16/09/00أقدمية 16 سنةالسباع احمد 09398Pمزدوجفركلة العليا

316/09/95إقليم: الرشيديةالنهضةإقليم: الرشيديةقصر الجديد 175 16/09/99أقدمية 16 سنةاحمد حجاجي 09366E)مزدوجالرشيدية )البلدية

116/09/93عمالة: مكناسسلمان الفارسيإقليم: الرشيديةالزعاري 175 16/09/00أقدمية 16 سنةاعمر شرقي 25445G)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/93إقليم: الرشيديةالحاج احمد الشرقاويإقليم: الرشيديةلحساسنة 175 16/09/99أقدمية 16 سنةلخضر عبد الحق 24278N)مزدوجالرشيدية )البلدية

116/09/93إقليم: الرشيديةعين العاطي 1إقليم: الرشيديةايت يوسف 175 16/12/00أقدمية 16 سنةالنصاري عبد ا 09376R)مزدوجالرشيدية )البلدية

116/09/94إقليم: الرشيديةالسلمإقليم: الرشيديةزاوية املكيس 173 20/09/00أقدمية 16 سنةالحمداوي اعبد ا 09401T)مزدوجالرشيدية )البلدية

116/09/92إقليم: الرشيديةإبن رشدإقليم: الرشيديةالمعاضيد 173 13/09/01أقدمية 16 سنةمساوي المصطفى 09378T)مزدوجارفود )البلدية
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116/09/96إقليم: الرشيديةمدرسة ايت خلفةإقليم: الرشيديةتابوعصامت 173 16/09/99أقدمية 16 سنةالدادسي عبدا 26901P)مزدوجالرشيدية )البلدية

116/09/97عمالة: مكناسادريس الولإقليم: الرشيديةعثمان ابن عفان 173 07/11/06أقدمية 16 سنةزكاري رشيدة 03984E)مزدوجمكناس )البلدية

316/09/95إقليم: الرشيديةالحي الجامعيإقليم: الرشيديةكيغلن 171 06/09/00أقدمية 16 سنةعرابة حميد 25217J)مزدوجالرشيدية )البلدية

416/09/95إقليم: الرشيديةالعيونإقليم: الرشيديةلقصر الفقاني 171 16/09/00أقدمية 16 سنةيعزة ابراهيم 09400S)مزدوجالرشيدية )البلدية

216/09/85إقليم: الرشيديةابن حزمإقليم: الرشيديةلل امينة 171 11/09/00أقدمية 16 سنةالميموني عبد الواحد 09368G)مزدوجالرشيدية )البلدية

116/09/93إقليم: الرشيديةالنخيلإقليم: الرشيديةالعبادلة 171 12/09/01أقدمية 16 سنةشوقي رشيد 20962J)مزدوجارفود )البلدية

116/09/93إقليم: الرشيديةالنهضةإقليم: الرشيديةاولد شاكر 171 16/09/01أقدمية 16 سنةلحسن غانم 09366E)مزدوجالرشيدية )البلدية

116/09/89إقليم: الرشيديةالنهضةإقليم: الرشيديةالمختلطة بودنيب 170 16/09/89أقدمية 16 سنةجمعي زكية 09366E)مزدوجالرشيدية )البلدية

216/09/94إقليم: الرشيديةعين العاطي 1إقليم: الرشيديةفزنة 169 06/09/01أقدمية 16 سنةبومنادي علي 09376R)مزدوجالرشيدية )البلدية

116/09/92إقليم: الرشيديةابن حزمإقليم: الرشيديةمسكي 169 21/01/03أقدمية 16 سنةعبدالحليم بن ام 09368G)مزدوجالرشيدية )البلدية

116/09/96إقليم: مولي يعقوبمدرسة 20 غشتإقليم: الرشيديةالحارة 169 06/09/00أقدمية 16 سنةمريد م 02158Vمزدوجعين الشقف

116/09/96إقليم: القنيطرةعين عريسإقليم: الرشيديةكيغلن 169 12/09/00أقدمية 16 سنةأزرور حسن 10915Nمزدوجحدادة

216/09/96إقليم: الرشيديةازمور الجديدإقليم: الرشيديةالزريقات 169 06/09/00أقدمية 16 سنةمساوي أحمد 18472C)مزدوجالرشيدية )البلدية

216/09/96إقليم: الرشيديةالعلويينإقليم: الرشيديةاولد عبدالحليم 169 16/09/00أقدمية 16 سنةالعلوي الخلفة 09621Gمزدوجشرفاء مدغرة

116/09/96إقليم: الرشيديةحمو سوالإقليم: الرشيديةمسكي 169 09/10/98إلتحاق بالزوجةم رضا وزير 20622P)مزدوجالرشيدية )البلدية

116/09/93إقليم: الرشيديةمدرسة ايت خلفةإقليم: الرشيديةزاوية املكيس 167 25/10/02أقدمية 16 سنةالخرمجوي م 26901P)مزدوجالرشيدية )البلدية

216/09/98إقليم: الرشيديةالنهضةإقليم: الرشيدية  تاديغوست 167 18/10/03أقدمية 16 سنةعبد الصمد ادريس 09366E)مزدوجالرشيدية )البلدية
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116/09/98إقليم: الرشيديةم احماد الديغوسيإقليم: الرشيديةمرزوكة 167 16/09/99أقدمية 16 سنةطاسين م 09363B)مزدوجالرشيدية )البلدية

216/09/99إقليم: الرشيديةازمور الجديدإقليم: الرشيديةحاسي  البيض 167 05/09/11أقدمية 16 سنةخطاري لحسن 18472C)مزدوجالرشيدية )البلدية

116/09/84إقليم: الرشيديةازمور الجديدإقليم: الرشيديةاحياتن 166 16/09/96أقدمية 16 سنةالطالب الحسين 18472C)مزدوجالرشيدية )البلدية

117/09/90إقليم: الرشيديةعين العاطي 2إقليم: الرشيديةاولد معطلة 165 16/09/04أقدمية 16 سنةمحند إكوي 21742G)مزدوجالرشيدية )البلدية

416/09/96إقليم: الرشيديةم احماد الديغوسيإقليم: الرشيديةاوفوس 165 13/09/01أقدمية 16 سنةعبد الحكيم بنكروم 09363B)مزدوجالرشيدية )البلدية

116/09/95إقليم: الرشيديةالنهضةإقليم: الرشيديةاولد الوالي 163 16/09/01أقدمية 16 سنةمساوي عبد الكبير 09366E)مزدوجالرشيدية )البلدية

216/09/97إقليم: الرشيدية وادي الدهبإقليم: الرشيديةاولد شاكر 163 12/11/01أقدمية 16 سنةخديجة شكري 09371K)مزدوجالرشيدية )البلدية

516/09/99إقليم: الرشيديةتازناقتإقليم: الرشيديةتازوكارت 163 16/09/00أقدمية 16 سنةالبوني الحسن 09623Jمزدوجشرفاء مدغرة

116/09/99إقليم: الرشيديةازمور الجديدإقليم: الرشيديةتلوين 163 15/09/00أقدمية 16 سنةالصادقي م 18472C)مزدوجالرشيدية )البلدية

516/09/99إقليم: الرشيديةلقصيبةإقليم: الرشيديةتنغراس 163 13/09/00أقدمية 16 سنةحمدي موراد 09622Hمزدوجشرفاء مدغرة

316/09/93إقليم: الخميساتعبد الكريم الخطيبإقليم: الرشيديةسيدي بوعبد ا 161 06/09/06أقدمية 12 سنةالدريسي مولي الشريف 27309H سيدي علل البحراوي

)البلدية(

مزدوج

116/09/97إقليم: الرشيديةازمور الجديدإقليم: الرشيديةشرفة باحاج 161 16/09/00أقدمية 16 سنةعلط رضوان 18472C)مزدوجالرشيدية )البلدية

516/09/97إقليم: الرشيديةم المختار السوسيإقليم: الرشيديةالزاوية القديمة 161 16/09/00أقدمية 16 سنةومهى احماد 09369H)مزدوجالرشيدية )البلدية

316/09/99إقليم: الرشيديةابن خلدونإقليم: الرشيديةاحندار 161 16/09/00أقدمية 16 سنةعدي بن يدير 09364C)مزدوجالرشيدية )البلدية

306/09/00إقليم: الرشيديةعين العاطي 2إقليم: الرشيديةايت ابراهيم 161 04/01/01أقدمية 16 سنةقدور احمد 21742G)مزدوجالرشيدية )البلدية

116/09/94إقليم: الرشيديةعين العاطي 2إقليم: الرشيديةحي المقاومة 159 16/09/01أقدمية 16 سنةعبد ا ركراكي 21742G)مزدوجالرشيدية )البلدية

516/09/98إقليم: الرشيديةلقصيبةإقليم: الرشيديةالزعاري 159 12/11/01أقدمية 16 سنةهشام بدير 09622Hمزدوجشرفاء مدغرة

1 084



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 2020

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: الرشيدية11 ينايرإقليم: الرشيديةقصر الجديد 159 20/09/10أقدمية 16 سنةحجاجي مراد 09373M)مزدوجالرشيدية )البلدية

316/09/96إقليم: الرشيديةابن رشدإقليم: الرشيديةلل امينة 157 16/09/98أقدمية 16 سنةخضير م 09370J)مزدوجالرشيدية )البلدية

116/09/98إقليم: الرشيديةتازناقتإقليم: الرشيديةارارة 157 16/09/01أقدمية 16 سنةبودروس رضوان 09623Jمزدوجشرفاء مدغرة

916/09/99إقليم: الرشيديةابن خلدونإقليم: الرشيديةايت اولحو 157 16/09/99أقدمية 16 سنةحنان سليح 09364C)مزدوجالرشيدية )البلدية

106/09/00إقليم: الرشيديةعين العاطي 1إقليم: الرشيديةلحساسنة 157 08/01/02أقدمية 16 سنةاعزيز عبد الحكيم 09376R)مزدوجالرشيدية )البلدية

216/09/95عمالة: مكناسالبريدية المركزإقليم: الرشيديةتنغراس 155 06/09/01أقدمية 16 سنةبوعلم سلم 03917Gمزدوجمجاط

416/09/93إقليم: القنيطرةثريا السقاطإقليم: الرشيديةاولد عبدالحليم 155 06/09/01أقدمية 16 سنةالصحراوي رشيد 26376U)مزدوجمهدية )البلدية

416/09/96إقليم: الرشيديةسيدي بوعبد اإقليم: الرشيديةتزوكاغين 155 06/09/01أقدمية 16 سنةفراح عبد المجيد 09625Lمزدوجشرفاء مدغرة

416/09/96إقليم: الرشيديةتاركة الجديدةإقليم: الرشيديةالخربات 155 16/09/98أقدمية 16 سنةعالط خالد 09372L)مزدوجالرشيدية )البلدية

116/09/96إقليم: الرشيديةعين العاطي 1إقليم: الرشيديةقصر بودنيب 155 15/09/03أقدمية 16 سنةفقير سعيد 09376R)مزدوجالرشيدية )البلدية

716/09/99إقليم: الرشيديةسيدي بوعبد اإقليم: الرشيديةالزاوية القديمة 155 25/10/02أقدمية 16 سنةبوزيان م 09625Lمزدوجشرفاء مدغرة

406/09/00إقليم: الرشيديةتاركة الجديدةإقليم: الرشيديةالزريقات 155 06/09/01أقدمية 16 سنةقديري خديجة 09372L)مزدوجالرشيدية )البلدية

606/09/01إقليم: الرشيديةابن خلدونإقليم: الرشيديةاولد معطلة 155 12/09/10أقدمية 16 سنةشكري لطيفة 09364C)مزدوجالرشيدية )البلدية

606/09/01إقليم: الرشيديةابن خلدونإقليم: الرشيديةإبن رشد 155 12/09/10أقدمية 16 سنةلمني حنان 09364C)مزدوجالرشيدية )البلدية

116/09/85إقليم: الرشيدية حي السلمإقليم: الرشيديةالميرة لل مريم 154 12/09/01أقدمية 16 سنةحضري م 26306T)مزدوجارفود )البلدية

406/09/00إقليم: الرشيديةعين العاطي 2إقليم: الرشيديةاولد شاكر 154 20/09/10إلتحاق بالزوجلطيفة مى 21742G)مزدوجالرشيدية )البلدية

316/09/98عمالة: مكناسالبريدية المركزإقليم: الرشيديةالسات 153 16/09/02أقدمية 16 سنةم خليد 03917Gمزدوجمجاط
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106/09/00إقليم: الرشيديةعين العاطي 1إقليم: الرشيديةايت ابن اعمر 153 04/09/02أقدمية 16 سنةمجاهيد باني 09376R)مزدوجالرشيدية )البلدية

606/09/00إقليم: الرشيديةتنكبيتإقليم: الرشيديةالمــــــنقارة 2 153 06/09/02أقدمية 16 سنةعقلي عبد الحق 09638Aمزدوجالخنك

106/09/00إقليم: الحاجبدار القايد عليإقليم: الرشيديةتنغراس 153 06/09/02أقدمية 16 سنةبنكروم فؤاد 04205Vمزدوجأيت يعزم

706/09/00إقليم: الرشيديةتازناقتإقليم: الرشيديةتازوكارت 153 12/09/02أقدمية 16 سنةاحمد غلص 09623Jمزدوجشرفاء مدغرة

306/09/00إقليم: الرشيديةابن خلدونإقليم: الرشيديةزاوية املكيس 153 22/09/10إلتحاق بالزوجيسومر فتيحة 09364C)مزدوجالرشيدية )البلدية

616/09/98إقليم: الرشيديةالعيونإقليم: الرشيديةايت يوسف 151 20/09/03أقدمية 16 سنةاوقمني ادريس 09400S)مزدوجالرشيدية )البلدية

1016/09/99إقليم: الرشيدية11 ينايرإقليم: الرشيديةالزريقات 151 17/11/03أقدمية 16 سنةحاليش رشيد 09373M)مزدوجالرشيدية )البلدية

816/09/99إقليم: الرشيديةتنكبيتإقليم: الرشيديةاوفوس 151 20/11/03أقدمية 16 سنةاسماعيل خيوي 09638Aمزدوجالخنك

117/09/84إقليم: الحاجبالعمرانإقليم: الرشيديةالتوحيد 150 04/10/99أقدمية 16 سنةجرفي م 04112U)مزدوجالحاجب )البلدية

206/09/00إقليم: الرشيديةابن بطوطةإقليم: الرشيديةايت ابن اعمر 149 06/09/03أقدمية 16 سنةعزيز زكرياء 09398Pمزدوجفركلة العليا

306/09/00إقليم: الرشيديةعبد الرحمان الداخلإقليم: الرشيديةملعب 149 05/09/03أقدمية 16 سنةشلف م 09704Xمزدوجفركلة العليا

1004/09/02إقليم: الرشيديةمسكيإقليم: الرشيديةاولد الزهراء 149 16/09/10أقدمية 16 سنةأكومي لطيفة 09629Rمزدوجشرفاء مدغرة

104/09/02إقليم: الرشيديةابن بطوطةإقليم: الرشيديةالبور 149 04/09/03أقدمية 16 سنةحلحان فوزية 09398Pمزدوجفركلة العليا

604/09/02عمالة: مكناسالوفاقإقليم: الرشيديةتامرنة 149 30/10/02أقدمية 16 سنةاليزيدي عبد الرحيم 04009G)مزدوجمكناس )البلدية

عمالة: الصخيرات  - انوالإقليم: الرشيديةانس ابن مالك

تمارة
116/09/94 148 06/09/19أقدمية 16 سنةسعيدي فاتحة 01329U)مزدوجعين العودة )البلدية

617/09/90عمالة: مكناسالحاج قدورإقليم: الرشيديةابن خلدون 148 12/10/99أقدمية 16 سنةماما بوشدور 03837V سيدي سليمان مول

الكيفان

مزدوج

106/09/01عمالة: فاسحمزة بن عبد المطلبإقليم: الرشيديةالزريقات 147 19/11/03أقدمية 16 سنةحسني علوي سناء 02098E)مزدوجزواغة )المقاطعة
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906/09/00إقليم: الرشيديةتنكبيتإقليم: الرشيديةالمــــــنقارة 2 146 04/09/02إلتحاق بالزوجةسعادة مراد 09638Aمزدوجالخنك

عمالة: المضيق - مدرسة أغطاسإقليم: الرشيديةاولد يحيى

الفنيدق
216/09/99 145 04/09/02أقدمية 16 سنةرشيدة بزي 25745H)مزدوجالفنيدق )البلدية

304/09/02إقليم: الرشيديةابن بطوطةإقليم: الرشيديةالبور 145 04/09/03أقدمية 16 سنةجعكو الهام 09398Pمزدوجفركلة العليا

704/09/02إقليم: ميدلتمدرسة الخنساءإقليم: الرشيديةاملكو 145 05/09/03أقدمية 16 سنةخويا مولي رضوان 09387C)مزدوجالريش )البلدية

116/09/92عمالة: مكناسالبريدية المركزإقليم: الرشيديةاولد يوسف 1 144 04/10/99أقدمية 16 سنةمولكي لحسن 03917Gمزدوجمجاط

106/09/00إقليم: الرشيديةواقةإقليم: الرشيدية  تاديغوست 143 25/10/02أقدمية 16 سنةخطاب عبدالحميد 09658Xمزدوجاغريس السفلي

706/09/01إقليم: الرشيديةمسكيإقليم: الرشيديةحي المقاومة 143 07/11/06أقدمية 16 سنةمصطفى الخوا 09629Rمزدوجشرفاء مدغرة

216/09/97عمالة: مكناسواد المخازنإقليم: الرشيديةعثمان ابن عفان 142 16/09/00أقدمية 16 سنةرشيدة  عالمي 03983D)مزدوجمكناس )البلدية

104/09/02إقليم: الرشيديةابن بطوطةإقليم: الرشيديةالبور 141 10/09/15أقدمية 16 سنةفاطمة عبيدي 09398Pمزدوجفركلة العليا

704/09/02إقليم: الرشيديةايت يوسفإقليم: الرشيديةايت ابراهيم 141 07/09/04أقدمية 16 سنةاوجلب لحسن 09644Gمزدوجالخنك

1016/09/92إقليم: الرشيديةزاوية املكيسإقليم: الرشيديةعثمان ابن عفان 140 13/09/01أقدمية 16 سنةالحافي علي 09603Mمزدوجاوفوس

206/09/01إقليم: الرشيديةالفتحإقليم: الرشيديةتاوريرت 139 14/03/06أقدمية 12 سنةمنير حسن 09383Y)مزدوجكلميمة )البلدية

مدرسة واد الرمان إقليم: الرشيديةتكرومت

الجماعاتية

604/09/02عمالة: مكناس 135 05/09/03أقدمية 16 سنةبركي يونس 25902Dمزدوجعين كرمة-واد الرمان

704/09/02إقليم: الحاجبالعمرانإقليم: الرشيديةاكدمان 135 05/09/03أقدمية 16 سنةكريمة حمداوي 04112U)مزدوجالحاجب )البلدية

416/09/94إقليم: الحاجبزينب النفزاويةإقليم: الرشيديةابن بطوطة 134 12/11/01أقدمية 16 سنةعائشة وركاكة 04102H)مزدوجالحاجب )البلدية

616/09/95عمالة: وجدة - أنكادم. النسيمإقليم: الرشيديةعثمان ابن عفان 134 16/09/01أقدمية 16 سنةمتوكل حفيظ 18469Z)مزدوجوجدة )البلدية

116/09/96إقليم: الرشيديةالزعاريإقليم: الرشيديةسيدي م بن عبد ا 134 06/09/00أقدمية 16 سنةخياط  عمر 09515Sمزدوجعرب صباح زيز
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عمالة: أكادير  إدا م.الياسمينإقليم: الرشيديةالسات

وتنان
516/09/98 133 07/09/04أقدمية 16 سنةسعيد ميموني 26998Vمزدوجالدراركة

104/09/02إقليم: الرشيديةتاركة القديمةإقليم: الرشيديةارارة 133 نعمإلتحاق بالزوجلل نزهة العمراوي 12/10/10 09374Nمزدوجالخنك

205/09/03إقليم: الرشيديةالفتحإقليم: الرشيديةاملكو 133 15/10/05أقدمية 12 سنةعريم الحسين 09383Y)مزدوجكلميمة )البلدية

106/09/00إقليم: الرشيديةعبد الرحمان الداخلإقليم: الرشيديةاكلي 129 24/09/08أقدمية 12 سنةادريس جنان 09704Xمزدوجفركلة العليا

116/09/91إقليم: الرشيديةالتوحيدإقليم: الرشيديةمكمان 126 05/09/03أقدمية 16 سنةم اوصڭى 09384Z)مزدوجكلميمة )البلدية

106/09/01إقليم: الحاجبم علي بن ابي طالبإقليم: الرشيديةحي المقاومة 126 27/09/06أقدمية 12 سنةبوشرة بابزي 04106M)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

216/09/99إقليم: الرشيديةالميرة لل أسماءإقليم: الرشيديةتلوين 125 21/12/06أقدمية 12 سنةنزهة راجي 09382X)مزدوجكلميمة )البلدية

606/09/01إقليم: الحاجبالمختار السوسيإقليم: الرشيديةاولد سيدي ابراهيم 125 03/11/06أقدمية 12 سنةبودين عبد المالك 04104K)مزدوجسبع عيون )البلدية

907/09/04إقليم: الرشيديةاولد شاكرإقليم: الرشيديةامنزران 125 23/09/10إلتحاق بالزوجمختاري سومية 09601Kمزدوجاوفوس

111/09/00إقليم: الرشيديةأيت أزينإقليم: الرشيديةقطع   الواد 123 07/09/04أقدمية 16 سنةموهير سعاد 09664Dمزدوجاغريس العلوي

116/09/99إقليم: الحاجبم علي بن ابي طالبإقليم: الرشيديةالشهيد أحمد بن م الرشدي 122 05/09/03أقدمية 16 سنةعمر بن احمادي 04106M)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

306/09/01إقليم: الخميساتعبد الكريم الخطيبإقليم: الرشيديةالعيون 122 25/12/06أقدمية 12 سنةجويلة سميرة 27309H سيدي علل البحراوي

)البلدية(

مزدوج

416/09/92إقليم: ميدلتامــــــالوإقليم: الرشيديةاملكو 121 02/09/13اعزيز م 09780Eمزدوجغرس تعللين

116/09/85إقليم: الرشيدية وادي الدهبإقليم: الرشيديةمدرسة ايت خلفة 120 نعميوسف وتزاري 04/09/18 09371K)مزدوجالرشيدية )البلدية

716/09/96عمالة: مكناسابن الونانإقليم: الرشيديةمولي علي الشريف 120 19/11/03إلتحاق بالزوجالعيرج تورية 03807M)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/97إقليم: الرشيديةعبد الرحمان الداخلإقليم: الرشيديةحي الرشاد 120 16/09/99أقدمية 16 سنةمدوش سعيد 09704Xمزدوجفركلة العليا

116/09/99إقليم: الرشيدية حي السلمإقليم: الرشيديةالمــــــنقارة 2 119 16/11/11سعداوي فريد 26306T)مزدوجارفود )البلدية
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116/09/92عمالة: مكناسايت حسينإقليم: الرشيديةعثمان ابن عفان 117 16/09/00إلتحاق بالزوجعزيزة بن الهاشمي 04030Eمزدوجأيت ولل

216/09/99إقليم: الرشيديةالساقية الحمراءإقليم: الرشيديةتلوين 115 07/09/05أقدمية 12 سنةاغبي هشام 09666Fمزدوجاغريس العلوي

206/09/01إقليم: الرشيديةحي الرشادإقليم: الرشيديةتوروك 115 22/02/12رشيد حسوني 25212D)مزدوجكلميمة )البلدية

106/09/00إقليم: الرشيديةاسريرإقليم: الرشيديةازاك نووشن 113 17/10/15مولي رشيد قرشي 09714Hمزدوجفركلة العليا

105/09/03إقليم: الرشيديةاهبيباتإقليم: الرشيديةمرزوكة 113 02/09/10وديرو ابراهيم 09518Vمزدوجعرب صباح زيز

206/09/01إقليم: الرشيديةابن الخطيبإقليم: الرشيديةالترميدي 112 12/10/06أقدمية 12 سنةأغريسي عبدالمولى 09381

W

مزدوجارفود )البلدية(

101/05/97إقليم: الدريوشم. ابن الخطيبإقليم: الرشيديةالعبادلة 111 04/09/12طاهيري فاطمة الزهراء 12328Z)مزدوجبن الطيب )البلدية

104/09/02إقليم: الرشيديةعثمان ابن عفانإقليم: الرشيديةتكرومت 109 04/09/07أقدمية 12 سنةسعيد الجرموني 09391G مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

مدرسة عبد الواحد إقليم: الرشيديةالميرة لل أسماء

المراكشي

506/09/01عمالة: سل 104 12/09/10لعل  لطيفة 25508A باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: الصخيرات  - حليمة السعديةإقليم: الرشيديةالحكمة

تمارة
116/09/99 102 05/09/03أقدمية 16 سنةللة ليلى اليزيدي 23103L)مزدوجتمارة )البلدية

312/09/02إقليم: الحاجبعلل ابن عبد اإقليم: الرشيديةاغبالو 101 08/09/08أقدمية 12 سنةبوعزاوي سعيد 04114

W

مزدوجاكوراي )البلدية(

106/09/01إقليم: الرشيديةالساقية الحمراءإقليم: الرشيديةمكمان 100 05/09/07أقدمية 12 سنةلل حورية مزيان 09666Fمزدوجاغريس العلوي

عمالة: الصخيرات  - المغرب العربيإقليم: الرشيديةالساقية الحمراء

تمارة
216/09/99 99 15/09/10إلتحاق بالزوجمصاحو نجاة 01309X)مزدوجتمارة )البلدية

105/09/03إقليم: الرشيدية حي السلمإقليم: الرشيديةالنخيل 98 08/02/06أقدمية 12 سنة السليماني نوال 26306T)مزدوجارفود )البلدية

116/09/93إقليم: الرشيديةايت يوسفإقليم: الرشيديةقصر الجديد 96 04/09/19إلتحاق بالزوجةامسهل جمال 09644Gمزدوجالخنك

216/09/99إقليم: الرشيديةحي الرشادإقليم: الرشيديةالسلطان مولي الحسن 96 02/09/16عثمان زايدلي 25212D)مزدوجكلميمة )البلدية

106/09/00إقليم: الرشيديةعبد الرحمان الداخلإقليم: الرشيديةاكلي 95 06/09/17راشدي م 09704Xمزدوجفركلة العليا
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423/01/08إقليم: الرشيديةمكمانإقليم: الرشيديةتوروك 89 04/09/12عنيني م 09667Gمزدوجاغريس العلوي

117/09/90إقليم: الرشيديةمدرسة ايت خلفةإقليم: الرشيدية وادي الدهب 88 نعمأيت ملود لحسن 04/09/19 26901P)مزدوجالرشيدية )البلدية

205/09/03إقليم: الرشيديةالزاوية القديمةإقليم: الرشيديةالمعاضيد 84 04/09/18هدون يونس 09607Sمزدوجالرتب

701/01/10إقليم: الحاجبعلل ابن عبد اإقليم: الرشيديةتكرومت 83 01/01/10النصاري حسناء 04114

W

مزدوجاكوراي )البلدية(

116/09/99إقليم: الرشيديةالميرة لل أسماءإقليم: الرشيديةتكاترت 81 04/09/19غريب رضية 09382X)مزدوجكلميمة )البلدية

223/01/08إقليم: ميدلتايت موسى اوعليإقليم: الرشيديةايت سليمان 79 04/09/12اعسيني احماد 09794Vمزدوجامزيزل

215/09/10إقليم: الرشيديةابن بطوطةإقليم: الرشيديةازاك نووشن 79 22/02/12لمامي الحسين 09398Pمزدوجفركلة العليا

315/09/10إقليم: الرشيديةموسى بن نصيرإقليم: الرشيديةازاك نووشن 79 22/02/12ابراهيم ملك 09709Cمزدوجفركلة العليا

315/09/10عمالة: طنجة - أصيل اجزنايةإقليم: الرشيديةتمزكيت 75 15/09/10الهندي  نورى 15217P)مزدوجكزناية )البلدية

204/09/02إقليم: الرشيديةمولي ادريس الولإقليم: الرشيديةمعركة تيغمـــرت 74 02/09/16الكبيد فاطمة 09379U)مزدوجارفود )البلدية

612/09/02إقليم: الرشيديةمدرسة المسيرة البتدائيةإقليم: الرشيديةبني وزيـــــم 71 04/09/13بولعيد فاطمة 27262G)مزدوجبوذنيب )البلدية

302/09/09إقليم: الرشيديةحي الرشادإقليم: الرشيديةافغ 71 03/09/12شاري مريم 25212D)مزدوجكلميمة )البلدية

215/09/10إقليم: الرشيديةاسريرإقليم: الرشيديةالبور 71 04/09/11ايت  حميدا رشيدة 09714Hمزدوجفركلة العليا

205/09/03إقليم: الحاجبالنرجسإقليم: الرشيديةتامرنة 69 حمداوي علوي مولي عبد 

الرحمان

04/09/12 21195M)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

107/09/04عمالة: مكناسشكيب أرسلنإقليم: الرشيديةايت يوسف 69 04/09/19إلتحاق بالزوجنجاة فاركي 03828K)مزدوجويسلن )البلدية

123/01/08إقليم: الرشيديةاولد معطلةإقليم: الرشيديةلحساسنة 65 04/09/19خويطي الغازي 09509Kمزدوجعرب صباح زيز

801/01/10إقليم: الرشيديةابن الخطيبإقليم: الرشيديةاكديــــــم 63 02/09/14الخلفوي احماد 09381

W

مزدوجارفود )البلدية(
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904/09/02إقليم: الرشيديةتزوكاغينإقليم: الرشيديةتوروك 61 06/09/17بوستة عبد اللطيف 09697Pمزدوجفركلة السفلى

102/09/10إقليم: الرشيديةمدرسة المسيرة البتدائيةإقليم: الرشيديةالحي المي 58 02/09/16عزوزي فوزية 27262G)مزدوجبوذنيب )البلدية

106/09/01إقليم: الرشيديةاولد شاكرإقليم: الرشيديةحنابو 57 06/09/17إلتحاق بالزوجةالصبوني م 09601Kمزدوجاوفوس

105/09/03إقليم: الرشيديةحي الرشادإقليم: الرشيديةالحارة 57 04/09/19إلتحاق بالزوجحطربوش خديجة 25212D)مزدوجكلميمة )البلدية

218/02/08إقليم: الرشيديةالعبادلةإقليم: الرشيديةامنزران 57 06/09/17حبيبي علوي للة مولي 21760Bمزدوجعرب صباح زيز

804/09/12إقليم: الرشيديةزاوية املكيسإقليم: الرشيديةفزنة 57 03/09/13إلتحاق بالزوجونيسة  سعادة 09603Mمزدوجاوفوس

205/09/03إقليم: الرشيديةتزوكاغينإقليم: الرشيديةتوروك 54 04/09/18سليماني فريد 09697Pمزدوجفركلة السفلى

503/09/13إقليم: الرشيديةزاوية املكيسإقليم: الرشيديةاغف نغير 53 03/09/13إلتحاق بالزوجايت حساين عائشة 09603Mمزدوجاوفوس

602/09/14إقليم: الرشيديةتلوينإقليم: الرشيديةاوخيت 53 10/09/15والزين فاطمة 09661Aمزدوجاغريس السفلي

112/09/02عمالة: سل مجموعة مدارس التنميةإقليم: الرشيديةارارة 51 06/09/17م البوخاري 01218Yمزدوجالسهول

404/09/02إقليم: الحاجبراس جيريإقليم: الرشيديةاوفوس 51 06/09/17كرفال خديجة 04219Kمزدوجرأس اجري

507/09/05إقليم: ميدلتمدرسة الخنساءإقليم: الرشيديةاكديــــــم 51 02/09/14إلتحاق بالزوجاوحتي حسناء 09387C)مزدوجالريش )البلدية

201/01/10إقليم: الرشيديةالمختلطة بودنيبإقليم: الرشيديةتيهارين 51 03/09/13ابن السعدية تورية 09395L)مزدوجبوذنيب )البلدية

102/09/10إقليم: الرشيديةاولد يوسف 1إقليم: الرشيديةارارة 51 06/09/17عبد العزيز بودواية 09392H مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

106/09/01إقليم: الرشيديةاهبيباتإقليم: الرشيديةالسيــــفة 47 06/09/17الحمداوي عبد الغاني 09518Vمزدوجعرب صباح زيز

305/09/07إقليم: الرشيديةالبورإقليم: الرشيديةتاغيا 46 04/09/18فيصل باحو 09707Aمزدوجفركلة العليا

205/09/08إقليم: الرشيديةاولد شاكرإقليم: الرشيديةالزاوية القديمة 46 02/09/16إلتحاق بالزوجزروال فاطمة الزهرة 09601Kمزدوجاوفوس
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215/09/10إقليم: الرشيديةالساتإقليم: الرشيديةسيدي م بن عبد ا 46 06/09/17رضوان طليح 09705Yمزدوجفركلة العليا

302/09/14إقليم: الرشيديةاولد شاكرإقليم: الرشيديةالطاوس 46 02/09/14إلتحاق بالزوجامزيل حفيضة 09601Kمزدوجاوفوس

106/09/01إقليم: الرشيديةاهبيباتإقليم: الرشيديةالسيــــفة 45 02/09/15ايت احمد يوسف 09518Vمزدوجعرب صباح زيز

105/09/07إقليم: الرشيديةاولد معطلةإقليم: الرشيديةتيهارين 45 02/09/15بوعلم اللودي 09509Kمزدوجعرب صباح زيز

602/09/15عمالة: الميةام البنينإقليم: الرشيديةاغف نغير 45 02/09/15شرود   سهام 26368Kمزدوجبني يخلف

602/09/10إقليم: الرشيديةالزعاريإقليم: الرشيديةاولد الزهراء 43 04/09/19أميني علوي حسناء 09515Sمزدوجعرب صباح زيز

402/09/14إقليم: الرشيديةتازوكارتإقليم: الرشيديةافغ 43 06/09/17سعيدة  المكي 09618Dمزدوجوادي النعام

101/01/10إقليم: الرشيديةالمــــــنقارة 2إقليم: الرشيديةالترميدي 42 02/09/16الدعنوني احمد 20964L)مزدوجالجرف )البلدية

504/09/12إقليم: الحاجبايت عمروإقليم: الرشيديةافغ 42 04/09/18مريم علبو 04186Zمزدوجلقصير

102/09/09إقليم: الرشيديةتزوكاغينإقليم: الرشيديةالحكمة 40 04/09/18يوسف شرويط 09697Pمزدوجفركلة السفلى

301/01/10إقليم: الرشيديةتزوكاغينإقليم: الرشيديةالحكمة 40 04/09/18بروح علي 09697Pمزدوجفركلة السفلى

102/09/10إقليم: الرشيديةعبد الرحمان الداخلإقليم: الرشيديةاكدمان 40 02/09/16إلتحاق بالزوجراجي زينب 09704Xمزدوجفركلة العليا

عمالة: الصخيرات  - الفتحإقليم: الرشيديةلقصيبة

تمارة
605/09/11 40 06/09/17الراجي  الزهراء 01355X)مزدوجالصخيرات )البلدية

101/01/12إقليم: الرشيديةتلوينإقليم: الرشيديةتوروك 39 02/09/16إلتحاق بالزوجمونية مقلي 09661Aمزدوجاغريس السفلي

1005/09/11إقليم: الرشيديةتلوينإقليم: الرشيديةافغ 38 04/09/18محسين غبوج 09661Aمزدوجاغريس السفلي

109/12/11إقليم: الرشيديةالحارةإقليم: الرشيديةتمزكيت 38 04/09/18نور الدين بن زيان 09669Jمزدوجتاديغوست

202/09/14إقليم: الرشيديةقصر الجديدإقليم: الرشيديةفزنة 38 02/09/16إلتحاق بالزوجمرية البقالي 09598Gمزدوجاوفوس

1 092



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 2020

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: الرشيديةالمختلطة بودنيبإقليم: الرشيديةتازوكارت 38 13/02/17بوشرة علي وعل 09395L)مزدوجبوذنيب )البلدية

613/02/17إقليم: الرشيديةاسريرإقليم: الرشيديةتاوريرت 38 13/02/17ارزوقي م 09714Hمزدوجفركلة العليا

613/02/17إقليم: الرشيديةالمعاضيدإقليم: الرشيديةفزنة 38 04/09/18لمراني عبدالكريم 09513Pمزدوجعرب صباح زيز

123/03/17إقليم: الرشيديةتازوكارتإقليم: الرشيديةافغ 38 23/03/17بابوي مولي احفيض 09618Dمزدوجوادي النعام

213/02/17إقليم: الرشيديةتوروكإقليم: الرشيديةامكان 38 06/09/17بن زيان سيدي م 09686Cمزدوجملعب

107/09/04إقليم: الرشيديةحي الرشادإقليم: الرشيدية  تاديغوست 37 02/09/15إلتحاق بالزوجاخامن حسناء 25212D)مزدوجكلميمة )البلدية

118/02/08إقليم: الرشيديةالحارةإقليم: الرشيديةاملكو 37 06/09/17مرادي علي 09669Jمزدوجتاديغوست

1001/03/11إقليم: الحاجبعقبة ابن نافعإقليم: الرشيديةبني وزيـــــم 37 04/09/19يوسف أهادي 21196Nمزدوجأيت بوبيدمان

301/01/10إقليم: الرشيديةالزعاريإقليم: الرشيديةفزنة 36 04/09/18الكزيوي م 09515Sمزدوجعرب صباح زيز

405/09/11إقليم: الرشيديةاولد الزهراءإقليم: الرشيديةالترميدي 36 04/09/18المين البصوري 09512Nمزدوجعرب صباح زيز

405/09/11إقليم: الرشيديةلحساسنةإقليم: الرشيديةالترميدي 36 04/09/18حاكمي مروة 09511Mمزدوجعرب صباح زيز

عمالة: الصخيرات  - عيدالوهاب بنمنصورإقليم: الرشيديةتحسنونت

تمارة
504/09/12 36 04/09/18بلغيت علوي 26748Yمزدوجسيدي يحيى زعير

104/09/12إقليم: الرشيديةفزنةإقليم: الرشيديةاوخيت 36 04/09/18عروسي م 09523Aمزدوجفزنا

213/02/17إقليم: الرشيديةعثمان ابن عفانإقليم: الرشيديةمرزوكة 36 04/09/18نزهة مرجاني 09391G مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

804/09/02إقليم: الرشيديةلحساسنةإقليم: الرشيديةارارة 35 02/09/15نبوي  لل فاطمة الزهراء 09511Mمزدوجعرب صباح زيز

113/02/17إقليم: الرشيديةالشهيد أحمد بن م الرشديإقليم: الرشيديةاملكو 35 06/09/17اشعشاع لعزيزة 09393J مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

913/02/17إقليم: الرشيديةالمعاضيدإقليم: الرشيديةاوخيت 35 06/09/17امساهل لحسن 09513Pمزدوجعرب صباح زيز
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113/02/17إقليم: الرشيديةايت ابن اعمرإقليم: الرشيديةتوداعت 35 06/09/17نور الدين أجا 09702Vمزدوجفركلة السفلى

613/02/17إقليم: الرشيديةالحكمةإقليم: الرشيديةتوداعت 35 06/09/17سمية عقاوي 09397Nمزدوجفركلة السفلى

801/01/10إقليم: الرشيديةاولد الزهراءإقليم: الرشيديةفزنة 34 04/09/18امبارك اوراغ 09512Nمزدوجعرب صباح زيز

504/09/12إقليم: الحاجبعقبة صفيةإقليم: الرشيديةعثمان ابن عفان 34 04/09/18العلمي م 04185Yمزدوجلقصير

303/09/13إقليم: الرشيديةالزعاريإقليم: الرشيديةاولد يوسف 34 04/09/18عيادي حميد 09515Sمزدوجعرب صباح زيز

203/09/13إقليم: الرشيديةالزعاريإقليم: الرشيديةالسيــــفة 34 04/09/18عبد ا الناصري 09515Sمزدوجعرب صباح زيز

616/09/98عمالة: مكناسالزوالط الجديدةإقليم: الرشيدية مدرسة كم 1 33 02/09/15إلتحاق بالزوجأموعوش نعيمة 26927Tمزدوجالدخيسة

105/09/11إقليم: الرشيديةتاوريرتإقليم: الرشيديةاوخيت 33 04/09/19احمد الوردي 19754

W

مزدوجملعب

401/01/10إقليم: الرشيديةالحي الميإقليم: الرشيديةتازوكارت 32 05/09/18يوسف التماسي 23262J)مزدوجبوذنيب )البلدية

605/09/11إقليم: الرشيديةعثمان ابن عفانإقليم: الرشيديةاولد يوسف 1 32 04/09/19الشرقاوي الهام 09391G مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

102/09/14إقليم: الرشيديةلقصر الفقانيإقليم: الرشيديةتنغراس 32 04/09/18يوسف حسناوي 09545Zمزدوجبني ام سجلماسة

102/09/14إقليم: الحاجبايت حميإقليم: الرشيديةتمزكيت 32 04/09/18عماري م 21857Gمزدوجلقصير

102/09/14إقليم: الرشيديةاولد رحوإقليم: الرشيديةالغرفة 32 04/09/18م واد الوادي 09530Hمزدوجبني ام سجلماسة

102/09/14إقليم: الرشيديةتوروكإقليم: الرشيديةمروتشة 32 04/09/18اشكنو الحسين 09686Cمزدوجملعب

102/09/14إقليم: الرشيديةتوروكإقليم: الرشيديةملعب 32 04/09/18الحو وجدي 09686Cمزدوجملعب

113/02/17إقليم: الرشيديةتوروكإقليم: الرشيديةاوخيت 32 04/09/18مللي يوسف 09686Cمزدوجملعب

413/02/17إقليم: الرشيديةالسيــــفةإقليم: الرشيديةامنزران 32 04/09/18عبد الخالق حواص 09503Dمزدوجالسيفا
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927/03/17إقليم: الرشيديةاولد يوسف 1إقليم: الرشيديةاوخيت 32 04/09/18لحسن وعلي 09392H مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

431/01/17إقليم: الرشيديةالبورإقليم: الرشيديةايت اولحو 32 04/09/18الحبيب هادي 09707Aمزدوجفركلة العليا

413/02/17إقليم: الرشيديةملعبإقليم: الرشيديةاكدمان 32 04/09/18ابراهيم ابانا 09683Zمزدوجملعب

804/09/12إقليم: الرشيديةحنابوإقليم: الرشيديةمزكيدة 31 04/09/19حميد  الشاية 09521Yمزدوجعرب صباح اغريس

602/09/15إقليم: برشيدمركزية اولد بلحسنإقليم: الرشيديةقصر الجديد 31 06/09/17ارقية  العرباوي 14243Fمزدوجلحساسنة

331/01/17إقليم: الرشيديةالساتإقليم: الرشيديةاملكو 31 02/09/17حمداوي عبد اسلم 09705Yمزدوجفركلة العليا

102/09/15إقليم: الرشيديةاولد رحوإقليم: الرشيديةامنزران 30 04/09/18عبد العالي ايت بن عمرو 09530Hمزدوجبني ام سجلماسة

616/09/03إقليم: الرشيديةحنابوإقليم: الرشيديةفزنة 29 06/09/17اهادي مريم 09521Yمزدوجعرب صباح اغريس

عمالة: إنزكان ايت م الطاهر الفرانيإقليم: الرشيديةالشهيد أحمد بن م الرشدي

ملول
505/09/11 29 04/09/18إلتحاق بالزوجقا سمي  فاطمة 20153Eمزدوجتمسية

113/02/17إقليم: الرشيديةمدرسة الكنديإقليم: الرشيديةاولد الوالي 29 04/09/19بن اعزيزي م 26805K مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

513/02/17إقليم: الرشيديةاولد عبدالحليمإقليم: الرشيديةكيغلن 29 04/09/19عبد العالي السراطي 09528Fمزدوجبني ام سجلماسة

223/03/17إقليم: الرشيديةاولد عبدالحليمإقليم: الرشيديةكيغلن 29 04/09/19الحاج واد وادي 09528Fمزدوجبني ام سجلماسة

531/01/17إقليم: الرشيديةلكرايرإقليم: الرشيديةمزكيدة 29 04/09/19احمد زلمطي 23378Kمزدوجعرب صباح اغريس

118/02/08إقليم: الرشيديةاحياتنإقليم: الرشيديةاولد الوالي 28 04/09/18الموساوي م 09394K مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

105/09/11إقليم: الرشيديةأيت أزينإقليم: الرشيديةتلوين 28 04/09/18إلتحاق بالزوجالدراوي فاطمة 09664Dمزدوجاغريس العلوي

505/09/16إقليم: الرشيديةاولد يحيىإقليم: الرشيديةامكان 28 05/09/16فارس مولي اسماعيل 09506Gمزدوجالسيفا

302/09/16إقليم: الرشيديةلكرايرإقليم: الرشيديةايت اولحو 28 04/09/18مريم هيللي 23378Kمزدوجعرب صباح اغريس
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713/02/17إقليم: ميدلتوالغإقليم: الرشيديةسيدي م بن عبد ا 28 04/09/17للة شريفة الهاشمي 11930Sمزدوجايتزر

302/09/09إقليم: تنغيرم.م صغروإقليم: الرشيديةاحندار 27 04/09/19حسن سوبان 12895Rمزدوجأيت الفرسي

231/01/17إقليم: الرشيديةقصر الجديدإقليم: الرشيديةتوروك 27 06/09/17إلتحاق بالزوجلعميري حسناء 09598Gمزدوجاوفوس

201/01/12إقليم: الرشيديةالساقية الحمراءإقليم: الرشيديةتزوكاغين 26 04/09/18إلتحاق بالزوجصباح الجيم 09666Fمزدوجاغريس العلوي

404/09/12إقليم: الرشيديةلكرايرإقليم: الرشيديةتامرنة 26 04/09/18ياسين أزمو 23378Kمزدوجعرب صباح اغريس

113/02/17إقليم: ميدلت20 مدرسة غشتإقليم: الرشيديةاولد عبدالحليم 26 06/09/17إلتحاق بالزوجفاتحي سلمى 21741F)مزدوجالريش )البلدية

613/02/17إقليم: الرشيديةقصر الجديدإقليم: الرشيديةاولد يوسف 26 06/09/17إلتحاق بالزوجالسعدية  العيادي 09598Gمزدوجاوفوس

113/02/17إقليم: الرشيديةاهبيباتإقليم: الرشيديةمرزوكة 26 06/09/17إلتحاق بالزوجةابروكي حميد 09518Vمزدوجعرب صباح زيز

131/01/17إقليم: الرشيديةواقةإقليم: الرشيديةتوروك 26 06/09/17إلتحاق بالزوجزدوقي فتيحة 09658Xمزدوجاغريس السفلي

102/09/09إقليم: الرشيديةاولد عبدالحليمإقليم: الرشيديةاحياتن 24 02/09/16الصديق افراريج 09528Fمزدوجبني ام سجلماسة

704/09/12إقليم: تنغيرم.م تمضروينإقليم: الرشيديةالترميدي 24 04/09/18إلتحاق بالزوجفتيحة مكى 12957Hمزدوجواكليم

102/09/15إقليم: الرشيديةفزنةإقليم: الرشيديةتامرنة 24 04/09/18عبد ا الكزيوي 09523Aمزدوجفزنا

204/09/18إقليم: الرشيديةاحياتنإقليم: الرشيديةالطاوس 24 04/09/18ليلى السهلي 09394K مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

604/09/18إقليم: الرشيديةتحسنونتإقليم: الرشيديةتافراوت الجديدة 24 04/09/18عبد الحميد حميوي 09542

W

مزدوجبني ام سجلماسة

204/09/18إقليم: الرشيديةعثمان ابن عفانإقليم: الرشيديةاكدمان 24 04/09/18فوزية فاتحي 09391G مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

213/02/17إقليم: الرشيديةارارةإقليم: الرشيديةمقطع الصفا 23 04/09/19حسناوي رشيد 09558Nمزدوجالسفلت

802/02/17إقليم: الرشيديةاملكوإقليم: الرشيديةامكان 23 04/09/19أمطغري طيب 09424Tمزدوجاملكو
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224/03/17إقليم: الرشيديةارارةإقليم: الرشيديةامنزران 23 04/09/19م سليماني 09558Nمزدوجالسفلت

703/09/13إقليم: الرشيديةكيغلنإقليم: الرشيديةاحياتن 22 04/09/18حمزة واشباب 09575Gمزدوجالسفلت

201/01/17إقليم: الرشيديةقصر الجديدإقليم: الرشيديةلبطرني 22 04/09/19إلتحاق بالزوجةالسليماني العلوي مولي احمد 09598Gمزدوجاوفوس

613/02/17إقليم: الرشيديةالزريقاتإقليم: الرشيديةكيغلن 22 04/09/19إلتحاق بالزوجةاسعيدي عبدا 09610Vمزدوجالرتب

613/02/17إقليم: الرشيديةالميرة لل مريمإقليم: الرشيديةالترميدي 21 04/09/18إلتحاق بالزوجهاجر م سالم 09380V)مزدوجارفود )البلدية

1013/02/17إقليم: الرشيديةالنخيلإقليم: الرشيديةاولد يحيى 21 04/09/18إلتحاق بالزوجوالغازي كوثر 20962J)مزدوجارفود )البلدية

1006/09/17إقليم: الرشيديةاولد سيدي ابراهيمإقليم: الرشيديةاغف نغير 21 04/09/19مسعودي م 09562Tمزدوجالسفلت

706/09/17إقليم: الرشيديةكيغلنإقليم: الرشيديةارارة 21 04/09/19اجهبلي كلثوم 09575Gمزدوجالسفلت

706/09/17إقليم: الرشيديةاحياتنإقليم: الرشيديةمقطع الصفا 21 04/09/19حميد مدوني 09394K مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

906/09/17إقليم: الرشيديةاحياتنإقليم: الرشيديةارارة 21 04/09/19عبد المولى العلمي 09394K مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

906/09/17إقليم: الرشيديةكيغلنإقليم: الرشيديةالطاوس 21 04/09/19رشيد علوي اسماعيلي 09575Gمزدوجالسفلت

806/09/17إقليم: الرشيديةشرفة باحاجإقليم: الرشيديةتامرنة 21 04/09/19عبد الصمد  بوقراب 09577Jمزدوجالسفلت

1006/09/17إقليم: الرشيديةافغإقليم: الرشيديةاغف نغير 21 04/09/19باحمو الحسين 09652Rمزدوجاغبالو انكردوس

216/09/99إقليم: الرشيديةايت اولحوإقليم: الرشيديةاحندار 20 04/09/18صادكي احمد 09689Fمزدوجملعب

604/09/18إقليم: الرشيديةاملكوإقليم: الرشيديةتافراوت الجديدة 19 04/09/19مولي الحسن حمداني 09424Tمزدوجاملكو

204/09/18إقليم: ميدلتايت اوفلإقليم: الرشيديةاغبالو 19 04/09/19دنيا بيوض 11929Rمزدوجايتزر

404/09/18إقليم: الرشيديةتنغراسإقليم: الرشيديةمقطع الصفا 19 04/09/19عبد الكبير اهديدا 09580Mمزدوجالسفلت
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604/09/18إقليم: الرشيديةتنغراسإقليم: الرشيديةتامرنة 19 04/09/19بوبكري عبد الكريم 09580Mمزدوجالسفلت

604/09/18إقليم: الرشيديةارارةإقليم: الرشيديةاغف نغير 19 04/09/19قسمي عبد اللطيف 09558Nمزدوجالسفلت

303/09/13إقليم: خريبكةم/م سوق الخميسإقليم: الرشيديةتحسنونت 17 04/09/19نبيلة مقال 12154Kمزدوجأولد عزوز

104/09/18إقليم: الرشيديةالميرة لل مريمإقليم: الرشيديةمقطع الصفا 16 04/09/18إلتحاق بالزوجالحافظي وفيا 09380V)مزدوجارفود )البلدية

404/09/18إقليم: الرشيديةالتوحيدإقليم: الرشيديةاوخيت 16 04/09/18إلتحاق بالزوجوزنزول الزهرة 09384Z)مزدوجكلميمة )البلدية

204/09/18إقليم: الرشيديةالزريقاتإقليم: الرشيديةتكرومت 16 04/09/18إلتحاق بالزوجعتيوي حنان 09610Vمزدوجالرتب

604/09/18إقليم: الرشيديةالزاوية القديمةإقليم: الرشيديةافغ 16 04/09/18إلتحاق بالزوجللة شريف ضحاك 09607Sمزدوجالرتب

404/09/18إقليم: الرشيديةاوفوسإقليم: الرشيديةتامرنة 15 04/09/18إلتحاق بالزوجاخليفتي عليه فاطمة الزهراء 09596Eمزدوجاوفوس

306/09/17إقليم: الرشيديةعبد الرحمان الداخلإقليم: الرشيديةاكدمان 14 04/09/19إلتحاق بالزوجصباح الفسوي 09704Xمزدوجفركلة العليا

504/09/18إقليم: الرشيديةالزاوية القديمةإقليم: الرشيديةحاسي  البيض 14 04/09/18إلتحاق بالزوجبوحاميدي زينب 09607Sمزدوجالرتب

104/09/18إقليم: الرشيديةحاسي  البيضإقليم: الرشيديةالطاوس 14 04/09/18مولي احمد حميدي علوي 09583Rمزدوجالطاوس

404/09/18إقليم: الرشيديةابن الخطيبإقليم: الرشيديةتوداعت 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةبسلم انور 09381

W

مزدوجارفود )البلدية(

404/09/18إقليم: الرشيديةابن الخطيبإقليم: الرشيديةالطاوس 14 04/09/18إلتحاق بالزوجسعيدة عتماني 09381

W

مزدوجارفود )البلدية(

704/09/18إقليم: ميدلتايت غانمإقليم: الرشيديةافغ 14 04/09/18فوزية رزوكي 19330Kمزدوجتيزي نغشو

1004/09/18إقليم: الرشيديةحاسي  البيضإقليم: الرشيديةتوداعت 14 04/09/18جبري المكي 09583Rمزدوجالطاوس

904/09/18إقليم: الرشيديةمرزوكةإقليم: الرشيديةالطاوس 14 04/09/18عيسى موقدم 09581Nمزدوجالطاوس

804/09/18إقليم: الرشيديةمقطع الصفاإقليم: الرشيديةتامرنة 14 04/09/18ابتسام سريجاوي 09554Jمزدوجالريصاني
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104/09/18إقليم: الرشيديةانس ابن مالكإقليم: الرشيديةاغبالو 14 04/09/18إلتحاق بالزوجحسناء أهادي 09377S)مزدوجارفود )البلدية

404/09/18إقليم: تنغيرم.م تاغياإقليم: الرشيديةاكدمان 14 04/09/18إلتحاق بالزوجحياة التموس 12966Tمزدوجتغزوت نايت عطى

عمالة مقاطعة الحي علي بن أبي طالبإقليم: الرشيديةلكراير

الحسني
302/09/16 13 04/09/19سعيدي وداد 26002M الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

1013/02/17إقليم: تنغيرم.م البيهقيإقليم: الرشيديةاغبالو 13 04/09/19اوعنزي عبد الوالي 09420Nمزدوجأيت هاني

204/09/18إقليم: الرشيديةالنخيلإقليم: الرشيديةلبطرني 13 04/09/19إلتحاق بالزوجيوسوفي زينب 20962J)مزدوجارفود )البلدية

104/09/18إقليم: الرشيديةسيدي م بن عبد اإقليم: الرشيديةالطاوس 13 04/09/19إلتحاق بالزوجةعمر ديدي عمر 09389E)مزدوجالجرف )البلدية

406/09/17إقليم: الرشيديةالزريقاتإقليم: الرشيديةحاسي  البيض 12 04/09/19إلتحاق بالزوجالتازي حياة 09610Vمزدوجالرتب

606/09/17إقليم: الرشيديةلمعاركةإقليم: الرشيديةانس ابن مالك 12 04/09/19إلتحاق بالزوجام كلثوم الجبوري 09611

W

مزدوجالرتب

404/09/18إقليم: الرشيديةتوغزةإقليم: الرشيديةالحارة 12 04/09/19إلتحاق بالزوجسنان رشيدة 09660Zمزدوجاغريس السفلي

504/09/18إقليم: الرشيديةالنخيلإقليم: الرشيديةفزنة 12 04/09/19إلتحاق بالزوجسارة عباسي 20962J)مزدوجارفود )البلدية

106/09/17إقليم: الرشيديةمولي علي الشريفإقليم: الرشيديةاغف نغير 11 04/09/19إلتحاق بالزوجسناء بوحسين 09410C مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

704/09/18إقليم: الرشيديةالزريقاتإقليم: الرشيديةعثمان ابن عفان 11 04/09/19إلتحاق بالزوجبوتسرمين قشو 09610Vمزدوجالرتب

206/09/17إقليم: الرشيدية حي السلمإقليم: الرشيديةمولي علي الشريف 10 04/09/19إلتحاق بالزوجسارة ادراوي 26306T)مزدوجارفود )البلدية

104/09/18إقليم: الرشيديةالشهيد أحمد بن م الرشديإقليم: الرشيديةاغف نغير 9 04/09/19إلتحاق بالزوجةسمير لقطيب 09393J مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

804/09/18إقليم: تنغيرم.م بواضبلإقليم: الرشيديةاغبالو 9 04/09/19الزهرة أدراوي 09448Uمزدوجمصيسي

704/09/18إقليم: الرشيديةحاسي  البيضإقليم: الرشيديةمقطع الصفا 9 04/09/19ارقية ازروال 09583Rمزدوجالطاوس

904/09/18إقليم: الرشيديةمقطع الصفاإقليم: الرشيديةاغف نغير 9 04/09/19اسماء الحسني 09554Jمزدوجالريصاني
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104/09/18إقليم: الرشيديةتامرنةإقليم: الرشيديةاغف نغير 9 04/09/19عبد اللطيف اكرام 20316Gمزدوجالريصاني

104/09/19إقليم: الرشيديةاولد عبدالحليمإقليم: الرشيديةحاسي  البيض 9 04/09/19إلتحاق بالزوجناجيم سهام 09528Fمزدوجبني ام سجلماسة

804/09/19إقليم: الرشيديةلمعاركةإقليم: الرشيديةفزنة 9 04/09/19إلتحاق بالزوجخديجة احميشان 09611

W

مزدوجالرتب

504/09/19إقليم: الرشيديةلل امينةإقليم: الرشيديةقصر بودنيب 8 04/09/19إلتحاق بالزوجخديجة مرضي 09606Rمزدوجالرتب

116/09/94إقليم: الرشيديةارارةإقليم: الرشيديةتاركة القديمة 7 نعملكراطي حسن 04/09/19 09558Nمزدوجالسفلت

302/09/15إقليم: الخميساتاجغيدراتإقليم: الرشيديةمقطع الصفا 7 04/09/19يونس حماني 11533K عين جوهرة-سيدي

بوخلخال

مزدوج

202/09/16إقليم: الرشيديةحي الرشادإقليم: الرشيديةالحارة 7 04/09/19إلتحاق بالزوجاسماء عثماني 25212D)مزدوجكلميمة )البلدية

604/09/19إقليم: الرشيديةمقطع الصفاإقليم: الرشيديةاكدمان 7 04/09/19لحسن ايت علي 09554Jمزدوجالريصاني

102/09/15عمالة: مكناسفاطمة الفهريةإقليم: الرشيديةمولي علي الشريف 40 02/09/15العمراني عمر 03797B)المازيغيةمكناس )البلدية

زاوية سيدي بوكيل / م/م 

سيدي بوكيل

116/09/89عمالة: مكناسعمر بن عبد العزيز مرجانإقليم: ميدلت 215 16/09/92أقدمية 16 سنةالغول علي 21493L)مزدوجمكناس )البلدية

216/09/85عمالة: مكناسالمنصورإقليم: ميدلتاسليم 203 16/09/93أقدمية 16 سنةقدري مولي سعيد 20619L)مزدوجمكناس )البلدية

416/09/86عمالة: مكناسوادي الذهبإقليم: ميدلتاسليم 181 16/09/99أقدمية 16 سنةالعلوي مولي المهدي 03925R سيدي سليمان مول

الكيفان

مزدوج

117/09/90إقليم: الرشيديةتاركة القديمةإقليم: ميدلتايت توغاش 175 17/09/96أقدمية 16 سنةالجابري الطيب 09374Nمزدوجالخنك

116/09/93إقليم: الرشيديةتاركة الجديدةإقليم: ميدلتايت عتو م/م زايد احماد 175 06/09/00أقدمية 16 سنةعمر اموحو 09372L)مزدوجالرشيدية )البلدية

116/09/93إقليم: ميدلتمدرسة ايرومليلإقليم: ميدلتايت اومغار 171 16/09/00أقدمية 16 سنةايت عبد الوهاب م 26128Z)مزدوجميدلت )البلدية

116/09/94إقليم: ميدلتمدرسة يوسف بن تاشفينإقليم: ميدلتايت اومغار 169 06/09/00أقدمية 16 سنةككوش بوكيل 11598F)مزدوجميدلت )البلدية

316/09/93إقليم: ميدلتمدرسة بئر انزرانإقليم: ميدلتبوكمة 167 01/10/01أقدمية 16 سنةحماد عبد الصمد 11599G)مزدوجميدلت )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

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

116/09/94إقليم: ميدلتمدرسة بئر انزرانإقليم: ميدلتايت مولي 165 06/09/01أقدمية 16 سنةسعيدي حسن 11599G)مزدوجميدلت )البلدية

116/09/96عمالة: مكناسالمصلىإقليم: ميدلتايت موسى اوعلي 165 06/09/01أقدمية 16 سنةالنصيري مؤنس 21492K)مزدوجمكناس )البلدية

216/09/94إقليم: ميدلتمدرسة ايت غياتإقليم: ميدلتايت سيدي عمرو 163 06/09/01أقدمية 16 سنةالزياني م 24467U)مزدوجميدلت )البلدية

كراندو م/م الشهيد علل بن 

عبد ا

116/09/96إقليم: ميدلتمدرسة الحسن الداخلإقليم: ميدلت 163 16/09/01أقدمية 16 سنةموبين مصطفى 11596D)مزدوجميدلت )البلدية

116/09/96إقليم: الحاجبالشركةإقليم: ميدلتبولعجول 159 06/09/01أقدمية 16 سنةزهير بوعرفة 04192Fمزدوجأيت يعزم

216/09/96عمالة: مكناسالمصلىإقليم: ميدلتايت سعيد اعمر 159 05/09/01أقدمية 16 سنةمولي ارشيد شكيري 21492K)مزدوجمكناس )البلدية

316/09/00إقليم: ميدلتمدرسة الحسن الداخلإقليم: ميدلتبودراع 157 16/09/01أقدمية 16 سنةبوي حسنية 11596D)مزدوجميدلت )البلدية

116/09/96إقليم: ميدلتمدرسة الحسن الداخلإقليم: ميدلتالخوخات 155 06/09/01أقدمية 16 سنةبلعابد عبد الغني 11596D)مزدوجميدلت )البلدية

216/09/96عمالة: مكناسرياض السماعيليةإقليم: ميدلتمجموعة مدارس اغزديس 155 05/09/01أقدمية 16 سنةبن سعيد علي 26764R)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/97عمالة: مكناسالليمونإقليم: ميدلتتدركلوت 155 06/09/01أقدمية 16 سنةبن عقى مليكة 03819A)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/97إقليم: ميدلتمدرسة ابن زيدونإقليم: ميدلتبولعجول 155 06/09/01أقدمية 16 سنةعزيز ابازة 11605N)مزدوجميدلت )البلدية

315/09/01إقليم: ميدلتمدرسة ايرومليلإقليم: ميدلتبوعياش 155 15/09/01أقدمية 16 سنةاوزين عائشة 26128Z)مزدوجميدلت )البلدية

316/09/95إقليم: ميدلتمدرسة بئر انزرانإقليم: ميدلتايت توغاش 149 16/09/02أقدمية 16 سنةايت فركان عبد القادر 11599G)مزدوجميدلت )البلدية

216/09/93إقليم: ميدلتمدرسة ايت غياتإقليم: ميدلتايت اومغار 149 23/09/03أقدمية 16 سنةإل    حميد 24467U)مزدوجميدلت )البلدية

116/09/97عمالة: سلمدرسة أحمد بوكماخإقليم: ميدلتايت وعلو 149 04/09/02أقدمية 16 سنةعلي الشادلي 25423H باب المريسة

)المقاطعة(

مزدوج

516/09/97إقليم: ميدلتمدرسة ايرومليلإقليم: ميدلتبودراع 149 09/09/02أقدمية 16 سنةلعبوشي مصطفى 26128Z)مزدوجميدلت )البلدية

116/09/98إقليم: ميدلتاسليمإقليم: ميدلتبوعياش 149 04/09/02أقدمية 16 سنةمصطفى قاسمي 11843Xمزدوجأيت ازدك
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تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل
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المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

116/09/96إقليم: ميدلتتدركلوتإقليم: ميدلتايت موسى اوعلي 147 07/09/05أقدمية 12 سنةعل م 09808Kمزدوجسيدي عياد

406/09/00إقليم: ميدلتمدرسة سجلماسةإقليم: ميدلتتمايوست 147 15/09/01أقدمية 16 سنةشكري ادريس 25741D)مزدوجميدلت )البلدية

716/09/89عمالة: مكناسابن النفيسإقليم: ميدلت20 مدرسة غشت 146 13/09/01أقدمية 16 سنةعروبي حورية 03822D)مزدوجمكناس )البلدية

416/09/91عمالة: وجدة - أنكادم. عائشة أم المؤمنينإقليم: ميدلتواد الدهب 146 16/09/99أقدمية 16 سنةالخياط سيدي عبد العزيز 04253X)مزدوجوجدة )البلدية

516/09/95إقليم: ميدلتمدرسة سجلماسةإقليم: ميدلتايت مولي 145 06/09/01أقدمية 16 سنةعطية كريمة 25741D)مزدوجميدلت )البلدية

216/09/93إقليم: ميدلتمدرسة سجلماسةإقليم: ميدلتايت توغاش 145 24/09/02أقدمية 16 سنةبلل رشيد 25741D)مزدوجميدلت )البلدية

404/09/02إقليم: ميدلتمدرسة الطلسإقليم: ميدلتاعباري 145 05/09/03أقدمية 16 سنةباقدى رشيد 11604M)مزدوجميدلت )البلدية

316/09/85إقليم: ميدلتمدرسة سجلماسةإقليم: ميدلتتاملحت 141 04/09/02أقدمية 16 سنةالحاجي م 25741D)مزدوجميدلت )البلدية

718/10/02إقليم: الحاجبايت يعزمإقليم: ميدلتاكرسيف 141 04/09/04أقدمية 16 سنةالكايدي عبد القادر 04191Eمزدوجأيت يعزم

105/09/03إقليم: ميدلتمدرسة ابن زيدونإقليم: ميدلتاوتربات - م/م المام الغزالي 141 05/09/03أقدمية 16 سنةباللوكي  فوزيا 11605N)مزدوجميدلت )البلدية

المدرسة الجماعاتية اولد إقليم: ميدلتمدرسة بئر انزران

الطيب

617/09/84عمالة: فاس 140 21/09/94إلتحاق بالزوجطعوش فاتحة 26171

W

مزدوجأولد الطيب

116/09/96إقليم: ميدلتاسليمإقليم: ميدلتتاملحت 139 06/09/02أقدمية 16 سنةجعوار سعيد 11843Xمزدوجأيت ازدك

216/09/96إقليم: ميدلتمدرسة ابن زيدونإقليم: ميدلتتاملحت 139 05/09/02أقدمية 16 سنةوهروا   سعيد 11605N)مزدوجميدلت )البلدية

 زاوية سيدي حمزة - م/م 

ابي سليم العياشي

205/09/03إقليم: الحاجبعلل ابن عبد اإقليم: ميدلت 133 16/09/05أقدمية 12 سنةايزي سعيد 04114

W

مزدوجاكوراي )البلدية(

106/09/00عمالة: مكناسالتنميةإقليم: ميدلتتاملحت 129 13/10/03أقدمية 16 سنةحداش رشيد 24762P)مزدوجويسلن )البلدية

116/09/00إقليم: ميدلتايتزرإقليم: ميدلتتاشروت 126 07/09/04إلتحاق بالزوجطاهيري سناء 11631Sمزدوجايتزر

كراندو م/م الشهيد علل بن إقليم: ميدلتاعباري

عبد ا

609/10/02إقليم: ميدلت 109 05/09/07أقدمية 12 سنةمرباح موراد 09775Zمزدوجغرس تعللين
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

204/09/02إقليم: ميدلتوالغإقليم: ميدلتايت اوفل 107 24/01/11صبري سناء 11930Sمزدوجايتزر

مدرسة موحى امحزون بن 

احماد

113/09/02إقليم: الحاجبم علي بن ابي طالبإقليم: ميدلت 106 05/09/08أقدمية 12 سنةبوستى عبد الحق 04106M)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

1016/09/92إقليم: بركانالمام الشاطبيإقليم: ميدلتايت موسى اوعلي 105 05/10/17احرشاو م 20674

W

مزدوجبركان )البلدية(

412/09/02إقليم: ميدلتايت توغاشإقليم: ميدلتالخوخات 105 03/09/08أقدمية 12 سنةخربوش م 11853Hمزدوجأيت عياش

104/09/02إقليم: ميدلتايت توغاشإقليم: ميدلتايت سيدي بوموسى 101 03/09/08أقدمية 12 سنةحسنى  البلغمي 11853Hمزدوجأيت عياش

506/09/00عمالة: سلالنجاح 2إقليم: ميدلتمدرسة 09 أبريل 98 02/09/14مستعين للاسماء 27304C)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

305/09/03إقليم: الحاجبالفواراتإقليم: ميدلتتاشروت 97 22/09/14احمام مصطفى 04146Fمزدوجأيت حرز ا

زاوية سيدي بوكيل / م/م 

سيدي بوكيل

106/09/01إقليم: ميدلتايت موسى اوعليإقليم: ميدلت 96 02/09/16أعضوش علي 09794Vمزدوجامزيزل

عمالة مقاطعة الحي الخطل بناتإقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتي

الحسني
304/09/02 93 02/09/09سيدي م بن الصديق 18148A الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

305/09/03إقليم: الرشيديةلل امينةإقليم: ميدلت تحيانت م/م 18 نونبر 89 18/09/11حيسي امبارك 09606Rمزدوجالرتب

316/09/03إقليم: بنسليمانم/م أنوال المركزيةإقليم: ميدلتايت سيدي بوموسى 88 02/09/14إلتحاق بالزوجالصادقي سعاد 07818Xمزدوجالشراط

406/09/01إقليم: الحاجبالصيعة 429إقليم: ميدلتايت اوسال - م/م ابن زيدون 87 05/09/11ابريمو مصطفى 04129Mمزدوجاقدار

ايت العباس - م/م السلطان م 

الحسن

كراندو م/م الشهيد علل بن إقليم: ميدلت

عبد ا

205/09/03إقليم: ميدلت 87 06/09/17أكناو خالد 09775Zمزدوجغرس تعللين

املشيل م/م المير مولي 

عبد ا

402/09/10إقليم: ميدلتبوعياشإقليم: ميدلت 85 02/09/10حشلف حليمة 11871Cمزدوجامرصيد

404/09/12إقليم: الحاجبالصيعة 429إقليم: ميدلتايت اوسال - م/م ابن زيدون 79 09/09/15داحا نورة 04129Mمزدوجاقدار

 زاوية سيدي حمزة - م/م 

ابي سليم العياشي

كراندو م/م الشهيد علل بن إقليم: ميدلت

عبد ا

505/09/03إقليم: ميدلت 77 05/09/11اوحتي مولي رشيد 09775Zمزدوجغرس تعللين

507/09/04إقليم: ميدلتايت توغاشإقليم: ميدلتايت سيدي بوموسى 77 06/09/14نبيل غنموني 11853Hمزدوجأيت عياش
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جماعة التعيين

102/09/10إقليم: الحاجبتيفريتإقليم: ميدلتمجموعة مدارس اغزديس 77 04/09/12ابو بكر للة فاطمة 04174Lمزدوجلقصير

105/09/11إقليم: ميدلتواد الدهبإقليم: ميدلتتوزاكين 77 05/09/11فاطمة شاكري 09399Rمزدوجكرامة

كراندو م/م الشهيد علل بن إقليم: ميدلتايت تدارت - م/م 30 يوليوز

عبد ا

105/09/11إقليم: ميدلت 77 05/09/11بشرى  جلب 09775Zمزدوجغرس تعللين

1002/09/10إقليم: الحاجبالصيعة 429إقليم: ميدلتايت سعيد اعمر 75 09/09/15وكراني خديجة 04129Mمزدوجاقدار

105/09/11إقليم: الحاجبالعمرانإقليم: ميدلتايت سعيد اعمر 69 02/09/15إلتحاق بالزوجبعلي سومية 04112U)مزدوجالحاجب )البلدية

205/09/11إقليم: الحاجبالنرجسإقليم: ميدلتمجموعة مدارس اغزديس 69 05/09/13حلو هجر 21195M)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

 زاوية سيدي حمزة - م/م 

ابي سليم العياشي

905/09/07إقليم: ميدلتايت عتو م/م زايد احمادإقليم: ميدلت 67 05/09/11علوي طيبي ابراهيم 09770Uمزدوجغرس تعللين

506/09/01إقليم: الحاجبسيدي الشافيإقليم: ميدلتبرم 61 04/09/17العلي يوسف 04177Pمزدوجلقصير

1018/02/08إقليم: ميدلتايت عتو م/م زايد احمادإقليم: ميدلتايت اوسال - م/م ابن زيدون 61 03/09/13 سيدي عبد الرحمان النصاري 09770Uمزدوجغرس تعللين

518/02/08إقليم: الرشيديةايت يوسفإقليم: ميدلتاعباري 61 04/09/12إلتحاق بالزوجةافراح احساين 09644Gمزدوجالخنك

827/11/08إقليم: ميدلتايت موسى اوعليإقليم: ميدلتايت علي اويكو 61 09/09/13مبارك همي 09794Vمزدوجامزيزل

203/09/13إقليم: الخميساتفاطمة الفهريةإقليم: ميدلتالمغو 61 03/09/13العميوي خديجة 11229E)مزدوجتيفلت )البلدية

904/09/12عمالة: مكناسواد الرمان  المركزإقليم: ميدلتايت علي اويكو 60 04/09/12إلتحاق بالزوجمليكة بن أسحاق 04038Nمزدوجعين جمعة

205/09/07إقليم: الرشيديةمدرسة المسيرة البتدائيةإقليم: ميدلت20 مدرسة غشت 59 06/09/17حسناء     لمراني 27262G)مزدوجبوذنيب )البلدية

304/09/12إقليم: ميدلتايت عتو م/م زايد احمادإقليم: ميدلتايت علي ويكو - م/م المل 59 04/09/12سعيدة شعو 09770Uمزدوجغرس تعللين

504/09/12إقليم: الرشيديةعثمان ابن عفانإقليم: ميدلت م م الحوزة تاكريرت 59 02/09/15ناصري م 09391G مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

104/09/12إقليم: الحاجبعقبة صفيةإقليم: ميدلتايت علي ويكو - م/م المل 59 04/09/12فاطمة يوسفي 04185Yمزدوجلقصير
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202/09/10إقليم: الحاجبسيدي الشافيإقليم: ميدلتايت اوفل 55 02/09/15حاي منال 04177Pمزدوجلقصير

مدرسة موحى امحزون بن 

احماد

303/09/13عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: ميدلت 54 06/09/17العثماني حنان 03908Xمزدوجمهاية

زاوية سيدي بوكيل / م/م إقليم: ميدلتتزروفت -  م/م عبد المومن

سيدي بوكيل

301/01/10إقليم: ميدلت 53 02/09/14دريس فاضلي 09797Yمزدوجامزيزل

202/09/10إقليم: الحاجبموح اودريس وعتيتيإقليم: ميدلتتزروفت -  م/م عبد المومن 53 02/09/14كرفال يونس 04121Dمزدوجأيت نعمان

1007/09/05إقليم: إفرانمدرسة النصر البتدائيةإقليم: ميدلت ملحة - م/م كير السفل 51 03/09/13لل أسماء علوي طيبي 10679G)مزدوجإفران )البلدية

مدرسة موحى امحزون بن إقليم: ميدلتمجموعة مدارس اغزديس

احماد

105/09/08إقليم: ميدلت 50 02/09/16العلوى اسماعيلى مولى الكبير 11628Nمزدوجبومية

306/10/06إقليم: ميدلتبرمإقليم: ميدلتايت مولي 49 02/09/16إلتحاق بالزوجبوطيب فاطمة 11844Yمزدوجأيت ازدك

404/09/12إقليم: الرشيديةاوفوسإقليم: ميدلتاوتربات - م/م المام الغزالي 48 02/09/15إلتحاق بالزوجةبوطاهر م 09596Eمزدوجاوفوس

105/09/08إقليم: ميدلتمدرسة ايت امكيلإقليم: ميدلتمجموعة مدارس اغزديس 47 06/09/17باموح حنان 24466Tمزدوجبومية

104/09/12إقليم: ميدلت20 مدرسة غشتإقليم: ميدلتايت وعلو 47 02/09/14إلتحاق بالزوجلمرابط سليمة 21741F)مزدوجالريش )البلدية

504/09/12إقليم: ميدلتايت انوإقليم: ميدلتايت يحيى او الصغير 47 02/09/15رضا ميموني 09773Xمزدوجغرس تعللين

212/02/08إقليم: ميدلتبرمإقليم: ميدلتبولعجول 46 02/09/16إلتحاق بالزوجأوغى زهراء 11844Yمزدوجأيت ازدك

701/01/10إقليم: الحاجبتنيزةإقليم: ميدلتامــــــالو 46 04/09/18احساين  زازة 04150Kمزدوجأيت حرز ا

204/09/12إقليم: ميدلتتصالحتإقليم: ميدلتبوزمو - م/م اسيف ملول 46 02/09/16يوسف تعلوت 09805Gمزدوجسيدي عياد

401/01/12إقليم: ميدلتايت انوإقليم: ميدلتايت يحيى او الصغير 45 02/09/15بولعساس امبارك 09773Xمزدوجغرس تعللين

301/01/10إقليم: ميدلتايت وعلوإقليم: ميدلتاموكر - م/م البرقاني 44 04/09/18سيدي م كور 09803Eمزدوجسيدي عياد

مدرسة موحى امحزون بن إقليم: ميدلتمجموعة مدارس اغزديس

احماد

101/01/10إقليم: ميدلت 44 04/09/18سعيد خليلي 11628Nمزدوجبومية
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مدرسة موحى امحزون بن 

احماد

303/09/13عمالة: مكناساعرب الصباحإقليم: ميدلت 44 02/09/16لحسن محبوب 03910Zمزدوجمهاية

 زاوية سيدي حمزة - م/م 

ابي سليم العياشي

1021/01/09إقليم: ميدلتايت انوإقليم: ميدلت 43 02/09/14رشيد البو 09773Xمزدوجغرس تعللين

602/09/15إقليم: الحاجبايت عمروإقليم: ميدلتميبلدن 39 06/09/17براس نعيمة 04186Zمزدوجلقصير

616/09/99إقليم: ميدلتايت توغاشإقليم: ميدلتايت سيدي بوموسى 38 02/09/16منير بودكيك 11853Hمزدوجأيت عياش

203/09/13إقليم: ميدلتواد الدهبإقليم: ميدلت م م الحوزة تاكريرت 38 04/09/18م امشتاق 09399Rمزدوجكرامة

102/02/17إقليم: ميدلتايت سعيد اعمرإقليم: ميدلتتوزاكين 38 02/02/17أماي موحى 22628Vمزدوجكرامة

102/02/17إقليم: الرشيديةالمختلطة بودنيبإقليم: ميدلتواد الدهب 38 02/02/17لطيفة البوحفصي 09395L)مزدوجبوذنيب )البلدية

123/03/17إقليم: ميدلتايت سعيد اعمرإقليم: ميدلتتوزاكين 38 23/03/17باساين الحسن 22628Vمزدوجكرامة

102/02/17إقليم: الرشيديةمدرسة الكنديإقليم: ميدلتبوعياش 38 02/02/17رزاقي كريمة 26805K مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

102/02/17إقليم: الرشيديةالمنكرةإقليم: ميدلتتزارين 03 مارس 38 02/02/17حفصة بوزكراوي 09507Hمزدوجالسيفا

102/02/17إقليم: ميدلتتصالحتإقليم: ميدلتالمغو 38 02/02/17داودي كريمة 09805Gمزدوجسيدي عياد

102/02/17إقليم: الرشيديةعثمان ابن عفانإقليم: ميدلتايت يعقوب - م/م تسامرت 38 02/02/17مريم خضيري 09391G مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

602/09/14إقليم: الرشيديةالحي الميإقليم: ميدلتايت يحيى او الصغير 37 06/09/17رشيدة  اعرابة 23262J)مزدوجبوذنيب )البلدية

802/09/14إقليم: ميدلتتاملحتإقليم: ميدلتايت مولي 37 06/09/17فوزية ويسعدن 22658Cمزدوجزايدة

405/09/11إقليم: ميدلتمدرسة 09 أبريلإقليم: ميدلتايت انو 36 02/09/15إلتحاق بالزوجةحسن  دود 09388D)مزدوجالريش )البلدية

302/09/14إقليم: ميدلتواد الدهبإقليم: ميدلتايت سعيد اعمر 36 الــحــســيــن   ايــت  

اعـــيـــشـــــة

04/09/18 09399Rمزدوجكرامة

102/09/14إقليم: ميدلتتدركلوتإقليم: ميدلتايت يحيى او الصغير 36 02/09/16إلتحاق بالزوجةم أفقير 09808Kمزدوجسيدي عياد
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

 زاوية سيدي حمزة - م/م 

ابي سليم العياشي

102/09/10إقليم: أزيللمركزية أمزيكازإقليم: ميدلت 35 06/09/17دريس الشركي 07000Hمزدوجبني عياط

102/09/10إقليم: الرشيديةأيت أزينإقليم: ميدلتايت انو 35 07/09/17إلتحاق بالزوجةخرازي عبد الواحد 09664Dمزدوجاغريس العلوي

501/03/11إقليم: الحاجبعقبة ابن نافعإقليم: ميدلتايت انو 35 06/09/17أمزيان ادريس 21196Nمزدوجأيت بوبيدمان

103/09/13إقليم: خنيفرةتيغسالينإقليم: ميدلتايت حنيني 35 06/09/17رشيد اليونسي 11616Aمزدوجتيغسالين

402/09/15إقليم: الحاجبصلح الدين اليوبيإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انمزي 35 02/09/15إلتحاق بالزوجهجر دعلوي 04110S)مزدوجاكوراي )البلدية

202/09/15عمالة: مكناساولد يوسفإقليم: ميدلتوالغ 35 06/09/17الخالقي حليمة 03879Rمزدوجنزالة بني عمار

علي وداود - م/م موحى 

وحمو الزياني

عمالة: المضيق - مدرسة عقبة بن نافعإقليم: ميدلت

الفنيدق
102/09/15 35 02/09/15إلتحاق بالزوجالصغيري  نادية 05432D)مزدوجالفنيدق )البلدية

زاوية سيدي بوكيل / م/م إقليم: ميدلتالمغو

سيدي بوكيل

203/09/13إقليم: ميدلت 34 02/09/16حسناء داودي 09797Yمزدوجامزيزل

102/02/17إقليم: ميدلتتاملحتإقليم: ميدلتمدرسة اغبالو 34 02/02/17الحداد مريم 22658Cمزدوجزايدة

301/01/10إقليم: ميدلتمدرسة ابن زيدونإقليم: ميدلتتاملحت 33 نعمإلتحاق بالزوجأمينة حشلف 04/09/18 11605N)مزدوجميدلت )البلدية

202/09/14إقليم: ميدلتايت موسى اوعليإقليم: ميدلتايت يحيى او الصغير 33 02/09/16إلتحاق بالزوجةعسو حاجوي 09794Vمزدوجامزيزل

 زاوية سيدي حمزة - م/م 

ابي سليم العياشي

202/09/14إقليم: الحاجبايت عمروإقليم: ميدلت 33 06/09/17لفصافص نجاة 04186Zمزدوجلقصير

مدرسة خالد بن الوليد إقليم: ميدلتمدرسة ايت امكيل

البتدائية

1002/09/10إقليم: إفران 32 06/09/17سليمان معشى 10720Bمزدوجتيمحضيت

305/09/11إقليم: ميدلتاموكر - م/م البرقانيإقليم: ميدلت تحيانت م/م 18 نونبر 32 04/09/18عنوز ابراهيم 09725Vمزدوجاموكر

201/01/10إقليم: الرشيديةحي المطارإقليم: ميدلت ملحة - م/م كير السفل 31 06/09/17العيون لحسن 26307U)مزدوجبوذنيب )البلدية

مجموعة مدارس ايت واحي 

وحقي

مدرسة موحى امحزون بن إقليم: ميدلت

احماد

106/09/17إقليم: ميدلت 31 06/09/17كوثر بزة 11628Nمزدوجبومية

1006/09/17إقليم: ميدلتتزروفت -  م/م عبد المومنإقليم: ميدلتبوزمو - م/م اسيف ملول 31 06/09/17غزلن اوراغ 09812Pمزدوجزاوية سيدي حمزة
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

مدرسة موحى امحزون بن إقليم: ميدلتاكرسيف

احماد

106/09/17إقليم: ميدلت 31 06/09/17عائشة عباسي 11628Nمزدوجبومية

506/09/17إقليم: ميدلتبوعياشإقليم: ميدلتتمايوست 31 06/09/17عبد ا موبين 11871Cمزدوجامرصيد

406/09/17إقليم: ميدلتبولعجولإقليم: ميدلتتمايوست 31 06/09/17عبد العالي اوهروا 11920Fمزدوجزايدة

مدرسة موحى امحزون بن إقليم: ميدلتمجموعة مدارس انمزي

احماد

306/09/17إقليم: ميدلت 31 06/09/17زين الشرف علوي 11628Nمزدوجبومية

مدرسة موحى امحزون بن إقليم: ميدلتمجموعة مدارس لكاغ

احماد

506/09/17إقليم: ميدلت 31 06/09/17سكينة فتحي رضوان 11628Nمزدوجبومية

206/09/17إقليم: ميدلتتاملحتإقليم: ميدلتتمايوست 31 06/09/17سعيد اوشعو 22658Cمزدوجزايدة

506/09/17إقليم: الرشيدية  تاديغوستإقليم: ميدلتبوزمو - م/م اسيف ملول 31 06/09/17ادريس ايت بلحاج 09672Mمزدوجتاديغوست

كراندو م/م الشهيد علل بن 

عبد ا

301/02/17إقليم: ميدلت20 مدرسة غشتإقليم: ميدلت 30 01/02/17إلتحاق بالزوجالشنوف فتيحة 21741F)مزدوجالريش )البلدية

105/09/11إقليم: الحاجبعلل ابن عبد اإقليم: ميدلتاوتربات - م/م المام الغزالي 29 02/09/16إلتحاق بالزوجسونيا صوفي 04114

W

مزدوجاكوراي )البلدية(

مدرسة موحى امحزون بن إقليم: ميدلتمجموعة مدارس موكديد

احماد

102/09/15إقليم: ميدلت 29 06/09/17أيت الفقيه حسن 11628Nمزدوجبومية

302/09/15إقليم: الحاجبعلل ابن عبد اإقليم: ميدلتاولد التاير 29 06/09/17إلتحاق بالزوجةجعفري يونس 04114

W

مزدوجاكوراي )البلدية(

مجموعة مدارس ايت 

واعزيز

202/02/17إقليم: ميدلتمدرسة اغبالوإقليم: ميدلت 29 04/09/19مانو  احساين 11900Jمزدوجاغبالو

702/09/09إقليم: ميدلتمدرسة ايت امكيلإقليم: ميدلتمدرسة اغبالو 28 06/09/17جميلة بوطيب 24466Tمزدوجبومية

1002/09/16إقليم: ميدلتمدرسة ايت امكيلإقليم: ميدلتاموكر - م/م البرقاني 28 04/09/18حفيظ عماروش 24466Tمزدوجبومية

مدرسة التيجاني بن مولي إقليم: ميدلتاكرسيف

المصطفى

1002/02/17إقليم: ميدلت 28 02/02/17جبوري خديجة 11629Pمزدوجبومية

101/02/17إقليم: ميدلتتاشروتإقليم: ميدلتبوزمو - م/م اسيف ملول 28 02/02/17اوتمى حياة 21499Tمزدوجزايدة

302/02/17إقليم: تنغيرم.م الحاج عمروإقليم: ميدلتاكدال 28 02/02/17إلتحاق بالزوجةم مجان 12976Dمزدوجتودغى  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 2020

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 ايت واحي 

وحقي

602/02/17إقليم: ميدلتمدرسة اغبالوإقليم: ميدلت 28 02/02/17سهام جريري 11900Jمزدوجاغبالو

كراندو م/م الشهيد علل بن 

عبد ا

401/02/17إقليم: ميدلت20 مدرسة غشتإقليم: ميدلت 28 01/02/17إلتحاق بالزوجأزروال خولة 21741F)مزدوجالريش )البلدية

مجموعة مدارس ايت 

واعزيز

مدرسة التيجاني بن مولي إقليم: ميدلت

المصطفى

602/02/17إقليم: ميدلت 28 02/02/17ايت الطالب م 11629Pمزدوجبومية

602/02/17إقليم: ميدلتبوكمةإقليم: ميدلتاولد التاير 28 02/02/17إلتحاق بالزوجةكعواس هشام 11884Sمزدوجامرصيد

702/02/17إقليم: ميدلتايت سيدي بوموسىإقليم: ميدلتمجموعة مدارس موكديد 28 02/02/17سومية خطوبة 11864Vمزدوجأيت عياش

مدرسة التيجاني بن مولي إقليم: ميدلتمجموعة مدارس موكديد

المصطفى

302/02/17إقليم: ميدلت 28 02/02/17المنيوي فاطمة 11629Pمزدوجبومية

املشيل م/م المير مولي 

عبد ا

504/02/17إقليم: الرشيديةارارةإقليم: ميدلت 28 04/02/17حسيوي م 09558Nمزدوجالسفلت

202/02/17إقليم: ميدلتتاشروتإقليم: ميدلتميشلفن 28 02/02/17بن اخلف مريم 21499Tمزدوجزايدة

502/02/17إقليم: ميدلتميبلدنإقليم: ميدلتتمايوست 28 02/02/17كريمة فاقس 11866Xمزدوجميبلدن

606/09/17إقليم: ميدلتتاشروتإقليم: ميدلتالخوخات 28 04/09/18حبودة ليلى 21499Tمزدوجزايدة

102/09/15إقليم: ميدلتتاشروتإقليم: ميدلتبولعجول 25 06/09/17حفيظ امعظور 21499Tمزدوجزايدة

306/09/17إقليم: ميدلتايت سعيد اعمرإقليم: ميدلتتوزاكين 25 04/09/19ادريس اهجيت 22628Vمزدوجكرامة

مجموعة مدارس ايت إقليم: ميدلت ملحة - م/م كير السفل

واعزيز

106/09/17إقليم: ميدلت 25 04/09/19كروم م 11906Rمزدوجاغبالو

211/02/08إقليم: ميدلتتاملحتإقليم: ميدلتمدرسة ابن زيدون 24 نعمسعيد اجعنيط 04/09/19 22658Cمزدوجزايدة

202/09/14إقليم: خنيفرةسيدي يحيى وسعدإقليم: ميدلتايتزر 24 06/09/17زوهــيـــــــر   مــــوهـــــــب 11668Gمزدوجسيدي يحيى أو ساعد

104/09/18إقليم: الرشيديةافغإقليم: ميدلتميشلفن 24 04/09/18رشيدة الرشدي 09652Rمزدوجاغبالو انكردوس

904/09/18إقليم: الرشيديةالترميديإقليم: ميدلتبوزمو - م/م اسيف ملول 24 04/09/18نعيمة العلوي 09390F)مزدوجالجرف )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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

علي وداود - م/م موحى 

وحمو الزياني

104/09/18إقليم: ميدلتمجموعة مدارس اغزديسإقليم: ميدلت 24 04/09/18سعيد عقاوي 11894Cمزدوجبومية

مجموعة مدارس ايت واحي 

وحقي

104/09/18إقليم: ميدلتايت سيدي بوموسىإقليم: ميدلت 24 04/09/18وموحى عمر 11864Vمزدوجأيت عياش

904/09/18إقليم: الرشيديةتمزكيتإقليم: ميدلتالمغو 24 04/09/18مالكة قاسمي 09674Pمزدوجتاديغوست

مجموعة مدارس ايت واحي 

وحقي

104/09/18إقليم: ميدلتمدرسة اغبالوإقليم: ميدلت 24 04/09/18الزاوي صفاء 11900Jمزدوجاغبالو

املشيل م/م المير مولي 

عبد ا

 زاوية سيدي حمزة - م/م إقليم: ميدلت

ابي سليم العياشي

604/09/18إقليم: ميدلت 24 04/09/18بومزوغ حميد 09811Nمزدوجزاوية سيدي حمزة

املشيل م/م المير مولي 

عبد ا

104/09/18إقليم: ميدلتايت سيدي بوموسىإقليم: ميدلت 24 04/09/18علوي الحسانية 11864Vمزدوجأيت عياش

مجموعة مدارس ايت واحي إقليم: ميدلتايت حنيني

وحقي

104/09/18إقليم: ميدلت 24 04/09/18فاضمة ايت باكي 11907Sمزدوجاغبالو

704/09/18إقليم: ميدلت تحيانت م/م 18 نونبرإقليم: ميدلتالمغو 24 04/09/18عبد المجيد المبروك 09729Zمزدوجاموكر

مجموعة مدارس ايت واحي 

وحقي

104/09/18إقليم: ميدلتايت لهريإقليم: ميدلت 24 04/09/18عليدوش م 26174Zمزدوجتونفيت

804/09/18إقليم: ميدلتايت موليإقليم: ميدلتبوزمو - م/م اسيف ملول 24 04/09/18مريم وعياش 11925Lمزدوجزايدة

مجموعة مدارس ايت واحي 

وحقي

104/09/18إقليم: ميدلتمدرسة اغبالوإقليم: ميدلت 24 04/09/18امرابطي أحمد 11900Jمزدوجاغبالو

مجموعة مدارس ايت واحي 

وحقي

404/09/18إقليم: ميدلتمدرسة اغبالوإقليم: ميدلت 24 04/09/18أعزى راضية 11900Jمزدوجاغبالو

404/09/18إقليم: الرشيديةلبطرنيإقليم: ميدلتايت لهري 24 04/09/18سكينة العيناني 09541Vمزدوجبني ام سجلماسة

804/09/18إقليم: ميدلتايت موليإقليم: ميدلتايت علي اويكو 24 04/09/18نور الدين المبروك 11925Lمزدوجزايدة

404/09/18إقليم: الرشيديةعثمان ابن عفانإقليم: ميدلتميشلفن 24 04/09/18مولي الغالي هاشمي علوي 09391G مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

204/09/18إقليم: الرشيديةاولد الواليإقليم: ميدلتميشلفن 24 04/09/18صفاء التخيمتي 09557Mمزدوجالسفلت

304/09/18إقليم: ميدلتبولعجولإقليم: ميدلتايت غانم 24 04/09/18عزيز كبير 11920Fمزدوجزايدة
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الجهة الصلية : 
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درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

202/09/16إقليم: تاوريرتمولي علي الشريفإقليم: ميدلتبوعياش 22 04/09/18إلتحاق بالزوجعرباوي نادية 21953L)مزدوجتاوريرت )البلدية

202/09/16عمالة: الميةالقاضي عياضإقليم: ميدلتايت سعيد اعمر 22 04/09/18إلتحاق بالزوجالغالي سهام 24455Fمزدوجبني يخلف

106/09/17إقليم: ميدلت20 مدرسة غشتإقليم: ميدلتاعباري 22 06/09/17إلتحاق بالزوجشكري خديجة 21741F)مزدوجالريش )البلدية

406/09/17إقليم: ميدلتايت اومغارإقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتي 22 06/09/17إلتحاق بالزوجخلفاوي غزلن 11857Mمزدوجأيت عياش

مجموعة مدارس ايت واحي 

وحقي

1006/09/17إقليم: ميدلتايت اومغارإقليم: ميدلت 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةصلح احلو 11857Mمزدوجأيت عياش

406/09/17إقليم: ميدلتمجموعة مدارس اغزديسإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انمزي 21 06/09/17سعيد أرارو 11894Cمزدوجبومية

106/09/17إقليم: ميدلت م م الحوزة تاكريرتإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انمزي 21 06/09/17إدريس كرو 09824Cمزدوجكرامة

املشيل م/م المير مولي 

عبد ا

106/09/17إقليم: ميدلتايت اوفلإقليم: ميدلت 21 06/09/17مهدي العلوي 11929Rمزدوجايتزر

206/09/17إقليم: ميدلتمجموعة مدارس اغزديسإقليم: ميدلتايت غانم 21 06/09/17مارية ايت اخراز 11894Cمزدوجبومية

المدرسة الجماعتية زاوية إقليم: ميدلتايت يعقوب - م/م تسامرت

سيدي حمزة

506/09/17إقليم: ميدلت 21 06/09/17ادريس اعشاق 27140Zمزدوجزاوية سيدي حمزة

106/09/17إقليم: ميدلتمجموعة مدارس اغزديسإقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديم 21 06/09/17حسناء اهامي 11894Cمزدوجبومية

306/09/17إقليم: ميدلتمجموعة مدارس اغزديسإقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديم 21 06/09/17سهام أوكوجان 11894Cمزدوجبومية

504/09/18إقليم: ميدلت م م الحوزة تاكريرتإقليم: ميدلتتوزاكين 21 04/09/19اطلبي لحسن 09824Cمزدوجكرامة

604/09/18إقليم: ميدلتايت سيدي بوموسىإقليم: ميدلتاكرسيف 21 04/09/19أوماي نعيمة 11864Vمزدوجأيت عياش

104/09/18إقليم: ميدلتايت اوسال - م/م ابن زيدونإقليم: ميدلتايت يحيى او الصغير 21 04/09/19التماسي ياسر 21756Xمزدوجكير

902/02/17إقليم: ميدلتميبلدنإقليم: ميدلتتمايوست 19 04/09/19عقل حفيظة 11866Xمزدوجميبلدن

902/02/17إقليم: ميدلتمجموعة مدارس اغزديسإقليم: ميدلتاولد التاير 19 04/09/19عبد المالك  الحسناوي 11894Cمزدوجبومية
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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 2020

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: ميدلتمجموعة مدارس اغزديسإقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديم 19 04/09/19حسن باطالب 11894Cمزدوجبومية

مجموعة مدارس ايت واحي 

وحقي

504/09/18إقليم: ميدلتايت توغاشإقليم: ميدلت 18 04/09/18إلتحاق بالزوجالعمراني حياة 11853Hمزدوجأيت عياش

104/09/18إقليم: ميدلتايت وعلوإقليم: ميدلتايت يحيى او الصغير 17 04/09/18إلتحاق بالزوجحفيظة وابان 09803Eمزدوجسيدي عياد

304/09/18إقليم: ميدلتتدركلوتإقليم: ميدلتتزروفت -  م/م عبد المومن 17 04/09/18إلتحاق بالزوجةقرو احساين 09808Kمزدوجسيدي عياد

104/09/19إقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتيإقليم: ميدلتمجموعة مدارس لكاغ 17 04/09/19أميمة أوعل 11878Kمزدوجامرصيد

204/09/19إقليم: ميدلتايت اوفلإقليم: ميدلتتيزي ويللن 17 04/09/19علي هاشمي 11929Rمزدوجايتزر

304/09/19إقليم: ميدلتاكرسيفإقليم: ميدلتبواضيل 17 04/09/19والغازي جواد 11888

W

مزدوجتنوردي

616/09/96إقليم: ميدلتميبلدنإقليم: ميدلتمدرسة اغبالو 16 04/09/19يوسفي مصطفى 11866Xمزدوجميبلدن

606/09/17إقليم: ميدلتتاملحتإقليم: ميدلتتمايوست 16 04/09/19إلتحاق بالزوجرقية حمي 22658Cمزدوجزايدة

المدرسة الجماعتية زاوية إقليم: ميدلتاعباري

سيدي حمزة

902/09/16إقليم: ميدلت 15 04/09/19بوزهير مصطفى 27140Zمزدوجزاوية سيدي حمزة

204/09/17إقليم: ميدلتسيدي علي البرتاتيإقليم: ميدلتاولد التاير 15 04/09/19فاطمة بهني 11878Kمزدوجامرصيد

1004/09/17إقليم: ميدلتتمايوستإقليم: ميدلتاولد التاير 15 04/09/19نوال خيي 11914Zمزدوجأيت بن يعقوب

املشيل م/م المير مولي 

عبد ا

906/09/17إقليم: ميدلتبوتخبايإقليم: ميدلت 15 04/09/19رشيد حسونة 11899Hمزدوجتيزي نغشو

106/09/17إقليم: ميدلتامــــــالوإقليم: ميدلتتصالحت 15 04/09/19إلتحاق بالزوجبدة أنعام 09780Eمزدوجغرس تعللين

104/09/18إقليم: ميدلتايت موسى اوعليإقليم: ميدلتتزروفت -  م/م عبد المومن 15 04/09/18إلتحاق بالزوجالمسناوي جميلة 09794Vمزدوجامزيزل

104/09/18إقليم: ميدلتايت اوسال - م/م ابن زيدونإقليم: ميدلتتيزي ويللن 14 04/09/18باسين سعيدة 21756Xمزدوجكير

904/09/18إقليم: ميدلتاولد التايرإقليم: ميدلتايت علي اويكو 14 04/09/18لحسن المندور 11869Aمزدوجميبلدن
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الجهة الصلية : 
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درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

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: ميدلتايت يعقوب - م/م تسامرتإقليم: ميدلتسيدي يحيى ويوسف 14 04/09/18مريم العرج 09730Aمزدوجاموكر

404/09/18إقليم: ميدلتايت اوسال - م/م ابن زيدونإقليم: ميدلتايت يحيى او الصغير 14 04/09/18رجاف ا للة اسماء 21756Xمزدوجكير

704/09/18إقليم: ميدلتاولد التايرإقليم: ميدلتايت لهري 14 04/09/18حاكمة غرسل 11869Aمزدوجميبلدن

704/09/18إقليم: ميدلتايت يعقوب - م/م تسامرتإقليم: ميدلتميشلفن 14 04/09/18إلهام نعيم 09730Aمزدوجاموكر

104/09/18إقليم: ميدلتالخوخاتإقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديم 14 04/09/18عبد العلي البوطاهيري 11918Dمزدوجأيت بن يعقوب

علي وداود - م/م موحى 

وحمو الزياني

املشيل م/م المير مولي إقليم: ميدلت

عبد ا

104/09/18إقليم: ميدلت 14 04/09/18م أرهوش 09735Fمزدوجاملشيل

804/09/18إقليم: ميدلتتوزاكينإقليم: ميدلتميشلفن 14 04/09/18خديجة مرشيش 09826Eمزدوجكرامة

604/09/18إقليم: ميدلتايت سعيد اعمرإقليم: ميدلتبوزمو - م/م اسيف ملول 14 04/09/18مليكة اعدو 22628Vمزدوجكرامة

404/09/18إقليم: ميدلت م م الحوزة تاكريرتإقليم: ميدلتاكدال 14 04/09/18فقيهي اسماعيل 09824Cمزدوجكرامة

علي وداود - م/م موحى 

وحمو الزياني

املشيل م/م المير مولي إقليم: ميدلت

عبد ا

504/09/18إقليم: ميدلت 14 04/09/18احمد الساحلي 09735Fمزدوجاملشيل

104/09/18إقليم: ميدلت ملحة - م/م كير السفلإقليم: ميدلتاولغازي - م/م ايت عبدي 14 04/09/18لمراني عبدا 09818

W

مزدوجكير

1004/09/18إقليم: ميدلتايت سعيد اعمرإقليم: ميدلتايت تدارت - م/م 30 يوليوز 14 04/09/18رجاء حسوني 22628Vمزدوجكرامة

304/09/18إقليم: ميدلتالخوخاتإقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديم 14 04/09/18فاطمة بنعطية 11918Dمزدوجأيت بن يعقوب

504/09/18إقليم: ميدلتتزروفت -  م/م عبد المومنإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 14 04/09/18المهدي الدريسي 09812Pمزدوجزاوية سيدي حمزة

604/09/18إقليم: ميدلتايت يعقوب - م/م تسامرتإقليم: ميدلتاولغازي - م/م ايت عبدي 14 04/09/18عبد الرحيم طهيري 09730Aمزدوجاموكر

مجموعة مدارس ايت واحي إقليم: ميدلتتاغيغشت - م/م ازلن

وحقي

704/09/18إقليم: ميدلت 14 04/09/18ايمان وعزيز 11907Sمزدوجاغبالو

404/09/18إقليم: ميدلتاولد التايرإقليم: ميدلتبوزمو - م/م اسيف ملول 14 04/09/18حسناء خمان 11869Aمزدوجميبلدن
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  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

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: ميدلتاولد التايرإقليم: ميدلتايت حنيني 14 04/09/18فاطمة القرشي 11869Aمزدوجميبلدن

404/09/18إقليم: ميدلتايت اومغارإقليم: ميدلتاكرسيف 14 04/09/18إلتحاق بالزوجسوسو فاطمة 11857Mمزدوجأيت عياش

املشيل م/م المير مولي 

عبد ا

1004/09/18إقليم: ميدلتمجموعة مدارس موكديدإقليم: ميدلت 14 04/09/18بايجو سعاد 11902Lمزدوجاغبالو

404/09/18إقليم: ميدلتميبلدنإقليم: ميدلتتيزي ويللن 14 04/09/18الهواري رجاء 11866Xمزدوجميبلدن

504/09/18إقليم: ميدلتاكدالإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 14 04/09/18م ورنان 09752Zمزدوجبوازمو

 زاوية سيدي حمزة - م/م إقليم: ميدلتميشلفن

ابي سليم العياشي

1004/09/18إقليم: ميدلت 14 04/09/18حنان بوشعال 09811Nمزدوجزاوية سيدي حمزة

علي وداود - م/م موحى 

وحمو الزياني

304/09/18إقليم: ميدلتاكرسيفإقليم: ميدلت 14 04/09/18ايمان كمسى 11888

W

مزدوجتنوردي

604/09/18إقليم: ميدلت ملحة - م/م كير السفلإقليم: ميدلتايت علي اويكو 14 04/09/18نورة فيللي 09818

W

مزدوجكير

604/09/18إقليم: ميدلتبوتخبايإقليم: ميدلتمجموعة مدارس لكاغ 14 04/09/18شامة اولمرابط 11899Hمزدوجتيزي نغشو

104/09/18إقليم: ميدلتاكرسيفإقليم: ميدلتايت علي اويكو 14 05/09/18جواد بوزاهر 11888

W

مزدوجتنوردي

مجموعة مدارس ايت واحي إقليم: ميدلتسيدي يحيى ويوسف

وحقي

904/09/18إقليم: ميدلت 14 04/09/18سعاد عثماني 11907Sمزدوجاغبالو

704/09/18إقليم: ميدلتاولد التايرإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 14 04/09/18نجاة العسال 11869Aمزدوجميبلدن

104/09/18إقليم: ميدلتتمايوستإقليم: ميدلتبوزمو - م/م اسيف ملول 14 04/09/18عزيزة بوينيان 11914Zمزدوجأيت بن يعقوب

804/09/18إقليم: الرشيديةاكديــــــمإقليم: ميدلتاكدال 14 04/09/18المسكين حسناء 09429Yمزدوجاملكو

 زاوية سيدي حمزة - م/م إقليم: ميدلتايت علي اويكو

ابي سليم العياشي

504/09/18إقليم: ميدلت 14 04/09/18خالد بومزوغ 09811Nمزدوجزاوية سيدي حمزة

504/09/18إقليم: ميدلتتمايوستإقليم: ميدلتمجموعة مدارس لكاغ 14 04/09/18منير غامالي 11914Zمزدوجأيت بن يعقوب

804/09/18إقليم: ميدلتاكرسيفإقليم: ميدلتبواضيل 14 04/09/18بوزيان  لمياء 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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

علي وداود - م/م موحى 

وحمو الزياني

504/09/18إقليم: ميدلتمجموعة مدارس موكديدإقليم: ميدلت 14 04/09/18رشيد أوعدو 11902Lمزدوجاغبالو

104/09/18إقليم: ميدلتالخوخاتإقليم: ميدلتبوزمو - م/م اسيف ملول 14 04/09/18سلوى ايت بناصر 11918Dمزدوجأيت بن يعقوب

104/09/18إقليم: ميدلتتاروكوتإقليم: ميدلتتاغيغشت - م/م ازلن 14 04/09/18أيوب أجنى 11891Zمزدوجتنوردي

704/09/18إقليم: ميدلتتمايوستإقليم: ميدلتبوزمو - م/م اسيف ملول 14 04/09/18نورة ترايست 11914Zمزدوجأيت بن يعقوب

504/09/18إقليم: ميدلتتوزاكينإقليم: ميدلتايت علي اويكو 14 04/09/18الحسين اقباس 09826Eمزدوجكرامة

604/09/18إقليم: الرشيديةتامرنةإقليم: ميدلتالمغو 14 04/09/18عبد الرحيم عليوي 20316Gمزدوجالريصاني

مجموعة مدارس ايت إقليم: ميدلتتاغيغشت - م/م ازلن

واعزيز

104/09/18إقليم: ميدلت 14 04/09/18مريم روف 11906Rمزدوجاغبالو

104/09/18إقليم: الرشيديةالطاوسإقليم: ميدلتاولغازي - م/م ايت عبدي 14 04/09/18ايت خليفة عبدالمنعم 09587Vمزدوجالطاوس

404/09/18إقليم: ميدلتايت لهريإقليم: ميدلتمجموعة مدارس لكاغ 14 04/09/18مريم أيت بن يوسف 26174Zمزدوجتونفيت

1004/09/18إقليم: ميدلتتمايوستإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انمزي 14 04/09/18زليخة اوبوز 11914Zمزدوجأيت بن يعقوب

504/09/18إقليم: ميدلتتمايوستإقليم: ميدلتالمغو 14 04/09/18عماد الشرقي 11914Zمزدوجأيت بن يعقوب

404/09/18إقليم: ميدلتتوزاكينإقليم: ميدلتتيزي ويللن 14 04/09/18أفزيض إكرام 09826Eمزدوجكرامة

504/09/18إقليم: الرشيديةالزريقاتإقليم: ميدلتاكدال 14 04/09/18إلتحاق بالزوجالشيباني دنيا 09610Vمزدوجالرتب

404/09/18إقليم: ميدلتمجموعة مدارس موكديدإقليم: ميدلتاكدال 14 04/09/18اوتروة عبد اللطيف 11902Lمزدوجاغبالو

مجموعة مدارس ايت واحي إقليم: ميدلتاكدال

وحقي

804/09/18إقليم: ميدلت 14 04/09/18حميدي علوي أشرف 11907Sمزدوجاغبالو

املشيل م/م المير مولي 

عبد ا

204/09/18إقليم: ميدلتايت وعلوإقليم: ميدلت 14 04/09/18إلتحاق بالزوجداوودي حسناء 09803Eمزدوجسيدي عياد

علي وداود - م/م موحى 

وحمو الزياني

104/09/18إقليم: ميدلتتوزاكينإقليم: ميدلت 14 04/09/18حسن بولوي 09826Eمزدوجكرامة
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

 زاوية سيدي حمزة - م/م إقليم: ميدلتاكدال

ابي سليم العياشي

704/09/18إقليم: ميدلت 14 04/09/18أسمر حميد 09811Nمزدوجزاوية سيدي حمزة

104/09/18إقليم: الرشيديةحاسي  البيضإقليم: ميدلتاولغازي - م/م ايت عبدي 14 04/09/18يونس البحاري 09583Rمزدوجالطاوس

علي وداود - م/م موحى 

وحمو الزياني

304/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت كماتإقليم: ميدلت 14 04/09/18خالد ايت لحسن 12843J أيت  سدرات السهل

الغربية

مزدوج

404/09/18إقليم: ميدلتبوزمو - م/م اسيف ملولإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 14 04/09/18احساين أحلفي 09747Uمزدوجبوازمو

704/09/18إقليم: ميدلتتمايوستإقليم: ميدلتبوزمو - م/م اسيف ملول 14 04/09/18فدوى شكان 11914Zمزدوجأيت بن يعقوب

علي وداود - م/م موحى 

وحمو الزياني

1004/09/18إقليم: ميدلتتزارين 03 مارسإقليم: ميدلت 14 04/09/18م زرار 09716Kمزدوجأيت يحيى

504/09/18إقليم: ميدلتتزروفت -  م/م عبد المومنإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 14 04/09/18عبد السلم كرفال 09812Pمزدوجزاوية سيدي حمزة

علي وداود - م/م موحى 

وحمو الزياني

404/09/18إقليم: ميدلتتزارين 03 مارسإقليم: ميدلت 14 04/09/18إبراهيم قابوش 09716Kمزدوجأيت يحيى

404/09/18إقليم: ميدلتتوزاكينإقليم: ميدلتاكدال 14 04/09/18زيزي سعيدة 09826Eمزدوجكرامة

104/09/18إقليم: ميدلتايت اومغارإقليم: ميدلتميبلدن 13 04/09/19إلتحاق بالزوجةرحاوي خاليد 11857Mمزدوجأيت عياش

304/09/18إقليم: ميدلتتاملحتإقليم: ميدلتمدرسة اغبالو 13 04/09/19إلتحاق بالزوجخاتري هدى 22658Cمزدوجزايدة

304/09/18إقليم: ميدلتبوعياشإقليم: ميدلتاوكريران بن م 13 04/09/18إلتحاق بالزوجغنموني لبنى 11871Cمزدوجامرصيد

106/09/17إقليم: تنغيرم.م  بادوإقليم: ميدلتايت علي ويكو - م/م المل 11 04/09/19يوسف طير 09435Eمزدوجاسول

504/09/18إقليم: ميدلتتوزاكينإقليم: ميدلتاعباري 11 04/09/19بوكني عمرو 09826Eمزدوجكرامة

604/09/18إقليم: ميدلتاعباريإقليم: ميدلتايت يعقوب - م/م تسامرت 11 04/09/19اخندجي رشيد 09789Pمزدوجالنزالة

املشيل م/م المير مولي 

عبد ا

1004/09/18إقليم: ميدلتاكرسيفإقليم: ميدلت 11 04/09/19فاطمة مغاري 11888

W

مزدوجتنوردي

علي وداود - م/م موحى 

وحمو الزياني

804/09/18إقليم: ميدلتايت يحيى او الصغيرإقليم: ميدلت 11 04/09/19مولي إدريس مسلك ليام 09764Mمزدوجاوتربات
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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 2020

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 ايت واحي إقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديم

وحقي

1004/09/18إقليم: ميدلت 11 04/09/19علي فكوري 11907Sمزدوجاغبالو

مجموعة مدارس ايت واحي 

وحقي

804/09/18إقليم: ميدلتاكرسيفإقليم: ميدلت 11 04/09/19م عزوزي 11888

W

مزدوجتنوردي

904/09/18إقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديمإقليم: ميدلتسيدي يحيى ويوسف 11 04/09/19مصطفى امعي 11940Cمزدوجأكوديم

504/09/18إقليم: ميدلتايت سيدي عمروإقليم: ميدلتتمايوست 11 04/09/19إلتحاق بالزوجالبرودي وئام 11858Nمزدوجأيت عياش

مجموعة مدارس ايت واحي إقليم: ميدلتايت علي اويكو

وحقي

1004/09/18إقليم: ميدلت 11 04/09/19عبد العالي الهللي 11907Sمزدوجاغبالو

مدرسة موحى امحزون بن 

احماد

404/09/18إقليم: ميدلتتاملحتإقليم: ميدلت 10 04/09/19إلتحاق بالزوجالدنيالي صفاء 22658Cمزدوجزايدة

204/09/19إقليم: ميدلتوالغإقليم: ميدلتايت حنيني 9 04/09/19إلتحاق بالزوجلعشير خديجة 11930Sمزدوجايتزر

مدرسة موحى امحزون بن إقليم: ميدلتسيدي يحيى ويوسف

احماد

904/09/19إقليم: ميدلت 9 04/09/19إلتحاق بالزوجأسماء الجرموني 11628Nمزدوجبومية

104/09/19إقليم: ميدلتايت توغاشإقليم: ميدلتتيزي ويللن 8 04/09/19إلتحاق بالزوجنوال أمقران 11853Hمزدوجأيت عياش

404/09/19إقليم: الرشيديةلل امينةإقليم: ميدلتمجموعة مدارس لكاغ 8 04/09/19إلتحاق بالزوجأمال السوراتي 09606Rمزدوجالرتب

803/09/13إقليم: الحاجبالزرقطونيإقليم: ميدلتميبلدن 7 04/09/19إلتحاق بالزوجداغ نادية 18515Z)مزدوجسبع عيون )البلدية

104/09/19إقليم: ميدلتواد الدهبإقليم: ميدلتايت حنيني 7 04/09/19إلتحاق بالزوجخديجة موجاني 09399Rمزدوجكرامة

مجموعة مدارس ايت واحي إقليم: ميدلتاكدال

وحقي

704/09/19إقليم: ميدلت 7 04/09/19سميرة اجضاض 11907Sمزدوجاغبالو

104/09/19إقليم: ميدلتايت علي اويكوإقليم: ميدلتتاغيغشت - م/م ازلن 7 04/09/19هشام بوركبة 09751Yمزدوجبوازمو

404/09/19إقليم: ميدلتمجموعة مدارس لكاغإقليم: ميدلتاولغازي - م/م ايت عبدي 7 04/09/19أيت بلقاسم جواد 11946Jمزدوجأكوديم

104/09/19إقليم: ميدلتايت حنينيإقليم: ميدلتاولغازي - م/م ايت عبدي 7 04/09/19عياش حوسى 11660Yمزدوجسيدي يحيى اويوسف

املشيل م/م المير مولي إقليم: ميدلتاولغازي - م/م ايت عبدي

عبد ا

204/09/19إقليم: ميدلت 7 04/09/19حمزة رازوق 09735Fمزدوجاملشيل
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

104/09/19إقليم: ميدلتالمغوإقليم: ميدلتاولغازي - م/م ايت عبدي 7 04/09/19أوموجان سعيد 09756Dمزدوجبوازمو

104/09/19إقليم: ميدلتايت علي ويكو - م/م الملإقليم: ميدلتاولغازي - م/م ايت عبدي 7 04/09/19رعو حسن 09762Kمزدوجاوتربات

304/09/19إقليم: ميدلتسيدي يحيى ويوسفإقليم: ميدلتاولغازي - م/م ايت عبدي 7 04/09/19امزيل رشيد 11948Lمزدوجسيدي يحيى اويوسف

املشيل م/م المير مولي إقليم: ميدلتتاغيغشت - م/م ازلن

عبد ا

604/09/19إقليم: ميدلت 7 04/09/19ادريس بتوكاس 09735Fمزدوجاملشيل

704/09/19إقليم: ميدلتايت يحيى او الصغيرإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 7 04/09/19م سليماني 09764Mمزدوجاوتربات

مجموعة مدارس ايت واحي إقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو

وحقي

204/09/19إقليم: ميدلت 7 04/09/19م لمرابط 11907Sمزدوجاغبالو

104/09/19إقليم: ميدلتالمغوإقليم: ميدلتاولغازي - م/م ايت عبدي 7 04/09/19خالد اشتوت 09756Dمزدوجبوازمو

علي وداود - م/م موحى 

وحمو الزياني

304/09/19إقليم: تنغيرم.م اموكرإقليم: ميدلت 7 04/09/19العزيزة داوودي 09441Lمزدوجاسول

604/09/19إقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديمإقليم: ميدلتسيدي يحيى ويوسف 7 04/09/19سناء بيجا 11940Cمزدوجأكوديم

مجموعة مدارس ايت إقليم: ميدلتتاغيغشت - م/م ازلن

واعزيز

504/09/19إقليم: ميدلت 7 04/09/19فيصل الحسناوي 11906Rمزدوجاغبالو

علي وداود - م/م موحى 

وحمو الزياني

104/09/19إقليم: تنغيرم.م  زايد أحمادإقليم: ميدلت 7 04/09/19سعدية حسمو 09413Fمزدوجأيت هاني

104/09/19إقليم: ميدلتاموكر - م/م البرقانيإقليم: ميدلتايت حنيني 7 04/09/19إلتحاق بالزوجالولجي سليمة 09725Vمزدوجاموكر

304/09/19إقليم: ميدلتايت يحيى او الصغيرإقليم: ميدلتاولغازي - م/م ايت عبدي 7 04/09/19عمراوي م 09764Mمزدوجاوتربات

104/09/19إقليم: الرشيديةتيهارينإقليم: ميدلتتاغيغشت - م/م ازلن 7 04/09/19عبد الحميد بومنادي 09582Pمزدوجالطاوس

704/09/19إقليم: ميدلتتدركلوتإقليم: ميدلتايت غانم 7 04/09/19إلتحاق بالزوجسناء القطبي 09808Kمزدوجسيدي عياد

604/09/19إقليم: ميدلتمجموعة مدارس اكديمإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 7 04/09/19ادريس باعديش 11940Cمزدوجأكوديم

مجموعة مدارس ايت إقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو

واعزيز

304/09/19إقليم: ميدلت 7 04/09/19عبد السلم با 11906Rمزدوجاغبالو
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

304/09/19إقليم: ميدلتايت حنينيإقليم: ميدلتسيدي يحيى ويوسف 7 04/09/19ياسين مرغي 11660Yمزدوجسيدي يحيى اويوسف

مجموعة مدارس ايت واحي إقليم: ميدلتبواضيل

وحقي

504/09/19إقليم: ميدلت 7 04/09/19أشبوط  نورة 11907Sمزدوجاغبالو

علي وداود - م/م موحى 

وحمو الزياني

104/09/19إقليم: تنغيرم.م  زايد أحمادإقليم: ميدلت 7 04/09/19يوسف وعمام 09413Fمزدوجأيت هاني

104/09/19إقليم: ميدلتاوتربات - م/م المام الغزاليإقليم: ميدلتاولغازي - م/م ايت عبدي 7 04/09/19راذي عماد 09758Fمزدوجاوتربات

علي وداود - م/م موحى إقليم: ميدلتاولغازي - م/م ايت عبدي

وحمو الزياني

104/09/19إقليم: ميدلت 7 04/09/19احمد شكنو 09741Mمزدوجاملشيل

104/09/19إقليم: ميدلتايت غانمإقليم: ميدلتمجموعة مدارس انفكو 7 04/09/19حسن منصوري 19330Kمزدوجتيزي نغشو

104/09/19إقليم: ميدلتايت يحيى او الصغيرإقليم: ميدلتاولغازي - م/م ايت عبدي 7 04/09/19جكوط  عبد الرحمان 09764Mمزدوجاوتربات

104/09/19إقليم: ميدلتتمايوستإقليم: ميدلتالمدرسة الجماعاتية أنفكو 6 04/09/19إلتحاق بالزوجحسناء اعروش 11914Zمزدوجأيت بن يعقوب

116/09/85إقليم: ورزازاتالطلسإقليم: ورزازاتم.م. الزوية 241 16/09/87أقدمية 16 سنةإبراهيم بوحلبة 27089U)مزدوجورزازات )البلدية

117/09/90عمالة: سلمدرسة الصديق بلعربيإقليم: ورزازاتم.م.تيكيرت 211 17/09/90أقدمية 16 سنةبلعيد رقية 18596M)مزدوجحصين )المقاطعة

116/09/92إقليم: بني مللم علي بن ابي طالبإقليم: ورزازاتم.م. ادلسان 209 16/09/92أقدمية 16 سنةعلي أمين 07353Sمزدوجأولد امبارك

عمالة: أكادير  إدا مدرسة عبدالعزيز الماسيإقليم: ورزازاتم.م. ايت بن حدو

وتنان
116/09/94 197 10/10/94أقدمية 16 سنةبوخنشوش م 25897Y)مزدوجاكادير )البلدية

116/09/94إقليم: ورزازاتم. عثمان بن عفانإقليم: ورزازات م.م. الحرية 187 16/09/94أقدمية 16 سنةلحسن بن طالب 26028Rمزدوجترميكت

116/09/85إقليم: ورزازاتم.سكورةإقليم: ورزازاتم.م. الزوية 187 16/09/99أقدمية 16 سنةإسماعيل الصالحي 12790Bمزدوجسكورة أهل الوسط

217/09/90عمالة: مراكشمدرسة الشابيإقليم: ورزازاتم.م. تغرامت 185 04/01/99أقدمية 16 سنةثريا ايت حمو 02464C)مزدوججليز )المقاطعة

116/09/92عمالة: مراكشمدرسة العباسيةإقليم: ورزازات م.م. الحرية 181 16/09/95أقدمية 16 سنةجمال داودة 24232Nمزدوجحربيل

116/09/96عمالة: مكناسحليمة السعديةإقليم: ورزازاتم.ج. اغرم نوكدال 181 16/09/98أقدمية 16 سنةبشتر عبد اللطيف 04010H)مزدوجمكناس )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

116/09/94إقليم: ورزازاتالطلسإقليم: ورزازاتم.م. تزنتوت 177 16/09/99أقدمية 16 سنةبوفكري م 27089U)مزدوجورزازات )البلدية

116/09/94إقليم: ورزازات م الخنساءإقليم: ورزازاتم.م. ادلسان 177 16/09/99أقدمية 16 سنةم فتح الخير 12762

W

مزدوجورزازات )البلدية(

116/09/95إقليم: ورزازات م اسماءإقليم: ورزازاتم.م. ادلسان 175 16/09/99أقدمية 16 سنةمصطفى الغازي 12760U)مزدوجورزازات )البلدية

116/09/95إقليم: ورزازاتم حي الداري المسيرةإقليم: ورزازاتم.م. ايت بن حدو 175 16/09/99أقدمية 16 سنةرزوق م 23905H)مزدوجورزازات )البلدية

116/09/93إقليم: ورزازاتم القدسإقليم: ورزازاتم.م. ادلسان 175 09/10/00أقدمية 16 سنةم أكرام 12768C)مزدوجورزازات )البلدية

116/09/88إقليم: ورزازات م الوحدةإقليم: ورزازاتم. تيميلل 173 29/09/03أقدمية 16 سنةستيف م 19612S)مزدوجورزازات )البلدية

116/09/96إقليم: ورزازاتالطلسإقليم: ورزازاتم.م.تيكيرت 173 19/09/99أقدمية 16 سنةخالدي عبد ا 27089U)مزدوجورزازات )البلدية

116/09/96إقليم: ورزازاتم واد الذهبإقليم: ورزازاتم.م. غسات 173 16/09/99أقدمية 16 سنةطارق البخاتي 12766A)مزدوجورزازات )البلدية

116/09/96إقليم: ورزازات م الوحدةإقليم: ورزازاتم.م. غسات 173 16/09/99أقدمية 16 سنةنجيب غوات 19612S)مزدوجورزازات )البلدية

116/09/93إقليم: ورزازاتم. ابن سيناإقليم: ورزازاتم.م. تلمسل 171 01/10/02أقدمية 16 سنةم المرابط 21892Vمزدوجترميكت

211/09/00عمالة: مراكشمدرسة رياض الحمامةإقليم: ورزازاتم.م. تازولت 171 11/09/00أقدمية 16 سنةعبد الكريم إزيك 26349Pمزدوجحربيل

116/09/96إقليم: ورزازات م الوحدةإقليم: ورزازاتف. تمقيت 169 01/09/00أقدمية 16 سنةالميموني عزيز 19612S)مزدوجورزازات )البلدية

116/09/96إقليم: ورزازاتم تماسينتإقليم: ورزازاتم.م. ايت بن حدو 169 16/09/00أقدمية 16 سنةعندام الحبيب 12792D)مزدوجورزازات )البلدية

116/09/96إقليم: ورزازات م الخنساءإقليم: ورزازاتم.م. تويين 169 03/09/13أقدمية 16 سنةبوري حبيب 12762

W

مزدوجورزازات )البلدية(

116/09/96إقليم: ورزازاتالطلسإقليم: ورزازاتم.م.  تورجدال 169 06/09/00أقدمية 16 سنةحسين وحمان 27089U)مزدوجورزازات )البلدية

116/09/96إقليم: ورزازاتم القدسإقليم: ورزازاتم.م. غسات 169 16/09/00أقدمية 16 سنةعبدالسلم البهجاوي 12768C)مزدوجورزازات )البلدية

116/09/97إقليم: ورزازاتم واد الذهبإقليم: ورزازاتم.م. تمداخت 169 16/09/97أقدمية 16 سنةواحمان مينة 12766A)مزدوجورزازات )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة
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للتعيين

المديرية القليمية 
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

216/09/98إقليم: ورزازات م الوحدةإقليم: ورزازاتم.م تندوت 169 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد الرحمان ايت عبد الرحمان 19612S)مزدوجورزازات )البلدية

616/09/98إقليم: آسفيمدرسة سيدي بوزيدإقليم: ورزازاتم.م.  تورجدال 169 16/09/99أقدمية 16 سنةفؤاد بوراس 13571A)مزدوجآسفي )البلدية

116/09/93إقليم: ورزازاتم فدراكومإقليم: ورزازاتم.م. ادلسان 167 30/09/02أقدمية 16 سنةبومسهولي م عبد السلم 12793E)مزدوجورزازات )البلدية

116/09/99إقليم: ورزازات م الفرابيإقليم: ورزازاتم.م. امي نولون 167 16/09/99أقدمية 16 سنةسعيد  بعسين 25224S)مزدوجورزازات )البلدية

116/09/99عمالة: مراكشمدرسة الياسمينإقليم: ورزازاتم.م. توغوت 167 16/09/99أقدمية 16 سنةاوبلخير جمال 02503V)مزدوجالمنارة )المقاطعة

216/09/99إقليم: ورزازاتم فدراكومإقليم: ورزازاتم.م. انزال 167 16/09/99أقدمية 16 سنةجوليبي احلم 12793E)مزدوجورزازات )البلدية

216/09/96إقليم: ورزازات م الخنساءإقليم: ورزازاتم.م. تويين 165 06/09/01أقدمية 16 سنةالمجاطي احمد 12762

W

مزدوجورزازات )البلدية(

216/09/98إقليم: ورزازاتم فدراكومإقليم: ورزازاتم.م. انزال 165 16/09/00أقدمية 16 سنةايت الحاج م 12793E)مزدوجورزازات )البلدية

116/09/98إقليم: ورزازات م الخنساءإقليم: ورزازاتم.م.  تورجدال 165 16/09/00أقدمية 16 سنةعلي مومن 12762

W

مزدوجورزازات )البلدية(

116/09/98إقليم: ورزازات م الوحدةإقليم: ورزازاتم.م تندوت 165 16/09/00أقدمية 16 سنةيجة بنكوديان 19612S)مزدوجورزازات )البلدية

116/09/96إقليم: ورزازاتم توريرتإقليم: ورزازاتم.م. غسات 163 16/09/00أقدمية 16 سنةمصطفى الرمسالي 12767B)مزدوجورزازات )البلدية

216/09/98إقليم: ورزازاتم علل بن عبد اإقليم: ورزازات م.م. الحرية 163 06/09/00أقدمية 16 سنةلحسن بن لحسن 12764Y)مزدوجورزازات )البلدية

216/09/99إقليم: ورزازات م الخنساءإقليم: ورزازاتم.م. ولد يعقوب 163 10/11/00أقدمية 16 سنةهشام زغادي 12762

W

مزدوجورزازات )البلدية(

م.الجماعاتية زاوية سيدي 

لحساين

عمالة: أكادير  إدا م. المجاهديــنإقليم: ورزازات

وتنان
516/09/99 163 16/09/00أقدمية 16 سنةايت علي ابراهيم عبد ا 04824T)مزدوجاكادير )البلدية

216/09/99إقليم: ورزازات م الفرابيإقليم: ورزازاتم.م. الخامسة 163 14/09/15أقدمية 16 سنةم الغازين 25224S)مزدوجورزازات )البلدية

116/09/99إقليم: ورزازاتم. اسفوتليلإقليم: ورزازاتم.م. امدري 163 06/09/00أقدمية 16 سنةالسعيد بابا 13161E)مزدوجورزازات )البلدية

116/09/99إقليم: ورزازاتم. تابونتإقليم: ورزازاتم.م. تمداخت 163 16/09/00أقدمية 16 سنةالصبار حروش 12787Yمزدوجترميكت
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
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للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

216/09/99إقليم: ورزازاتم القدسإقليم: ورزازاتم.م.تكيرت نايت فارس 163 06/09/00أقدمية 16 سنةالحسن ابرشيح 12768C)مزدوجورزازات )البلدية

116/09/99إقليم: ورزازاتم. تكمي الجديدإقليم: ورزازاتم.م. تاورة 163 06/09/00أقدمية 16 سنةالزكراوي هشام 12789Aمزدوجترميكت

116/09/99إقليم: ورزازاتم السد المنصورإقليم: ورزازاتم.م امكشود 163 09/10/00أقدمية 16 سنةم مرواني 20294H)مزدوجورزازات )البلدية

416/09/99إقليم: ورزازاتم القدسإقليم: ورزازاتم.م. تزولط نمرادو 163 16/09/00أقدمية 16 سنةلفديلي عبد الحق 12768C)مزدوجورزازات )البلدية

116/09/99إقليم: ورزازاتم. تابونتإقليم: ورزازاتم.م أليغ نتركى 163 11/09/00أقدمية 16 سنةهشام بنجاعفار 12787Yمزدوجترميكت

116/09/99إقليم: ورزازاتم علل بن عبد اإقليم: ورزازاتم.م تندوت 163 16/09/00أقدمية 16 سنةم عطور 12764Y)مزدوجورزازات )البلدية

316/09/97إقليم: ورزازاتم القدسإقليم: ورزازاتم.م. تاورة 161 06/09/00أقدمية 16 سنةبنجديد رضوان 12768C)مزدوجورزازات )البلدية

216/09/98إقليم: ورزازاتم فدراكومإقليم: ورزازاتم.م. تمداخت 161 16/09/00أقدمية 16 سنةتحمسون عزيز 12793E)مزدوجورزازات )البلدية

116/09/98إقليم: ورزازاتم القدسإقليم: ورزازات م.م. الحرية 161 06/09/01أقدمية 16 سنةفوزية اكناو 12768C)مزدوجورزازات )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. الوحــدةإقليم: ورزازاتم.م.أمرزكان

وتنان
516/09/99 161 29/09/03أقدمية 16 سنةنجوى تسويت 04832B)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. الوحــدةإقليم: ورزازاتف. تمقيت

وتنان
516/09/99 161 29/09/03أقدمية 16 سنةالبللي سمير 04832B)مزدوجاكادير )البلدية

116/09/99إقليم: ورزازاتم. تكمي الجديدإقليم: ورزازاتم.م. انزال 161 09/10/00أقدمية 16 سنةالعمري رضوان 12789Aمزدوجترميكت

310/09/00إقليم: ورزازاتم تصومعتإقليم: ورزازاتم.م الحوانت 161 10/09/00أقدمية 16 سنةقاسم م 12761V)مزدوجورزازات )البلدية

116/09/86إقليم: ورزازاتم حي الداري المسيرةإقليم: ورزازاتم. تابونت 160 16/09/92أقدمية 16 سنةبوزكري الياس 23905H)مزدوجورزازات )البلدية

616/09/96إقليم: ورزازاتم القدسإقليم: ورزازاتم.م.تيكيرت 159 06/09/00أقدمية 16 سنةالصوفي يوسف 12768C)مزدوجورزازات )البلدية

216/09/97إقليم: ورزازاتم حي الداري المسيرةإقليم: ورزازاتف. تمقيت 159 16/09/02أقدمية 16 سنةزيزعان الحسين 23905H)مزدوجورزازات )البلدية

116/09/97إقليم: ورزازاتم. تكمي الجديدإقليم: ورزازاتم.م. ادلسان 159 30/09/02أقدمية 16 سنةبنعـــــو الحسان 12789Aمزدوجترميكت
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116/09/98عمالة: مراكشمدرسة نزار قبانيإقليم: ورزازاتم.م أكويم 159 16/09/99أقدمية 16 سنةحميد المعتوقي 02495L)مزدوجالمنارة )المقاطعة

116/09/99عمالة: مراكشمدرسة شعوف العياديإقليم: ورزازاتم.ج. اغرم نوكدال 159 14/09/15أقدمية 16 سنةسعيد عكيرة 02507Z)مزدوجالمنارة )المقاطعة

216/09/98إقليم: ورزازاتم حي الداري المسيرةإقليم: ورزازاتم.م.  تورجدال 158 13/10/00إلتحاق بالزوجرشيدة زروال 23905H)مزدوجورزازات )البلدية

116/09/98إقليم: ورزازاتم. تاجدةإقليم: ورزازاتم.م. ادلسان 157 04/09/02أقدمية 16 سنةابراهيم كشايط 12788Zمزدوجترميكت

116/09/98إقليم: ورزازاتم.م. تغرامتإقليم: ورزازاتم.م. ايت بن حدو 157 16/09/02أقدمية 16 سنةايت الحاج حامد 13158Bمزدوجترميكت

416/09/98إقليم: ورزازاتم القدسإقليم: ورزازاتم.م.تيكيرت 157 30/09/02أقدمية 16 سنةايت سعيد توفيق 12768C)مزدوجورزازات )البلدية

111/09/00إقليم: ورزازاتم.م. ادلسانإقليم: ورزازاتم.م.  تمسراوت 157 04/09/02أقدمية 16 سنةرشيد ايت الماروش 13171Rمزدوجادلسان

111/09/00إقليم: ورزازاتم حي الداري المسيرةإقليم: ورزازاتم.م. تسليت 157 13/09/01أقدمية 16 سنةايت بو عصام 23905H)مزدوجورزازات )البلدية

111/09/00إقليم: ورزازاتم القدسإقليم: ورزازاتم.م.ايت زغار 157 11/09/01أقدمية 16 سنةالحسين حوري 12768C)مزدوجورزازات )البلدية

211/09/00إقليم: ورزازاتم. ابن سيناإقليم: ورزازاتم.م.ايت زغار 157 11/09/01أقدمية 16 سنةفيصل الرقبي 21892Vمزدوجترميكت

111/09/00إقليم: ورزازاتم حي الداري المسيرةإقليم: ورزازاتم.م. امدري 157 16/09/01أقدمية 16 سنةسمير كاملي 23905H)مزدوجورزازات )البلدية

218/09/00إقليم: ورزازاتم. تكمي الجديدإقليم: ورزازاتم.م. تغدوت 157 13/09/01أقدمية 16 سنةهموش يوسف 12789Aمزدوجترميكت

216/09/97إقليم: ورزازاتم. تكمي الجديدإقليم: ورزازاتم.م تندوت 155 16/09/01أقدمية 16 سنةخديجة بعدوش 12789Aمزدوجترميكت

216/09/98إقليم: ورزازاتم. تابونتإقليم: ورزازاتم.م.  تورجدال 155 06/09/01أقدمية 16 سنةنورالدين بوالعبد 12787Yمزدوجترميكت

216/09/99إقليم: ورزازاتم. تابونتإقليم: ورزازاتم.م. اسكا 155 16/09/01أقدمية 16 سنةالناصري م 12787Yمزدوجترميكت

616/09/99إقليم: ورزازاتم. عثمان بن عفانإقليم: ورزازاتم.م.تكيرت نايت فارس 155 07/10/02أقدمية 16 سنةعبد الله  الصوفي 26028Rمزدوجترميكت

216/09/99إقليم: ورزازاتم. تابونتإقليم: ورزازاتم.م. غسات 155 20/09/02أقدمية 16 سنةعبدالجليل بقادر 12787Yمزدوجترميكت
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116/09/99إقليم: ورزازاتم. تكمي الجديدإقليم: ورزازاتم.م. ايماسين 155 05/10/02أقدمية 16 سنةرفيق العضراوي 12789Aمزدوجترميكت

316/09/99إقليم: ورزازاتم. تاجدةإقليم: ورزازاتم.م امزاورو 153 30/09/02أقدمية 16 سنةحسن غازي 12788Zمزدوجترميكت

111/09/00إقليم: ورزازاتم. تاجدةإقليم: ورزازاتم.م. تسليت 153 04/09/02أقدمية 16 سنةاكركان لحسن 12788Zمزدوجترميكت

212/09/00إقليم: ورزازاتم. تاجدةإقليم: ورزازاتم.م أكويم 153 11/10/02أقدمية 16 سنةعبد العزيز  أريوك 12788Zمزدوجترميكت

411/09/00إقليم: ورزازاتم. تاجدةإقليم: ورزازاتم.م أليغ نتركى 153 04/09/02أقدمية 16 سنةسفيان بوحسين 12788Zمزدوجترميكت

206/09/00إقليم: ورزازاتم. تابونتإقليم: ورزازاتم.م. تمداخت 153 04/09/02أقدمية 16 سنةالحكيم عادل 12787Yمزدوجترميكت

211/09/00إقليم: ورزازاتم. عثمان بن عفانإقليم: ورزازاتم.م. امي نولون 153 04/09/02أقدمية 16 سنةالحسين  المعين 26028Rمزدوجترميكت

916/09/00إقليم: ورزازاتم. ابن سيناإقليم: ورزازاتم.م تندوت 153 04/09/02أقدمية 16 سنةهشام نزيه 21892Vمزدوجترميكت

116/09/92عمالة: مراكشمدرسة الطبريإقليم: ورزازاتم علل بن عبد ا 152 16/09/95أقدمية 16 سنةحليمة خوجي 02473M)مزدوججليز )المقاطعة

116/09/99عمالة: الميةمولي رشيدإقليم: ورزازاتم.م. تزنتوت 152 06/09/01إلتحاق بالزوجعبد الوهاب نبيلة 07726Xمزدوجبني يخلف

513/09/01إقليم: ورزازاتم. تيميللإقليم: ورزازاتم.م امي نواسيف 151 13/09/02أقدمية 16 سنةعادل فوزي 23589Pمزدوجترميكت

مجموعة مدارس الطويحينة إقليم: ورزازاتم حي الداري المسيرة

المركزية

110/01/83عمالة: مراكش 150 09/10/06أقدمية 12 سنةنيتماو صفية 02807Aمزدوجالويدان

606/09/01عمالة: مراكشمدرسة المحاميد  9إقليم: ورزازاتم.م. انزال 149 06/09/02أقدمية 16 سنةايت الحاج الحسن 24547F)مزدوجالمنارة )المقاطعة

613/09/01إقليم: ورزازاتم. تيميللإقليم: ورزازاتم.م. تمازيرت 149 13/09/01إلتحاق بالزوجحميدي فاضمة 23589Pمزدوجترميكت

312/09/02إقليم: ورزازاتم. تيميللإقليم: ورزازاتم.م. فينت 149 12/09/02أقدمية 16 سنةجمال بن ناصر 23589Pمزدوجترميكت

912/09/02عمالة: مراكشمدرسة الترميديإقليم: ورزازاتم.م.الصور 149 12/09/02أقدمية 16 سنةالسلم لبنى 20642L)مزدوجالمنارة )المقاطعة

عمالة: إنزكان ايت م المعتمد بن عبادإقليم: ورزازاتم.م. تسليت

ملول
312/09/02 149 12/09/02أقدمية 16 سنةالز مصطفى 05069J)مزدوجأيت ملول )البلدية
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116/09/93عمالة: مراكشمدرسة المسيرة الخضراء 1إقليم: ورزازاتم.م.  تورجدال 147 06/09/01أقدمية 16 سنةالمعتوقي م 02510C)مزدوجالمنارة )المقاطعة

513/09/01إقليم: ورزازاتم. تيميللإقليم: ورزازاتم.م.  تمسراوت 147 29/09/03أقدمية 16 سنةحسن بوخنشوش 23589Pمزدوجترميكت

213/09/01إقليم: ورزازاتم.م. تلمسلإقليم: ورزازاتم.م امي نواسيف 145 13/09/01أقدمية 16 سنةعائشة أيت أودرى 13168Mمزدوجترميكت

117/09/90عمالة: الميةالقدسإقليم: ورزازاتم فدراكوم 144 06/09/01أقدمية 16 سنةفتيحة عسري 01892F)مزدوجالمية )البلدية

512/09/00عمالة: مراكشمدرسة احمد النورإقليم: ورزازاتم.م. الزوية 143 12/09/02أقدمية 16 سنةرشيد بن منصور 02668Z مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/01عمالة: طنجة - أصيلعقبة بن نافعإقليم: ورزازاتم.م امكشود 143 25/09/03أقدمية 16 سنةم نايت حدو 15134Z طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

216/09/03إقليم: خريبكةمدرسة 20 غشتإقليم: ورزازاتم.م. ايت تيكة 141 16/09/03أقدمية 16 سنةالعدناني العلوي امنة 12020P)مزدوجوادي زم )البلدية

217/09/90عمالة: سلمدرسة سعد بن أبي وقاصإقليم: ورزازاتم السد المنصور 140 06/09/00أقدمية 16 سنةبهيجة عدناني 01187P)مزدوجتابريكت )المقاطعة

1012/09/02إقليم: ورزازاتم.م. تزنتوتإقليم: ورزازاتم.م.الصور 139 12/09/02أقدمية 16 سنةايشو الزهرة 13004Jمزدوجأيت زينب

عمالة: الصخيرات  - الموحدينإقليم: ورزازاتم توريرت

تمارة
216/09/96 138 16/09/98أقدمية 16 سنةفاطمة بلمدحي 01307V)مزدوجتمارة )البلدية

316/09/91عمالة: مراكشمدرسة علي بن ابي طالبإقليم: ورزازاتم واد الذهب 130 05/09/07أقدمية 12 سنةقانوني الشافعي 02733V سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

311/09/00عمالة: وجدة - أنكادم. ادريس الشرايبيإقليم: ورزازاتم.م تفليت 126 20/11/07إلتحاق بالزوجخديجة  هشام 24966L)مزدوجوجدة )البلدية

1007/09/04إقليم: ورزازاتم.م. تزنتوتإقليم: ورزازاتم.م. اسكا 125 07/09/04إلتحاق بالزوجمستعين امينة 13004Jمزدوجأيت زينب

216/09/99عمالة: مراكشمدرسة 20 غشتإقليم: ورزازاتم. يعقوب المنصور 122 06/10/03أقدمية 16 سنةنورة حتماني 25426Lمزدوجتسلطانت

907/09/04إقليم: ورزازاتم.م. ادلسانإقليم: ورزازاتم.م أكويم 118 الدريسي ريوي لل فاطمة 

الزهرا
07/09/04إلتحاق بالزوج 13171Rمزدوجادلسان

عمالة: الصخيرات  - ادريس الولإقليم: ورزازاتم. تيميلل

تمارة
212/09/02 117 29/09/03أقدمية 16 سنةفوزي لطيفة 20560Xمزدوجسيدي يحيى زعير

412/09/02إقليم: الحوزدرب الشمسإقليم: ورزازاتم.م. تسليت 117 02/09/10وبازا احمد 03740Pمزدوجاغواطيم
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116/09/99إقليم: القنيطرةالحسن البصريإقليم: ورزازاتم.سكورة 114 30/09/02أقدمية 16 سنةبشرى العسري 10887Hمزدوجبنمنصور

807/09/05إقليم: ورزازات م.م. الحريةإقليم: ورزازاتم.م. توغوت 107 14/10/07أقدمية 12 سنةبودحيم م 13174Uمزدوجادلسان

116/09/95إقليم: الحاجبالدار البيضاءإقليم: ورزازاتم.سكورة 106 07/09/04أقدمية 16 سنةالصغير لوكيلي 04115X)مزدوجسبع عيون )البلدية

412/09/02إقليم: الحوزايت بوالنيتإقليم: ورزازاتم. عثمان بن عفان 106 14/09/15أقدمية 12 سنةكوغلت بوشرى 03332

W

مزدوجسيدي عبد ا غيات

217/09/90عمالة: مراكشمدرسة الحسن الزهراويإقليم: ورزازاتم توريرت 102 19/01/07إلتحاق بالزوجابن علي العلوي للة مليكة 02732U سيدي يوسف بن علي

)المقاطعة(

مزدوج

111/09/00إقليم: الخميساتعبد الكريم الخطيبإقليم: ورزازاتم.م امزاورو 101 02/09/15نور الدين ايت بسو 27309H سيدي علل البحراوي

)البلدية(

مزدوج

عمالة: إنزكان ايت م الملإقليم: ورزازاتم.م. ايماسين

ملول
407/09/05 101 27/10/09إلتحاق بالزوجمليكة سلمي 05076S)مزدوجأيت ملول )البلدية

305/09/07إقليم: ورزازاتم.م. ادلسانإقليم: ورزازاتم.م. وينتجكال 100 05/09/07إلتحاق بالزوجحنان هيشمين 13171Rمزدوجادلسان

عمالة: الصخيرات  - المغرب العربيإقليم: ورزازاتم. تاجدة

تمارة
216/09/99 95 17/01/07إلتحاق بالزوجقيدي غيثة 01309X)مزدوجتمارة )البلدية

116/09/03إقليم: الخميساتعبد الكريم الخطيبإقليم: ورزازاتم.سكورة 94 06/09/17سمية  بوشا رة 27309H سيدي علل البحراوي

)البلدية(

مزدوج

112/09/02إقليم: ورزازاتم.م. الخامسةإقليم: ورزازاتم.م. الزوية 91 06/09/17عبد الصادق الخامسي 12791Cمزدوجسكورة أهل الوسط

إقليم: شتوكة آيت م.م  المستقبلإقليم: ورزازاتم.م. اكالميم

باها
1002/09/10 85 02/09/10أيت إكـن عماد 05220Yمزدوجبلفاع

102/09/10إقليم: تنغيرم.الخميسإقليم: ورزازاتم.م. ازلغ 85 02/09/10إخلف جردوح 12887Gمزدوجسوق الخميس دادس

116/09/03إقليم: ورزازاتم. تزناختإقليم: ورزازاتم. يعقوب المنصور 84 06/09/17الصالحي جليلة 24947R)مزدوجتازناخت )البلدية

816/09/03إقليم: ورزازاتم.م. ايت بن حدوإقليم: ورزازاتم.م. غسات 84 04/09/18وعبي احمد 13003Hمزدوجأيت زينب

906/09/01إقليم: ورزازاتم.م. الخامسةإقليم: ورزازاتم.م. ولد يعقوب 83 06/09/17المحجوبي ابتسام 12791Cمزدوجسكورة أهل الوسط

616/09/03إقليم: ورزازاتم.م. ادلسانإقليم: ورزازاتم.م. ايماسين 83 02/09/15إلتحاق بالزوجةسعدي مصطفى 13171Rمزدوجادلسان
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

705/09/08إقليم: ورزازات م.م. الحريةإقليم: ورزازاتم.م.ايت زغار 77 21/09/11يوسف الحيان 13174Uمزدوجادلسان

702/09/10إقليم: ورزازاتم.م.أمرزكانإقليم: ورزازاتم.م. اغيل كنطولة 77 04/09/12عبدالمجيد   القدوسي 12981Jمزدوجامرزكان

عمالة: الصخيرات  - زليخة نصريإقليم: ورزازاتم.م. إحنداكن

تمارة
405/09/11 77 05/09/11زينب طالبي 26754E)مزدوجعين العودة )البلدية

202/09/10إقليم: ورزازاتم.م. الخامسةإقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت نايت زغار 75 02/09/10عسيلة كنزة 12791Cمزدوجسكورة أهل الوسط

302/09/10إقليم: ورزازاتم.م. الزويةإقليم: ورزازاتم.م الحوانت 75 02/09/10نعيمة باعقيلي 13196Tمزدوجسكورة أهل الوسط

205/09/07إقليم: ورزازاتم. يعقوب المنصورإقليم: ورزازاتم/م المسيرة 71 06/09/17أيت أزناك سهام 12783U)مزدوجتازناخت )البلدية

105/09/07إقليم: ورزازاتم.م. ولد يعقوبإقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1 69 03/09/13عبد الهادي المنصوري 13182Cمزدوجسكورة أهل الوسط

705/09/11إقليم: ورزازات م.م. الحريةإقليم: ورزازاتم.م.ايت زغار 69 02/09/13أكوزول مليكة 13174Uمزدوجادلسان

205/09/11إقليم: الرشيديةمولي علي الشريفإقليم: ورزازاتم.م.ايت زغار 69 02/09/13فاطيمة البراق 09410C مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

عمالة: الصخيرات  - النصرإقليم: ورزازاتم. تابونت

تمارة
116/09/99 68 06/09/17نجاة واشوع 23798S)مزدوجعين العودة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - النصرإقليم: ورزازاتم.م. فينت

تمارة
106/09/01 68 02/09/16ازال مصطفى 23798S)مزدوجعين العودة )البلدية

105/09/11إقليم: ورزازاتم. تزناختإقليم: ورزازاتم.م. تغدوت 68 05/09/11إلتحاق بالزوجسعيدة صبري 24947R)مزدوجتازناخت )البلدية

205/09/02إقليم: ورزازاتم.م.أمرزكانإقليم: ورزازاتم.م. انزال 67 02/09/14إدباعلي نازهة 12981Jمزدوجامرزكان

605/09/11إقليم: ورزازاتم.م.أمرزكانإقليم: ورزازاتم.م. ازلغ 67 05/09/11خديجة أمزيل 12981Jمزدوجامرزكان

105/09/11إقليم: الرحامنةمدرسة العرفانإقليم: ورزازاتم.م. عبد ا ابن ياسين 67 05/09/11إلتحاق بالزوجةعزالدين بالبقال 08773K سيدي بوعثمان

)البلدية(

مزدوج

105/09/11عمالة: طنجة - أصيلالمجاهدينإقليم: ورزازاتم.م. توغوت 67 05/09/11إلتحاق بالزوجالدكدوكي فاطمة الزهراء 15148P طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

201/01/10إقليم: ورزازاتم. يعقوب المنصورإقليم: ورزازاتم.م. تسليت 66 02/09/16الشرقي عبد اللطيف 12783U)مزدوجتازناخت )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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

413/02/08إقليم: الحاجببودربالةإقليم: ورزازاتم.م. تلوات 63 02/09/14امشق موحا 04155Rمزدوجأيت بوبيدمان

513/02/08إقليم: الحاجبعقبة ابن نافعإقليم: ورزازاتم.م. تلوات 63 02/09/14بروم الزهرة 21196Nمزدوجأيت بوبيدمان

102/12/08إقليم: ورزازاتف. تمقيتإقليم: ورزازاتف.امردال 63 04/09/19ابراهيم  بوعزين 12987Rمزدوجامرزكان

102/09/10إقليم: تنغيرم.الخميسإقليم: ورزازاتم.م. ازلغ 62 02/09/16دلل زروق 12887Gمزدوجسوق الخميس دادس

705/09/11إقليم: ورزازاتم.م امزاوروإقليم: ورزازاتم.م أليغ نتركى 61 02/09/15يوسف ناجمي 13179Zمزدوجسكورة أهل الوسط

204/09/12إقليم: ورزازات م.م. الحريةإقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت نايت زغار 61 04/09/14أمين القدري 13174Uمزدوجادلسان

603/09/13إقليم: ورزازات م.م. الحريةإقليم: ورزازاتم.م. ايت تيكة 61 03/09/13حنان بن حدو 13174Uمزدوجادلسان

204/09/12إقليم: ورزازاتف. تمقيتإقليم: ورزازاتم.م.اماغودن 59 04/09/12شوقار عائشة 12987Rمزدوجامرزكان

عمالة مقاطعات عين بسمةإقليم: ورزازاتم.م.اماغودن

السبع الحي الم
104/09/12 59 04/09/12إلتحاق بالزوجنبوي ياسمين 24953X)مزدوجعين السبع )المقاطعة

عمالة مقاطعات عين أبو علي القاليإقليم: ورزازاتم حي الداري المسيرة

السبع الحي الم
111/09/00 58 06/09/17اركيك عبد الغني 01573J)مزدوجالحي المي )المقاطعة

311/02/08إقليم: ورزازاتف. تمقيتإقليم: ورزازاتم.م أكويم 58 02/09/16إيدار بلغال 12987Rمزدوجامرزكان

304/09/12إقليم: زاكورةم. الزيتونةإقليم: ورزازاتم.م. تكاديرت 57 02/09/15عبد الكريم الروبيز 20125Z)مزدوجاكدز )البلدية

302/09/10إقليم: ورزازاتم/م المسيرةإقليم: ورزازاتم.م. تغدوت 56 04/09/18ايت الفقير يوسف 12811Z)مزدوجتازناخت )البلدية

102/09/10إقليم: ورزازاتم.م. ولد يعقوبإقليم: ورزازاتم.م. امدري 56 04/09/18عبد ا صديقي 13182Cمزدوجسكورة أهل الوسط

302/09/14إقليم: الرشيديةالميرة لل مريمإقليم: ورزازاتم.م الحوانت 53 02/09/14حمادي خديجة 09380V)مزدوجارفود )البلدية

104/09/12إقليم: ورزازاتم/م المسيرةإقليم: ورزازاتم.م. تمازيرت 52 02/09/14إلتحاق بالزوجفائق فتيحة 12811Z)مزدوجتازناخت )البلدية

203/09/13إقليم: تارودانتم. هارون الرشيدإقليم: ورزازاتم.م. النقب ايت وغرضة 52 03/09/13إلتحاق بالزوجعزيزة ايت جلل 17320A)مزدوجأولد برحيل )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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

301/01/12إقليم: ورزازاتم/م المسيرةإقليم: ورزازاتم.م. تغدوت 51 03/09/17أيت الريس  لحسن 12811Z)مزدوجتازناخت )البلدية

704/09/12إقليم: ورزازاتم.م.أمرزكانإقليم: ورزازاتم.ج. اغرم نوكدال 51 06/09/17المتر عزيز 12981Jمزدوجامرزكان

103/09/13إقليم: ورزازاتم.م. الزويةإقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت نايت زغار 51 03/09/13البكري اسماء 13196Tمزدوجسكورة أهل الوسط

301/01/12إقليم: ورزازاتم.م. الزويةإقليم: ورزازاتم.م تندوت 50 02/09/15سميرة عتيقي 13196Tمزدوجسكورة أهل الوسط

305/09/08إقليم: تنغيرم.م واكليمإقليم: ورزازات م.م. الحرية 49 06/09/17فاتح نادية 12953Dمزدوجواكليم

101/12/08إقليم: ورزازاتم.م. امدريإقليم: ورزازاتم.م أكويم 48 04/09/18مزوز ابراهيم 13193Pمزدوجسكورة أهل الوسط

204/09/12إقليم: ورزازات م.م. الحريةإقليم: ورزازاتم.م أكويم 48 04/09/18لبنى أبو الربيع 13174Uمزدوجادلسان

205/09/11إقليم: ورزازات م.م. الحريةإقليم: ورزازاتم.م أكويم 47 06/09/17إلتحاق بالزوجكوثر با 13174Uمزدوجادلسان

802/09/15إقليم: ورزازاتم.م. تويينإقليم: ورزازاتم.م. ايت تيكة 45 02/09/15سهام الدحاني 12993Xمزدوجامرزكان

302/09/15إقليم: تارودانتم.م م العالمإقليم: ورزازاتم.م. اغيل كنطولة 45 02/09/15فاطنة اد بوسلم 17687Zمزدوجلمنيزلة

302/09/14إقليم: ورزازاتم.م.تكيرت نايت فارسإقليم: ورزازاتم.م. النقب ايت وغرضة 43 02/09/14خديجة فارسي 13013Uمزدوجأيت زينب

305/09/11إقليم: ورزازاتف. تمقيتإقليم: ورزازاتم.م أكويم 42 04/09/18سميرة الموريد 12987Rمزدوجامرزكان

504/09/12إقليم: ورزازاتم.م. ولد يعقوبإقليم: ورزازاتم.م أليغ نتركى 41 06/09/17مرواني لحسن 13182Cمزدوجسكورة أهل الوسط

102/09/15إقليم: ورزازاتم.م. الزويةإقليم: ورزازاتم.م تندوت 39 06/09/17احمد دادو 13196Tمزدوجسكورة أهل الوسط

304/09/12إقليم: ورزازاتم.م.أمرزكانإقليم: ورزازاتم.م. انزال 38 04/09/18بشرى احبار 12981Jمزدوجامرزكان

104/09/12إقليم: ورزازاتم.م. الزويةإقليم: ورزازاتم.م. ايماسين 38 04/09/18العاطفي طارق 13196Tمزدوجسكورة أهل الوسط

104/09/12إقليم: ورزازاتم.م. ايماسينإقليم: ورزازاتم.م.  تمسراوت 38 04/09/18رافقي م 13186Gمزدوجسكورة أهل الوسط
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

204/09/12إقليم: ورزازاتم.م. الزويةإقليم: ورزازاتم.م امكشود 38 04/09/18عفاف راجي 13196Tمزدوجسكورة أهل الوسط

802/09/16إقليم: ورزازاتم.م. تمداختإقليم: ورزازاتم.م. تلوات 38 02/09/16سلمة مستقيم 13008Nمزدوجأيت زينب

113/02/17إقليم: الرشيديةارارةإقليم: ورزازاتم.م الحوانت 38 13/02/17قاديري منية 09558Nمزدوجالسفلت

113/02/17إقليم: الرشيديةازاك نووشنإقليم: ورزازاتم.م. امي نولون 38 13/02/17جدي ياسين 09708Bمزدوجفركلة العليا

313/02/17إقليم: ورزازاتم.م. تويينإقليم: ورزازاتم.م. تسليت 38 13/02/17الحسين ازيو 12993Xمزدوجامرزكان

313/02/17إقليم: ورزازاتم.م. ولد يعقوبإقليم: ورزازاتم.م امي نواسيف 38 13/02/17السعيد اعبيبوش 13182Cمزدوجسكورة أهل الوسط

913/02/17إقليم: ورزازاتم.م. امدريإقليم: ورزازاتم.م.الصور 38 13/02/17سكينة المين 13193Pمزدوجسكورة أهل الوسط

113/02/17إقليم: ورزازاتم.م. الزويةإقليم: ورزازاتم.م.تشديرت 38 06/09/17عبد الرحيم المبروك 13196Tمزدوجسكورة أهل الوسط

813/02/17إقليم: ورزازاتم.م. تمداختإقليم: ورزازاتم.م. إحنداكن 38 13/02/17سليمان جغبي 13008Nمزدوجأيت زينب

م.الجماعاتية زاوية سيدي 

لحساين

913/02/17إقليم: الرشيديةعثمان ابن عفانإقليم: ورزازات 38 13/02/17فاطمة اعمر 09391G مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

213/02/17إقليم: زاكورةم.م ثلثإقليم: ورزازاتم.م. خزامة 38 13/02/17المدني الكداري 13276Eمزدوجمزكيطة

813/02/17إقليم: ورزازاتم.م. تويينإقليم: ورزازاتم.م. ايت تيكة 38 13/02/17م ايت بها 12993Xمزدوجامرزكان

305/09/11إقليم: ورزازاتم.م. فينتإقليم: ورزازاتم.م. تزولط نمرادو 37 02/09/15إلتحاق بالزوجةاببغ لحسن 13167Lمزدوجترميكت

102/09/14إقليم: الحوزوادى الدهبإقليم: ورزازاتم.م. تغدوت 37 06/09/17يوسف ايت بوقاسي 03738Mمزدوجاغواطيم

313/02/17إقليم: تنغيرم.م غليل امزدارإقليم: ورزازاتم.م. امدري 37 13/02/17يونس عبد الناصر 12961Mمزدوجتغزوت نايت عطى

613/02/17إقليم: الرشيديةحي المطارإقليم: ورزازاتم.م. امدري 37 13/02/17فاطمة شرهان 26307U)مزدوجبوذنيب )البلدية

702/09/15إقليم: ورزازاتم.م.تكيرت نايت فارسإقليم: ورزازاتم.م. ازلغ 36 02/09/15إلتحاق بالزوجسكينة هادي 13013Uمزدوجأيت زينب
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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

101/01/12إقليم: ورزازاتف. تمقيتإقليم: ورزازاتم.م. تزولط نمرادو 35 02/09/15نعيمة أهموش 12987Rمزدوجامرزكان

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسيإقليم: ورزازاتم.م. سيدي بلل

ملول
302/09/15 35 02/09/15إلتحاق بالزوجحفيظة لشهب 05071L)مزدوجالقليعة )البلدية

413/02/17إقليم: ورزازاتف. تمقيتإقليم: ورزازاتم.ج. اغرم نوكدال 34 13/02/17رشيدة بعدي 12987Rمزدوجامرزكان

113/02/17إقليم: الرشيديةازاك نووشنإقليم: ورزازاتم.ج. اغرم نوكدال 34 13/02/17نادية الباز 09708Bمزدوجفركلة العليا

906/09/17إقليم: ورزازاتم.م أكويمإقليم: ورزازاتم.م. تغدوت 31 06/09/17كمال بوزار 13052Lمزدوجاغرم نوكدال

106/09/17إقليم: ورزازاتم.ج. اغرم نوكدالإقليم: ورزازاتم.م. اغيل كنطولة 31 06/09/17هند الناصري 13037Vمزدوجاغرم نوكدال

106/09/17إقليم: الرشيديةاوخيتإقليم: ورزازاتم.م. تغدوت 31 06/09/17ام ايت بنها 09688Eمزدوجملعب

506/09/17إقليم: ورزازاتم.م أكويمإقليم: ورزازاتم/م تورتيت 31 06/09/17فاطمة الزهراء زلميمي 13052Lمزدوجاغرم نوكدال

402/09/14إقليم: ورزازاتم.م. ولد يعقوبإقليم: ورزازاتم.م تندوت 30 04/09/18سهام عزيز 13182Cمزدوجسكورة أهل الوسط

106/09/17إقليم: ورزازاتم.م امزاوروإقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1 30 06/09/17لل جميلة ادريسي 13179Zمزدوجسكورة أهل الوسط

602/09/15إقليم: ورزازاتم.م امزاوروإقليم: ورزازاتم.م تندوت 29 06/09/17فيصل خربوش 13179Zمزدوجسكورة أهل الوسط

202/09/16إقليم: ورزازاتم. تزناختإقليم: ورزازاتم.م. تماعروفت 29 02/09/16إلتحاق بالزوجلطيفة اعراب 24947R)مزدوجتازناخت )البلدية

105/09/11إقليم: الحوزمجموعة مدارس سد نفيسإقليم: ورزازاتم.م. عبد ا ابن ياسين 28 02/09/16إلتحاق بالزوجةالــدهــبي عـــبد الــــمـــالـــك 03657Zمزدوجلل تكركوست

202/09/15إقليم: ورزازاتم.م. ادلسانإقليم: ورزازاتم.م.  تمسراوت 28 04/09/18إلتحاق بالزوجكريمة حكا 13171Rمزدوجادلسان

102/09/16إقليم: تنغيرتصويتإقليم: ورزازاتم.م. إحنداكن 28 02/09/16ابراهيم ايت داود 12835A أيت سدرات السهل

الشرقية

مزدوج

المدرسة البتدائية المام إقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1

علي

عمالة مقاطعات سيدي 

البرنوصي
102/09/16 28 02/09/16إلتحاق بالزوجمنية دودو 01689K سيدي البرنوصي

)المقاطعة(

مزدوج

701/01/17إقليم: ورزازاتم.م أكويمإقليم: ورزازاتم.م.اماغودن 28 01/01/17للة أمينة  العباسي 13052Lمزدوجاغرم نوكدال
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م/م الرشاد مركزية تمسية إقليم: ورزازاتم.م. تماعروفت

المركز

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
202/09/16 28 02/09/16إلتحاق بالزوجكلثومة نيدباجا 05081Xمزدوجتمسية

424/03/17إقليم: تنغيرم.م ارك سيدي علي ابوركإقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1 28 24/03/17احماد المصلحي 12958Jمزدوجواكليم

413/02/17إقليم: ورزازاتم.م. ايماسينإقليم: ورزازاتم.م. اغيل نوبيان 28 13/02/17طارق بوكيل 13186Gمزدوجسكورة أهل الوسط

313/02/17إقليم: ورزازاتم.م امزاوروإقليم: ورزازاتم.م ايت علي او عيسى 28 13/02/17ايمان راجي 13179Zمزدوجسكورة أهل الوسط

413/02/17إقليم: ورزازاتم.م امزاوروإقليم: ورزازاتم.م ايت علي او عيسى 28 13/02/17فتيحة النيا 13179Zمزدوجسكورة أهل الوسط

113/02/17إقليم: ورزازاتم.م. تويينإقليم: ورزازاتم.م.اماغودن 28 13/02/17إلتحاق بالزوجةباقل   رشيد 12993Xمزدوجامرزكان

413/02/17إقليم: الرشيديةمروتشةإقليم: ورزازاتم.م. تسليت 28 13/02/17فلح امبارك 09682Yمزدوجملعب

413/02/17إقليم: ورزازاتم.م أكويمإقليم: ورزازاتم.م. تلوات 28 13/02/17توبي مريم 13052Lمزدوجاغرم نوكدال

913/02/17إقليم: تنغيرالحارةإقليم: ورزازاتم.م. ايت تيكة 28 13/02/17ام اوحسو 12808

W

مزدوجقلعة مكونة )البلدية(

813/02/17إقليم: الرشيديةتوداعتإقليم: ورزازاتم.م. امي نولون 28 13/02/17لعشير الصديق 09649Mمزدوجاغبالو انكردوس

113/02/17إقليم: ورزازاتم.م امكشودإقليم: ورزازاتم.م.الصور 28 13/02/17مريم  بربزي 13209Gمزدوجتوندوت

113/02/17إقليم: تنغيرتبرخاشتإقليم: ورزازاتم.م.اماغودن 28 13/02/17ابراهيم راشد 12851Tمزدوجأيت واسيف

813/02/17إقليم: ورزازاتم.ج. اغرم نوكدالإقليم: ورزازاتم.م. تلوات 28 13/02/17لبنى أيت لعنايت 13037Vمزدوجاغرم نوكدال

113/02/17إقليم: ورزازاتم.م. امدريإقليم: ورزازاتم.م. توغوت 28 13/02/17مريم  عيسى اوحدو 13193Pمزدوجسكورة أهل الوسط

113/02/17إقليم: ورزازاتم.م أليغ نتركىإقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت نايت زغار 28 13/02/17المنتصر م 13213Lمزدوجتوندوت

913/02/17إقليم: ورزازاتم.م امزاوروإقليم: ورزازاتم.م.تشديرت 28 13/02/17م السعيدي 13179Zمزدوجسكورة أهل الوسط

113/02/17إقليم: تنغيرم.م بوكافرإقليم: ورزازاتم.م. إحنداكن 28 13/02/17م ايت حساين 12903Zمزدوجاكنيون

1 132



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 
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913/02/17إقليم: الرشيديةتمزكيتإقليم: ورزازاتم.م.تشديرت 28 13/02/17سمير التمن 09674Pمزدوجتاديغوست

113/02/17إقليم: ورزازاتم.م امكشودإقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت نايت زغار 28 13/02/17م بوركيبة 13209Gمزدوجتوندوت

613/02/17إقليم: الرشيديةتمزكيتإقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت نايت زغار 28 13/02/17م ماكوري 09674Pمزدوجتاديغوست

113/02/17إقليم: ورزازاتم.م امكشودإقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت نايت زغار 28 13/02/17م جماع 13209Gمزدوجتوندوت

513/02/17إقليم: تنغيرتصويتإقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1 28 06/09/18م  باعزيز 12835A أيت سدرات السهل

الشرقية

مزدوج

113/02/17إقليم: ميدلتايت اوفلإقليم: ورزازاتم.م. ازلغ 28 13/02/17أيت خويا خديجة 11929Rمزدوجايتزر

118/03/17إقليم: تنغيرتصويتإقليم: ورزازاتم.م. عبد ا ابن ياسين 28 18/03/17حمزة أخدام 12835A أيت سدرات السهل

الشرقية

مزدوج

113/02/17إقليم: ميدلت ملحة - م/م كير السفلإقليم: ورزازاتم.م. تاستيفت 27 13/02/17اوتفروخت علي 09818

W

مزدوجكير

113/02/17إقليم: ورزازاتم.ج. اغرم نوكدالإقليم: ورزازاتم.م. ازلغ 27 13/02/17سارة   البجاوي 13037Vمزدوجاغرم نوكدال

102/09/15إقليم: تنغيرم.م ايت ايعلإقليم: ورزازاتم.م الحوانت 25 06/09/17إلتحاق بالزوججليلة حسني 12974Bمزدوجتودغى  السفلى

1013/02/17إقليم: الرشيديةالسلطان مولي الحسنإقليم: ورزازاتالمدرسة الجماعاتية غسات 25 04/09/19مريم الجبوري 09408A)مزدوجالجرف )البلدية

103/09/13إقليم: تنغيرالبورإقليم: ورزازاتم.م. ايماسين 24 04/09/18أيت القاضي  عبد العزيز 12848P أيت  سدرات السهل

الغربية

مزدوج

913/02/17إقليم: تنغيرم.م تامتتوشتإقليم: ورزازاتم.ج. اغرم نوكدال 24 13/02/17حسن عبد المومن 09418Lمزدوجأيت هاني

313/02/17إقليم: ورزازاتم.م.  تورجدالإقليم: ورزازاتم.ج. اغرم نوكدال 24 13/02/17علي إمجد 13042Aمزدوجاغرم نوكدال

813/02/17إقليم: ورزازاتم.م امكشودإقليم: ورزازاتم.م ايت علي او عيسى 24 13/02/17عيشي عبد الجليل 13209Gمزدوجتوندوت

504/09/18إقليم: ورزازاتم.م. امدريإقليم: ورزازاتم.م امي نواسيف 24 04/09/18مولي رشيد  العلوي 13193Pمزدوجسكورة أهل الوسط

504/09/18إقليم: تنغيرتبرخاشتإقليم: ورزازاتم.م. ايت عفان 24 04/09/18حفيظة نايت م 12851Tمزدوجأيت واسيف
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104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تغدوتإقليم: ورزازاتم.م. انميد 24 04/09/18ياسن بسباس 13099Mمزدوجوسلسات

704/09/18إقليم: ورزازاتم.م. توغوتإقليم: ورزازاتم.م.تشديرت 24 04/09/18سهام اسويحل 13057Sمزدوجتيدلي

م.الجماعاتية زاوية سيدي إقليم: ورزازاتم.م. خزامة

لحساين

204/09/18إقليم: ورزازات 24 04/09/18زهري عبد المغيث 13114Dمزدوجوسلسات

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م أليغ نتركىإقليم: ورزازاتم.م. انميد 24 04/09/18سفيان الزاويت 13213Lمزدوجتوندوت

م.الجماعاتية زاوية سيدي إقليم: ورزازاتم/م تورتيت

لحساين

204/09/18إقليم: ورزازات 24 04/09/18نادية ندبل 13114Dمزدوجوسلسات

702/09/15إقليم: ورزازاتم.م.  تمسراوتإقليم: ورزازاتم.م أليغ نتركى 23 05/09/19حاش بشرى 13189Kمزدوجسكورة أهل الوسط

302/09/16إقليم: تنغيرالبورإقليم: ورزازاتم.م أليغ نتركى 22 04/09/18رشيد مردالي 12848P أيت  سدرات السهل

الغربية

مزدوج

913/02/17إقليم: ورزازاتم.م. ايت بن حدوإقليم: ورزازاتم.م أكويم 22 04/09/18إلتحاق بالزوجسهام الزاوي 13003Hمزدوجأيت زينب

106/09/17إقليم: ورزازاتم. تزناختإقليم: ورزازاتم.م. خزامة 22 06/09/17إلتحاق بالزوجسامية المطلك 24947R)مزدوجتازناخت )البلدية

206/09/17إقليم: ورزازاتم.م. فينتإقليم: ورزازاتم.م. النقب ايت وغرضة 22 06/09/17إلتحاق بالزوجأمينة السعيدي 13167Lمزدوجترميكت

206/09/17إقليم: ورزازاتم.ج. اغرم نوكدالإقليم: ورزازاتم/م تورتيت 21 06/09/17صارة إميش 13037Vمزدوجاغرم نوكدال

106/09/17إقليم: ورزازاتم.م. ايماسينإقليم: ورزازاتم.م. اكوينس 21 06/09/17عبد المالك العبدلوي 13186Gمزدوجسكورة أهل الوسط

106/09/17إقليم: ورزازاتم.م. انزالإقليم: ورزازاتم/م تورتيت 21 06/09/17نادية حمدوش 13080Sمزدوجسروا

506/09/17إقليم: ورزازاتم.م أليغ نتركىإقليم: ورزازاتم.م. كوركودا 21 06/09/17كوثر العياطي 13213Lمزدوجتوندوت

606/09/17إقليم: ورزازاتم.م. تلواتإقليم: ورزازاتم.م. النقب ايت وغرضة 21 06/09/17غيثة امزلن 13016Xمزدوجتلوات

906/09/17إقليم: ورزازاتم.م أكويمإقليم: ورزازاتم.م. تسليت 21 06/09/17خديجة الناصري 13052Lمزدوجاغرم نوكدال

706/09/17إقليم: ورزازاتم.م الحوانتإقليم: ورزازاتم/م تورتيت 21 06/09/17لبنى أوبلل 13228Cمزدوجغسات
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106/09/17إقليم: ورزازاتم.م تفليتإقليم: ورزازاتم.م. كنطولة 21 06/09/17م اهرى 13207Eمزدوجتوندوت

206/09/17إقليم: ورزازاتم.م تندوتإقليم: ورزازاتم.م. كوركودا 21 06/09/17سعيدة اديساسي 13200Xمزدوجتوندوت

106/09/17إقليم: ورزازاتم.ج. اغرم نوكدالإقليم: ورزازاتم.م. اغيل كنطولة 21 06/09/17سومية املمان 13037Vمزدوجاغرم نوكدال

606/09/17إقليم: ورزازاتم.م. انزالإقليم: ورزازاتم/م تورتيت 21 06/09/17عائشة أزكيغ 13080Sمزدوجسروا

206/09/17إقليم: ورزازاتم.م أليغ نتركىإقليم: ورزازاتم.م. ايت عفان 21 06/09/17عائشة الحنافي 13213Lمزدوجتوندوت

206/09/17إقليم: ورزازاتم.م. تاورةإقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1 21 06/09/17عبد الهادي امزلن 12996Aمزدوجامرزكان

106/09/17إقليم: ورزازاتم.م. تاورةإقليم: ورزازاتم.م. تماعروفت 21 06/09/17مصطفى امربعا 12996Aمزدوجامرزكان

106/09/17إقليم: ورزازاتم.م تفليتإقليم: ورزازاتم.م. كنطولة 21 06/09/17عبد الحق الجرماط 13207Eمزدوجتوندوت

706/09/17إقليم: ورزازاتم.م. انزالإقليم: ورزازاتم.م. تماعروفت 21 06/09/17سعيد أيت أحمد 13080Sمزدوجسروا

506/09/17إقليم: ورزازاتم.م. امدريإقليم: ورزازاتم.م ايت علي او عيسى 21 04/09/19عبد الرحمان الوركي 13193Pمزدوجسكورة أهل الوسط

606/09/17إقليم: ورزازاتم.م. ايماسينإقليم: ورزازاتم.م. كنطولة 21 06/09/17كوثر لوريكي 13186Gمزدوجسكورة أهل الوسط

304/09/18إقليم: ورزازاتم.م أكويمإقليم: ورزازاتم.م. تسليت 21 04/09/19اهل الناجم فتيحة 13052Lمزدوجاغرم نوكدال

104/09/18إقليم: ورزازاتف.امردالإقليم: ورزازاتم.م. ازلغ 21 04/09/19ابراهيم بقشيش 13049Hمزدوجاغرم نوكدال

104/09/18إقليم: ورزازاتم.ج. اغرم نوكدالإقليم: ورزازاتف.امردال 21 04/09/19حسناء العسالي 13037Vمزدوجاغرم نوكدال

104/09/18إقليم: ورزازاتم.ج. اغرم نوكدالإقليم: ورزازاتم.م.تشديرت 21 05/09/19خولة زاهد 13037Vمزدوجاغرم نوكدال

204/09/18إقليم: ورزازاتم.م.  تمسراوتإقليم: ورزازاتم.م. تزولط نمرادو 21 04/09/19الضاوية  شبابي 13189Kمزدوجسكورة أهل الوسط

704/09/18إقليم: ورزازاتم.م.تمشةإقليم: ورزازاتم.م.ايت زغار 21 04/09/19م بوشارة 13246Xمزدوجامي نولون
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درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

202/09/16إقليم: ورزازاتم.م. ادلسانإقليم: ورزازاتم.م. غسات 20 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء باري 13171Rمزدوجادلسان

1002/09/16إقليم: ورزازاتم.م.  تورجدالإقليم: ورزازاتم.ج. اغرم نوكدال 20 04/09/18ليلى  الجمالي 13042Aمزدوجاغرم نوكدال

413/02/17إقليم: الرشيديةالزريقاتإقليم: ورزازاتم.م. تويين 20 04/09/19إلتحاق بالزوجبهيجة عري 09610Vمزدوجالرتب

106/09/17إقليم: ورزازاتم.م. امدريإقليم: ورزازاتم.م ايت علي او عيسى 20 06/09/17هشام العمراني الدريسي 13193Pمزدوجسكورة أهل الوسط

113/02/17إقليم: ورزازاتم.م. فينتإقليم: ورزازاتم.م. تزولط نمرادو 19 04/09/19إلتحاق بالزوجحسناء ايت باعلي 13167Lمزدوجترميكت

413/02/17إقليم: ورزازاتم.م. ازلغإقليم: ورزازاتم.م تفليت 19 04/09/19الجرماطي سميرة 13061

W

مزدوجتيدلي

506/09/17إقليم: ورزازاتم.م.تيكيرتإقليم: ورزازاتف.امردال 19 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة ايت لحبيب 12999Dمزدوجأيت زينب

813/02/17إقليم: ورزازاتم.م. ايماسينإقليم: ورزازاتم.م ايت علي او عيسى 18 04/09/19فاطمة الزهراء عيشي 13186Gمزدوجسكورة أهل الوسط

304/09/19إقليم: زاكورةم.م الفايجة - ف. لمغادرإقليم: ورزازاتم.م. تمزريت 17 04/09/19اهرى اسماء 19373Gمزدوجترناتة

804/09/19إقليم: الرشيديةامكانإقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان 17 04/09/19عبد المجيد كويس 09690Gمزدوجملعب

904/09/19إقليم: الرشيديةاغبالوإقليم: ورزازاتم.م. تازولت 17 04/09/19م حمدوش 09647Kمزدوجاغبالو انكردوس

604/09/19إقليم: زاكورةم.م محاميد الغزلنإقليم: ورزازاتم.م. ايت عفان 17 04/09/19خديجة البقيرة 13321Dمزدوجامحاميد الغزلن

104/09/19إقليم: الرشيديةامكانإقليم: ورزازاتم.م. ايت قالة 17 04/09/19أمال همورى 09690Gمزدوجملعب

904/09/19إقليم: الرشيديةاكدمانإقليم: ورزازاتم.م. تازولت 17 04/09/19سعيدة حمران 09654Tمزدوجاغبالو انكردوس

204/09/19إقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1إقليم: ورزازاتم.م. سيدي بلل 17 04/09/19القايدي  حسن 13187Hمزدوجسكورة أهل الوسط

1006/09/17إقليم: ورزازاتم.م. ادلسانإقليم: ورزازاتم.م. تمداخت 16 04/09/19إلتحاق بالزوجالسعدية عايد 13171Rمزدوجادلسان

204/09/18إقليم: ورزازاتف. تمقيتإقليم: ورزازاتم.م. تلوات 16 04/09/18إلتحاق بالزوجخيرة وباها 12987Rمزدوجامرزكان
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درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

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: ورزازاتم.م. ادلسانإقليم: ورزازاتم.م. توغوت 16 04/09/18إلتحاق بالزوجمليكة اعبدي 13171Rمزدوجادلسان

304/09/18إقليم: ورزازاتم.م. ادلسانإقليم: ورزازاتم.م. توغوت 16 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم المغيرات 13171Rمزدوجادلسان

106/09/17إقليم: ورزازاتم.م. توغوتإقليم: ورزازاتم.م.الصور 15 04/09/19سعيدة بوزمول 13057Sمزدوجتيدلي

504/09/18إقليم: ورزازاتم.سكورةإقليم: ورزازاتم.م. تلوات 15 04/09/18إلتحاق بالزوجوفاء الرغيث 12790Bمزدوجسكورة أهل الوسط

204/09/18إقليم: ورزازاتف. تمقيتإقليم: ورزازاتم.م. تكاديرت 15 04/09/18إلتحاق بالزوجنزهة  بعلوي 12987Rمزدوجامرزكان

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م الحوانتإقليم: ورزازاتم.م. كنطولة 14 04/09/18رشيد الحاجي 13228Cمزدوجغسات

404/09/18إقليم: ورزازاتم.م.اماغودنإقليم: ورزازاتم.م. ايت قالة 14 04/09/18الحسن الحياوي 13060Vمزدوجتيدلي

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. إحنداكنإقليم: ورزازاتم.م. تازولت 14 04/09/18م مرزاق 13030Mمزدوجتلوات

404/09/18إقليم: ورزازاتم.م.  تورجدالإقليم: ورزازاتم.م. إحنداكن 14 04/09/18فاطمة  البوحسيني 13042Aمزدوجاغرم نوكدال

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م أليغ نتركىإقليم: ورزازاتم.م. ايت عفان 14 04/09/18أمال هكاري 13213Lمزدوجتوندوت

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م.ايت زغارإقليم: ورزازاتم.م. كنطولة 14 04/09/18م القدوري 13248Zمزدوجامي نولون

704/09/18إقليم: ورزازاتم.م. انزالإقليم: ورزازاتم.م. امغلي 14 04/09/18ايت عبد الشيخ مصطفى 13080Sمزدوجسروا

504/09/18إقليم: ورزازاتالمدرسة الجماعاتية إزناكنإقليم: ورزازاتم.م. امغلي 14 04/09/18الحسن اكوزال 27277Yمزدوجازناكن

204/09/18إقليم: ورزازاتم.م. توغوتإقليم: ورزازاتم.م. كنطولة 14 04/09/18عبد العزيز أبرهون 13057Sمزدوجتيدلي

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م تندوتإقليم: ورزازاتم.م. امي نولون 14 04/09/18حنان فائق 13200Xمزدوجتوندوت

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م أليغ نتركىإقليم: ورزازاتم.م. كنطولة 14 04/09/18م بوزيدي 13213Lمزدوجتوندوت

204/09/18إقليم: ورزازاتم.م أليغ نتركىإقليم: ورزازاتم.م. ايت عفان 14 04/09/18حنان اختار 13213Lمزدوجتوندوت
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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

304/09/18إقليم: ورزازاتم.م. اسكاإقليم: ورزازاتم.م الحوانت 14 04/09/18عبد الكريم المهراوي 13021Cمزدوجتلوات

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تلواتإقليم: ورزازاتم.م. خزامة 14 04/09/18م الناصري 13016Xمزدوجتلوات

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م.اماغودنإقليم: ورزازاتم/م تورتيت 14 04/09/18فانة بوكجدي 13060Vمزدوجتيدلي

304/09/18إقليم: تنغيراكوتيإقليم: ورزازاتم.م. تزولط نمرادو 14 04/09/18نعيمة بن عزيز 12865Hمزدوجاغيل نومكون

404/09/18إقليم: ورزازاتم.م. انزالإقليم: ورزازاتم.م. خزامة 14 04/09/18اسماء زايدن 13080Sمزدوجسروا

204/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تسليتإقليم: ورزازاتم.م. تازولت 14 04/09/18الهراز توفيق 13104Tمزدوجوسلسات

204/09/18إقليم: ورزازاتم.م تندوتإقليم: ورزازاتم.م. اغيل كنطولة 14 04/09/18سعيدة أمكاسو 13200Xمزدوجتوندوت

204/09/18إقليم: ورزازاتم.م.  تمسراوتإقليم: ورزازاتم.م. امغلي 14 04/09/18م ريضى 13189Kمزدوجسكورة أهل الوسط

304/09/18إقليم: ورزازاتم.م. ايت بن حدوإقليم: ورزازاتم.م. اسكا 14 04/09/18إلتحاق بالزوجبوستة نادية 13003Hمزدوجأيت زينب

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تلواتإقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1 14 04/09/18صفاء ايت ابراهيم 13016Xمزدوجتلوات

404/09/18إقليم: ورزازاتم.م. سيدي بللإقليم: ورزازاتم/م تورتيت 14 04/09/18ايت عبد ا عمر 13119Jمزدوجوسلسات

1004/09/18إقليم: ورزازاتم.م ايت علي او عيسىإقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان 14 04/09/18عبد الحميد حاجي 13210Hمزدوجتوندوت

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م.اماغودنإقليم: ورزازاتم.م. سيدي بلل 14 04/09/18حنان   صاحب 13060Vمزدوجتيدلي

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م.أركإقليم: ورزازاتم/م تورتيت 14 04/09/18أيوب مدو 13032Pمزدوجتلوات

704/09/18إقليم: ورزازاتم.م. انزالإقليم: ورزازاتم.م. امغلي 14 04/09/18المهدي نيد باجا 13080Sمزدوجسروا

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. ازلغإقليم: ورزازاتم.م. تمزريت 14 04/09/18امين هكو 13061

W

مزدوجتيدلي

304/09/18إقليم: ورزازاتم.م أليغ نتركىإقليم: ورزازاتم.م. ايت عفان 14 04/09/18عائشة المدهب 13213Lمزدوجتوندوت
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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: زاكورةم.م رباط أكدزإقليم: ورزازاتم.م. اسكا 14 04/09/18إلتحاق بالزوجخديجة مورجي 13264Sمزدوجافلندرا

104/09/18إقليم: ورزازاتالمدرسة الجماعاتية إزناكنإقليم: ورزازاتم.م. اكوينس 14 04/09/18ايت بلقاسم م 27277Yمزدوجازناكن

1004/09/18إقليم: ورزازاتم.م.  تورجدالإقليم: ورزازاتم.م. تزولط نمرادو 14 04/09/18حسناء العلوي 13042Aمزدوجاغرم نوكدال

م.الجماعاتية زاوية سيدي إقليم: ورزازاتم.م. امغلي

لحساين

104/09/18إقليم: ورزازات 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةعبد ا ايت الحسن 13114Dمزدوجوسلسات

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تسليتإقليم: ورزازاتم.م. انميد 14 04/09/18ادريس برايم 13104Tمزدوجوسلسات

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. ازلغإقليم: ورزازاتم.م. خزامة 14 04/09/18عصام بن حميد 13061

W

مزدوجتيدلي

404/09/18إقليم: ورزازاتم.م.  تمسراوتإقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان 14 04/09/18م ايت مولي العربي 13189Kمزدوجسكورة أهل الوسط

204/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تمازيرتإقليم: ورزازاتم.م. انميد 14 04/09/18م زبايل 13085Xمزدوجسروا

604/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تمازيرتإقليم: ورزازاتم/م تورتيت 14 04/09/18اوجنا ياسين 13085Xمزدوجسروا

806/09/17إقليم: ورزازات م.م. الحريةإقليم: ورزازاتم.م أليغ نتركى 12 05/09/19إلتحاق بالزوجكادي حنان 13174Uمزدوجادلسان

1006/09/17إقليم: زاكورةم.م تنكامتإقليم: ورزازاتم.م. امزري 11 04/09/19المسفي م 13426Tمزدوجبني زولي

404/09/18إقليم: ورزازاتم.م. انميدإقليم: ورزازاتم.م.ايت زغار 11 04/09/19خولة الخياطي 13131Xمزدوجخزامة

1004/09/18إقليم: ورزازاتم.م. عبد ا ابن ياسينإقليم: ورزازاتم.م. اغيل نوبيان 11 04/09/19سيف الدين    فيروز 13025Gمزدوجتلوات

904/09/18إقليم: ورزازاتم.سكورةإقليم: ورزازاتم.م امكشود 11 04/09/19إلتحاق بالزوجبربزي سعاد 12790Bمزدوجسكورة أهل الوسط

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. النقب ايت وغرضةإقليم: ورزازاتم.م. تسليت 11 04/09/19عبد العزيز اد موسى 13088Aمزدوجسروا

604/09/18إقليم: ورزازاتم.م.  تورجدالإقليم: ورزازاتم.م.تشديرت 11 04/09/19أزكاغ يوسف 13042Aمزدوجاغرم نوكدال

704/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تلواتإقليم: ورزازاتم.م. النقب ايت وغرضة 11 04/09/19لمياء الطالبي 13016Xمزدوجتلوات
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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

304/09/19إقليم: ورزازاتم.م.تيكيرتإقليم: ورزازاتم.م. عبد ا ابن ياسين 10 04/09/19إلتحاق بالزوجزكية الخياطي 12999Dمزدوجأيت زينب

204/09/19إقليم: ورزازاتم.م. فينتإقليم: ورزازاتم.م.أرك 10 04/09/19إلتحاق بالزوجكريمة ارتبي 13167Lمزدوجترميكت

1004/09/18إقليم: تنغيرم.م الحسن الداخلإقليم: ورزازاتم.م. امزري 9 04/09/19المصطفى الباشى 09484Hمزدوجالنيف

604/09/18إقليم: ورزازاتم.م.الصورإقليم: ورزازاتم.م. اكوينس 9 04/09/19م اولولو 13066Bمزدوجتيدلي

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م. ايت بن حدوإقليم: ورزازاتم.م.أرك 9 04/09/19إلتحاق بالزوجزهور ايت موسي 13003Hمزدوجأيت زينب

204/09/19إقليم: ورزازاتم.م.تيكيرتإقليم: ورزازاتم.م. توغوت 9 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة جبران 12999Dمزدوجأيت زينب

204/09/19إقليم: ورزازاتم.م. ايت بن حدوإقليم: ورزازاتم.م.أرك 9 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة هزبوب 13003Hمزدوجأيت زينب

304/09/19إقليم: ورزازات م.م. الحريةإقليم: ورزازاتم.م. تزلميمت 8 05/09/19إلتحاق بالزوجهجر زهيدي 13174Uمزدوجادلسان

404/09/19إقليم: ورزازاتم.م.تيكيرتإقليم: ورزازاتم.م. امزري 8 04/09/19إلتحاق بالزوجاميمة اخنجال 12999Dمزدوجأيت زينب

1004/09/19إقليم: ورزازاتم. تزناختإقليم: ورزازاتم.م. تماعروفت 8 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة اجويدي 24947R)مزدوجتازناخت )البلدية

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م.أركإقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت انيسي 7 04/09/19امال بوركوكو 13032Pمزدوجتلوات

904/09/19إقليم: ورزازاتم.م. ازلغإقليم: ورزازاتم.م. تمزريت 7 04/09/19ايت عل فاطمة 13061

W

مزدوجتيدلي

204/09/19إقليم: ورزازاتم.م. تغدوتإقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان 7 04/09/19م وجيب 13099Mمزدوجوسلسات

304/09/19إقليم: ورزازاتم.م.اماغودنإقليم: ورزازاتم.م. ايت عفان 7 04/09/19زكية حمايدا 13060Vمزدوجتيدلي

704/09/19إقليم: ورزازاتم.م تندوتإقليم: ورزازاتم.م. امزري 7 04/09/19ليلى عدناوي 13200Xمزدوجتوندوت

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م. امي نولونإقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان 7 04/09/19حميد الحيان 13236Lمزدوجامي نولون

604/09/19إقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولودإقليم: ورزازاتم.م. امزري 7 04/09/19يوسف والزين 12838D أيت سدرات السهل

الشرقية

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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

704/09/19إقليم: ورزازاتم.م.تشديرتإقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان 7 04/09/19سكينة طاليبي 13072Hمزدوجتيدلي

604/09/19إقليم: ورزازاتم.م. تلواتإقليم: ورزازاتم.م.أرك 7 04/09/19خديجة زروال 13016Xمزدوجتلوات

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م. تاستيفتإقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت انيسي 7 04/09/19محمود زيكو 13123Nمزدوجوسلسات

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م. امي نولونإقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان 7 04/09/19جمال الحيان 13236Lمزدوجامي نولون

204/09/19إقليم: ورزازاتم.م. توغوتإقليم: ورزازاتم.م. تازولت 7 04/09/19حنان اد حسين 13057Sمزدوجتيدلي

204/09/19إقليم: ورزازاتم.م. اسكاإقليم: ورزازاتم.م. امزري 7 04/09/19يوسف عروبي 13021Cمزدوجتلوات

204/09/19إقليم: ورزازاتم.م. اسكاإقليم: ورزازاتم.م. امزري 7 04/09/19عبد ا الذهبي 13021Cمزدوجتلوات

904/09/19إقليم: ورزازاتم.م تندوتإقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان 7 04/09/19عبد الكبير أخزام 13200Xمزدوجتوندوت

304/09/19إقليم: ورزازاتم.م. امي نولونإقليم: ورزازاتم.م. ايت عفان 7 04/09/19مريم كوط 13236Lمزدوجامي نولون

504/09/19إقليم: ورزازاتم.م. اغيل نوبيانإقليم: ورزازاتم.م. تزلميمت 7 04/09/19اتيتاون فاطمة 13018Zمزدوجتلوات

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م. اسكاإقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان 7 04/09/19م  التورتي 13021Cمزدوجتلوات

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م. تلواتإقليم: ورزازاتم.م. تمزريت 7 04/09/19بيه مريم 13016Xمزدوجتلوات

304/09/19إقليم: ورزازاتم.م. تاستيفتإقليم: ورزازاتم.م. امزري 7 04/09/19اسماعيل الحمدي 13123Nمزدوجوسلسات

604/09/19إقليم: ورزازاتم.م.الصورإقليم: ورزازاتم.م. ايت قالة 7 04/09/19فاطمة المغاري 13066Bمزدوجتيدلي

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م.تشديرتإقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان 7 04/09/19سعيدة أمزيل 13072Hمزدوجتيدلي

604/09/19إقليم: ورزازاتم.م.الصورإقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت انيسي 7 04/09/19عبد الكريم مومني 13066Bمزدوجتيدلي

604/09/19إقليم: ورزازاتم.م تندوتإقليم: ورزازاتم.م. ايت عفان 7 04/09/19م مهاجر 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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

204/09/19إقليم: ورزازاتم.م.ايت زغارإقليم: ورزازاتم.م. تمزريت 7 04/09/19يوس فريد 13248Zمزدوجامي نولون

204/09/19إقليم: ورزازاتم.م. الزويةإقليم: ورزازاتم.م. تماعروفت 7 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء قابو 13196Tمزدوجسكورة أهل الوسط

604/09/19إقليم: الرشيديةتكرومتإقليم: ورزازاتم.م.تشديرت 7 04/09/19احمد جابري 09552Gمزدوجالريصاني

304/09/19إقليم: ورزازاتم.م.الصورإقليم: ورزازاتم.م. امزري 7 04/09/19يوسف الشرعي 13066Bمزدوجتيدلي

404/09/19إقليم: الرشيديةفزنةإقليم: ورزازاتم.م. اكوينس 7 04/09/19إلتحاق بالزوجاحسان طليح 09523Aمزدوجفزنا

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م. إحنداكنإقليم: ورزازاتم.م. امزري 7 04/09/19حمزة فوق اريعي 13030Mمزدوجتلوات

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م. إحنداكنإقليم: ورزازاتم.م. امزري 7 04/09/19م أخدوش 13030Mمزدوجتلوات

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م. اغيل نوبيانإقليم: ورزازاتم.م.أرك 7 04/09/19حسناء وهبي 13018Zمزدوجتلوات

404/09/19إقليم: ورزازاتم.م. ازلغإقليم: ورزازاتم.م. امغلي 7 04/09/19سناء الزاوي 13061

W

مزدوجتيدلي

404/09/19إقليم: ورزازاتم.م. تسليتإقليم: ورزازاتم.م. سيدي بلل 7 04/09/19فاطمة  طالب علي 13104Tمزدوجوسلسات

304/09/19إقليم: تنغيرم.م ايت توخسينإقليم: ورزازاتم.م. امزري 7 04/09/19علي تسمارت 12819Hمزدوجأيت سدرات الجبل العليا

704/09/19إقليم: ورزازاتم.م. ازلغإقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت انيسي 7 04/09/19حسناء فاتح 13061

W

مزدوجتيدلي

304/09/19إقليم: ورزازاتم.م تندوتإقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان 7 04/09/19الزهرة مسكور 13200Xمزدوجتوندوت

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م. اغيل نوبيانإقليم: ورزازاتم.م. امي نولون 7 04/09/19يوسف اكلكال 13018Zمزدوجتلوات

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م.أركإقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت انيسي 7 04/09/19مينة بلحساين 13032Pمزدوجتلوات

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م. توغوتإقليم: ورزازاتم.م. امزري 7 04/09/19م سرور 13057Sمزدوجتيدلي

304/09/19إقليم: ورزازاتم.م. تزولط نمرادوإقليم: ورزازاتم.م. امزري 7 04/09/19مروان بيعيش 13077Nمزدوجامرزكان
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

304/09/19إقليم: ورزازاتم.م. امي نولونإقليم: ورزازاتم.م. ايت عفان 7 04/09/19خديجة وهبي 13236Lمزدوجامي نولون

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م. تسليتإقليم: ورزازاتم.م. سيدي بلل 7 04/09/19زهرة   حربولي 13104Tمزدوجوسلسات

104/09/19إقليم: تنغيرتعداداتإقليم: ورزازاتم.م. امزري 7 04/09/19م اوجا 12933Gمزدوجامسمرير

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م ايت علي او عيسىإقليم: ورزازاتم.م. امزري 7 04/09/19هشام الرحالي 13210Hمزدوجتوندوت

304/09/19إقليم: ورزازاتم.م. ازلغإقليم: ورزازاتم.م. تمزريت 7 04/09/19الفطماوي لطيفة 13061

W

مزدوجتيدلي

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م. سيدي بللإقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت انيسي 7 04/09/19احمد بلغالية 13119Jمزدوجوسلسات

204/09/19إقليم: ورزازاتم.م. تكاديرتإقليم: ورزازاتم.م. ايت تيكة 7 04/09/19خولة الغاشي 13067Cمزدوجتيدلي

404/09/19إقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت نايت زغارإقليم: ورزازاتم.م. ايت عفان 7 04/09/19فاطنة سعاد 13247Yمزدوجامي نولون

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م.ايت زغارإقليم: ورزازاتم.م. امزري 7 04/09/19رشيد ايت القاضي 13248Zمزدوجامي نولون

804/09/19إقليم: ورزازاتم.م. امي نولونإقليم: ورزازاتم.م. ايت تيكة 7 04/09/19بشرى كوجان 13236Lمزدوجامي نولون

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1إقليم: ورزازاتم.م. امغلي 7 04/09/19طهيرة المنصوري 13187Hمزدوجسكورة أهل الوسط

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م. تلواتإقليم: ورزازاتم.م. ايت قالة 7 04/09/19ابتسام هركوم 13016Xمزدوجتلوات

404/09/19إقليم: ورزازاتم.م. تغدوتإقليم: ورزازاتم.م. تازولت 7 04/09/19حكيمة بومزكان 13099Mمزدوجوسلسات

204/09/19إقليم: ورزازاتم.م.أركإقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت انيسي 7 04/09/19وفاء قيوش 13032Pمزدوجتلوات

204/09/19إقليم: ورزازاتم.م.ايت زغارإقليم: ورزازاتم.م. امزري 7 04/09/19ياسين ايت القاضي 13248Zمزدوجامي نولون

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م. ايت تيكةإقليم: ورزازاتم.م. امزري 7 04/09/19عصام أوجكال 13095Hمزدوجسروا

1004/09/19إقليم: ورزازاتم.م تندوتإقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان 7 04/09/19اكودلن كريم 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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م. توغوتإقليم: ورزازاتم.م. تزلميمت 7 04/09/19عامري كوثر 13057Sمزدوجتيدلي

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م. تسليتإقليم: ورزازاتم.م. تاوريرت انيسي 7 04/09/19حفيظ ايت درى 13104Tمزدوجوسلسات

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م.ايت زغارإقليم: ورزازاتم.م. امزري 7 04/09/19عبد العزيز اعفير 13248Zمزدوجامي نولون

304/09/19إقليم: ورزازاتم.م. عبد ا ابن ياسينإقليم: ورزازاتم.م. تماعروفت 7 04/09/19الشعيبية الفاتحي 13025Gمزدوجتلوات

404/09/19إقليم: ورزازاتم.م. تزلميمتإقليم: ورزازاتم.م. ايت عفان 7 04/09/19نسرين أيت جلل 13148Rمزدوجازناكن

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م. عبد ا ابن ياسينإقليم: ورزازاتم.م. امزري 7 04/09/19عبد الرحمان ملوكي 13025Gمزدوجتلوات

204/09/19إقليم: ورزازاتم.م. اسكاإقليم: ورزازاتم.م. امزري 7 04/09/19عدي تاوشيخت 13021Cمزدوجتلوات

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م. وينتجكالإقليم: ورزازاتم.م. امزري 7 04/09/19عبد ا اكنوز 13103Sمزدوجوسلسات

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م الحوانتإقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان 7 04/09/19أسامة مرضي 13228Cمزدوجغسات

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م. عبد ا ابن ياسينإقليم: ورزازاتم.م. امزري 7 04/09/19عصام الهري 13025Gمزدوجتلوات

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م. إحنداكنإقليم: ورزازاتم.م. اسكا نايت عفان 7 04/09/19نورالدين باموني 13030Mمزدوجتلوات

604/09/19إقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولودإقليم: ورزازاتم.م. امزري 7 04/09/19عبد الهادي مرجان 12838D أيت سدرات السهل

الشرقية

مزدوج

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م الحوانتإقليم: ورزازاتم.م. امزري 6 04/09/19أيوب فتحي 13228Cمزدوجغسات

101/10/83عمالة: مراكشمدرسة الواحةإقليم: تنغيرم.م الكومت 239 17/09/87أقدمية 16 سنةالحسن اطاش 18540B)مزدوجالمنارة )المقاطعة

116/09/92عمالة: مكناسالسعادةإقليم: تنغيرم.م الكومت 219 16/09/92أقدمية 16 سنةحسن اليعقوبي 03978Y)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/96إقليم: تطوانمدرسة 18نوفمبرإقليم: تنغيرم.م البيهقي 195 16/09/96أقدمية 16 سنةحميد الصالحي 05396P)مزدوجتطوان )البلدية

316/09/95عمالة: مكناسرياض السماعيليةإقليم: تنغيرم.م  بادو 191 16/09/95أقدمية 16 سنةم محترم 26764R)مزدوجمكناس )البلدية
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الجهة الصلية : 
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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

116/09/97إقليم: تطوانمدرسة 18نوفمبرإقليم: تنغيرم.م البيهقي 189 16/09/97أقدمية 16 سنةلطيفة الطعام 05396P)مزدوجتطوان )البلدية

216/09/96عمالة: مكناسسلمان الفارسيإقليم: تنغيرم.م امانقيدار 185 16/09/96أقدمية 16 سنةأصطاف يوسف 25445G)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/97إقليم: الرشيديةالحي الجامعيإقليم: تنغيرم.م تمضروين 179 16/09/97أقدمية 16 سنةمغاري سعيد 25217J)مزدوجالرشيدية )البلدية

1016/09/99إقليم: الحاجبابن طفيلإقليم: تنغيرم.م الحارة نكرامن 173 06/09/00أقدمية 16 سنةولحسن سمير 04105L)مزدوجسبع عيون )البلدية

116/09/95إقليم: الرشيديةمدرسة ايت خلفةإقليم: تنغيرمجموعة مدارس الواحة 171 16/09/00أقدمية 16 سنةبن حدو م 26901P)مزدوجالرشيدية )البلدية

116/09/98إقليم: تطوانمدرسة فاطمة الزهراءإقليم: تنغيرم.م الحاج عمرو 165 06/09/00أقدمية 16 سنةبعسا حسن 05390H)مزدوجتطوان )البلدية

116/09/99إقليم: تنغيرالقنطرةإقليم: تنغيرم.م ايت كمات 163 06/09/00أقدمية 16 سنةرفقي عمر 12847N أيت  سدرات السهل

الغربية

مزدوج

116/09/99إقليم: تنغيرم.المختار السوسيإقليم: تنغيرم.م امزودار 163 16/09/00أقدمية 16 سنةعبد العزيز بوهللي 12776L)مزدوجتنغير )البلدية

116/09/96عمالة: مكناسزيري بن عطيةإقليم: تنغيرم.م تزاخت 161 02/10/02أقدمية 16 سنةمعدين م 03834S)مزدوجبوفكران )البلدية

316/09/96إقليم: ورزازاتم توريرتإقليم: تنغيرالبور 161 06/09/02أقدمية 16 سنةسعيد تللي 12767B)مزدوجورزازات )البلدية

116/09/96عمالة: مراكشمدرسة الندلسإقليم: تنغيرم.م تزاخت 161 16/09/02أقدمية 16 سنةالصطروين م 20640J)مزدوجالمنارة )المقاطعة

111/09/00إقليم: ورزازاتم. اسفوتليلإقليم: تنغيرحديدة 161 11/09/00أقدمية 16 سنةباني ليلى 13161E)مزدوجورزازات )البلدية

117/09/90عمالة: مكناسالسعادةإقليم: تنغيرقلعة مكونة 158 16/09/99أقدمية 16 سنةالمومن نعيمة 03978Y)مزدوجمكناس )البلدية

316/09/99إقليم: ورزازات م الفرابيإقليم: تنغيرالوردة 158 16/09/99إلتحاق بالزوجعالم مليكة 25224S)مزدوجورزازات )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الدارسةإقليم: تنغيرالقنطرة

ملول
316/09/98 157 04/09/02أقدمية 16 سنةالمهراوي سعيد 05055U الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

616/09/97عمالة: مكناسلسان الدين بن الخطيبإقليم: تنغيرالوردة 155 29/09/03أقدمية 16 سنةتوفيق الدباغ 03989K)مزدوجمكناس )البلدية

516/09/99عمالة: مراكشمدرسة النسيمإقليم: تنغيرم.م ايت كمات 155 04/10/02أقدمية 16 سنةاخرطون م 24231M)مزدوجالمنارة )المقاطعة
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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

116/09/99إقليم: تنغيرم.المضايقإقليم: تنغيرايت خيار 155 04/09/02أقدمية 16 سنةاحسيسو   ابراهيم 12777M)مزدوجتنغير )البلدية

216/09/99إقليم: خنيفرةالنصرإقليم: تنغيرم.م اميضر 155 06/09/01أقدمية 16 سنةرحدو م 11608S)مزدوجمريرت )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. الفــردوسإقليم: تنغيرالحارة

وتنان
216/09/98 153 03/10/03أقدمية 16 سنةادريسي الحسين 24203Gمزدوجالدراركة

111/09/00عمالة: مراكشمدرسة رياض الحمامةإقليم: تنغيرم.م ايت كمات 153 04/09/02أقدمية 16 سنةعبد الخالق لحسن 26349Pمزدوجحربيل

314/09/01إقليم: تنغيرم.م حلولإقليم: تنغيرم.م تمضروين 151 16/09/15أقدمية 16 سنةعكي كمال 12796H)مزدوجتنغير )البلدية

319/09/00عمالة: مكناسعبدا الشفشاونيإقليم: تنغيرم.م واكليم 149 07/10/03أقدمية 16 سنةبنعبو عبد اللطيف 03977X)مزدوجمكناس )البلدية

112/09/02إقليم: وادي الذهبمدرسةالداخلةإقليم: تنغيرم.م تكموت 149 12/09/02أقدمية 16 سنةرشيد ابريش 13529E)مزدوجالداخلة )البلدية

116/09/91إقليم: الحوزالشهيد م الزرقطونيإقليم: تنغيرم.بومالن 145 16/09/99أقدمية 16 سنةلعريف ايخلف 03232M)مزدوجأيت أورير )البلدية

116/09/99إقليم: بنسليمانمدرسة الفارابيإقليم: تنغيرم.م ايت اوزين 145 06/09/02أقدمية 16 سنةغرغيز حسن 07719P)مزدوجبنسليمان )البلدية

111/09/00إقليم: تنغيرقلعة مكونةإقليم: تنغيرتبرخاشت 145 07/09/04أقدمية 16 سنةعبد ا عباس 12782T)مزدوجقلعة مكونة )البلدية

مدرسة فاطمة الفهرية إقليم: تنغيرم.افانور

البتدائية

216/09/94إقليم: إفران 144 16/09/02أقدمية 16 سنةيوسف قداد 10668V)مزدوجازرو )البلدية

316/09/89إقليم: تنغيرم.سيدي مسكورإقليم: تنغيرم.بومالن 143 06/09/99أقدمية 16 سنةايت خي علي 12778N)مزدوجتنغير )البلدية

713/09/01إقليم: الرشيديةمسكيإقليم: تنغيرم.م ايت ملوان 143 04/09/04أقدمية 16 سنةفاطمة قبوري 09629Rمزدوجشرفاء مدغرة

414/09/01عمالة: مراكشمدرسة العزوزيةإقليم: تنغيرامسمرير 141 04/09/02أقدمية 16 سنةالرباوي اسماعيل 24536U)مزدوجالمنارة )المقاطعة

204/09/02إقليم: تنغيرم.سيدي مسكورإقليم: تنغيرم.م تمضروين 139 17/09/15أقدمية 16 سنةفالح سميرة 12778N)مزدوجتنغير )البلدية

216/09/96عمالة: مكناسابراهيم الرودانيإقليم: تنغيرم.تبسباست 138 16/09/98أقدمية 16 سنةبساين ادريس 23882H)مزدوجبوفكران )البلدية

عمالة: الصخيرات  - عين اعتيقإقليم: تنغيرم.م ايت عطى

تمارة
104/09/02 135 06/09/03أقدمية 16 سنةالحسين موعنى 01342H)مزدوجعين عتيق )البلدية
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

106/09/01إقليم: تنغيرم.م عشرين غشتإقليم: تنغيرم.م تورزة 133 30/09/03أقدمية 16 سنةفوعاس حساين 12799L)مزدوجتنغير )البلدية

204/09/02إقليم: الرشيديةالميرة لل أسماءإقليم: تنغيرم.م ارك سيدي علي ابورك 131 07/09/05أقدمية 12 سنةلعيد يوسف 09382X)مزدوجكلميمة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. عبد الماك السعديإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم

باها
707/09/04 131 06/09/06أقدمية 12 سنةأكوريس م 05122Sمزدوجبلفاع

116/09/93إقليم: تنغيرم.م امانقيدارإقليم: تنغيرم ايت عيسى 130 30/09/02أقدمية 16 سنةهرو عديش 12954Eمزدوجواكليم

116/09/98إقليم: تنغيرم.م تغزوتإقليم: تنغيرم.تبسباست 130 16/09/99أقدمية 16 سنةمعرير علي 12785

W

مزدوجتغزوت نايت عطى

205/09/03إقليم: تنغيرم.م تاغياإقليم: تنغيرم.م بوكافر 129 05/09/05أقدمية 12 سنةم با احمد 12966Tمزدوجتغزوت نايت عطى

311/09/00إقليم: تنغيرم.سيدي مسكورإقليم: تنغيرم.م اميضر 123 05/09/08إلتحاق بالزوجةاطرطور م 12778N)مزدوجتنغير )البلدية

811/09/00إقليم: تنغيرم.م تمضروينإقليم: تنغيرم.م جيدا 123 06/09/07أقدمية 12 سنةزغو حسن 12957Hمزدوجواكليم

107/09/04إقليم: تنغيرم.المضايقإقليم: تنغيرم.م  اكيس امزدار 123 07/09/04أقدمية 16 سنةالوشكوني زهرة 12777M)مزدوجتنغير )البلدية

111/09/00إقليم: تنغيرم.م الحاج عمروإقليم: تنغيرم.م ايت اوزين 121 02/09/10ميمون وردي 12976Dمزدوجتودغى  السفلى

107/09/04إقليم: الحاجبالمختار السوسيإقليم: تنغيرم.م تنوركان 121 17/10/07أقدمية 12 سنةالحاميدي مولي الطيب 04104K)مزدوجسبع عيون )البلدية

616/09/95عمالة: مكناسفاطمة الفهريةإقليم: تنغيرم ايت عيسى 120 30/09/02أقدمية 16 سنةنكيوا عبد اللطيف 03797B)مزدوجمكناس )البلدية

216/09/03إقليم: تنغيرم.سيدي مسكورإقليم: تنغيرم.م واكليم 118 26/12/07إلتحاق بالزوجسناء خيبي 12778N)مزدوجتنغير )البلدية

111/09/00إقليم: تنغيرايت بعمرانإقليم: تنغيرالبور 113 02/09/15بخيش رشيد 12805T)مزدوجقلعة مكونة )البلدية

116/09/95إقليم: تنغيرم.م الكومتإقليم: تنغيرم.م جيدا 109 02/09/10امبارك وكيلي 12883Cمزدوجسوق الخميس دادس

111/09/00إقليم: تنغيرم.بومالنإقليم: تنغيرم.م ايت حمو 109 03/09/13النجماوي حسن 12802P)مزدوجبو مالن دادس )البلدية

107/09/05إقليم: تنغيرم.م اغبالوإقليم: تنغيرم.م ايت مرغاد 103 04/09/07أقدمية 12 سنةزهرة ايجو 12968Vمزدوجتودغى العليا
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل
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الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

307/09/05إقليم: الرشيديةالميرة لل مريمإقليم: تنغيرم.م اغرم امزدار 103 04/09/08أقدمية 12 سنةفاطمة ملوكي 09380V)مزدوجارفود )البلدية

116/09/03إقليم: الرشيديةم القريإقليم: تنغيرم.مدرسة المل 102 24/10/05إلتحاق بالزوج اقديم  ا سمهان 09385A)مزدوجكلميمة )البلدية

705/09/03إقليم: الرشيديةتوغزةإقليم: تنغيرم.م البيهقي 101 05/09/08أقدمية 12 سنةاحداد حميد 09660Zمزدوجاغريس السفلي

312/01/09إقليم: الرشيديةمولي ادريس الولإقليم: تنغيرم.م  اكيس امزدار 101 12/01/09أقدمية 12 سنةبلمبارك مريم 09379U)مزدوجارفود )البلدية

1006/01/09إقليم: الرشيديةالزاوية القديمةإقليم: تنغيرم.م زاكر 101 06/01/09أقدمية 12 سنةالسهب بوشرة 09607Sمزدوجالرتب

906/09/01إقليم: تنغيرم.م تمضروينإقليم: تنغيرم.م تامتتوشت 99 04/09/14بعوا حسن 12957Hمزدوجواكليم

112/09/02إقليم: تنغيرم ايت عيسىإقليم: تنغيرف.بوديب 97 02/09/15اونصر ام 12786Xمزدوجتغزوت نايت عطى

1007/09/04إقليم: تنغيرم.بومالنإقليم: تنغيرم.م تنوركان 97 02/09/10ابراهيمي حمو 12802P)مزدوجبو مالن دادس )البلدية

305/09/07إقليم: تنغيرم.المضايقإقليم: تنغيرم.م اميضر 97 30/06/09إلتحاق بالزوجالرباوي نجوى 12777M)مزدوجتنغير )البلدية

819/09/00إقليم: تنغيرم.بومالنإقليم: تنغيرم.م تدفالت 95 06/09/17احمد لعساس 12802P)مزدوجبو مالن دادس )البلدية

106/09/01إقليم: تنغيرالقنطرةإقليم: تنغيرالبور 95 12/09/15كاريم خالد 12847N أيت  سدرات السهل

الغربية

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م  المستقبلإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم

باها
702/09/10 95 02/09/10بهيجة لمقاري 05220Yمزدوجبلفاع

1016/09/03إقليم: الحاجبابن طفيلإقليم: تنغيرم.افانور 94 06/09/17السعدية نوراني 04105L)مزدوجسبع عيون )البلدية

901/01/10إقليم: الحاجبالمختار السوسيإقليم: تنغيرم.م الحسن الداخل 93 01/01/10المامون ابراهيم 04104K)مزدوجسبع عيون )البلدية

106/09/01إقليم: تنغيرم.تبسباستإقليم: تنغيرم.م تدفالت 91 06/09/17جمال اسعى 12960Lمزدوجتغزوت نايت عطى

112/09/02إقليم: تنغيرايت بعمرانإقليم: تنغيرالحارة 91 06/09/17شكيرعمر 12805T)مزدوجقلعة مكونة )البلدية

112/09/02إقليم: تنغيرم.م تغزوتإقليم: تنغيرم.م غليل امزدار 88 04/09/18م شكيري 12785

W

مزدوجتغزوت نايت عطى

1 148



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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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

616/09/03إقليم: تنغيرم.م تمضروينإقليم: تنغيرم.م جيدا 87 06/09/17ديهي موراد 12957Hمزدوجواكليم

116/09/03إقليم: تنغيرم ايت عيسىإقليم: تنغيرم.م تدفالت 87 06/09/17سعد ا خاليد 12786Xمزدوجتغزوت نايت عطى

104/09/02إقليم: الرشيديةالميرة لل أسماءإقليم: تنغيرم.م تاغيا 85 06/09/17حمدي نور الدين 09382X)مزدوجكلميمة )البلدية

807/09/05إقليم: الرشيديةزاوية املكيسإقليم: تنغيرم.م  زايد أحماد 85 05/09/09إلتحاق بالزوجفاطمة فاسكى 09603Mمزدوجاوفوس

116/09/98إقليم: تنغيرم.بومالنإقليم: تنغيرم.م اميضر 84 04/09/19إلتحاق بالزوجةم حسناوي 12802P)مزدوجبو مالن دادس )البلدية

404/09/02إقليم: بني مللمركزية فاطمة الفهريةإقليم: تنغيرم.م  ايت بولل 83 04/09/19احماد بولمان 26712Jمزدوجفم العنصر

107/09/04إقليم: تنغيرم.م تزاختإقليم: تنغيرم.م ايت اوزين 80 04/09/18م الزيدي 12834Z أيت سدرات السهل

الشرقية

مزدوج

806/09/01إقليم: الحاجبعقبة ابن نافعإقليم: تنغيرم.م الحسن الداخل 79 03/09/13زيتوني عبد السلم 21196Nمزدوجأيت بوبيدمان

107/09/05إقليم: تنغيرم.تجماصتإقليم: تنغيرم.م حلول 79 نعمبراو حسناء 06/09/17 12775K)مزدوجتنغير )البلدية

405/09/08إقليم: تنغيرم ايت عيسىإقليم: تنغيرم.م  زايد أحماد 79 05/09/11حادة اجا 12786Xمزدوجتغزوت نايت عطى

116/09/99إقليم: تنغيرم.م حلولإقليم: تنغيرم.م الحاج عمرو 78 06/09/10إلتحاق بالزوجفوزية الشلحي 12796H)مزدوجتنغير )البلدية

904/09/02إقليم: الرشيديةتاغياإقليم: تنغيرم.م ارك سيدي علي ابورك 78 04/09/12باحمد سعيد 09712Fمزدوجفركلة العليا

302/09/10إقليم: الرشيديةموسى بن نصيرإقليم: تنغيرم.م صغرو 2 77 04/09/12بن عويش حرية 09709Cمزدوجفركلة العليا

907/09/05إقليم: تنغيرم.مدرسة الملإقليم: تنغيرم.م تزاخت 76 04/09/18السعيد م 24946P)مزدوجقلعة مكونة )البلدية

116/09/81إقليم: تنغيرقلعة مكونةإقليم: تنغيرتصويت 75 03/09/12حميد انعيمة 12782T)مزدوجقلعة مكونة )البلدية

506/09/06إقليم: تنغيرم.م تمضروينإقليم: تنغيرم.م تامتتوشت 75 06/09/17ازدو رشيدة 12957Hمزدوجواكليم

402/09/09إقليم: الحاجبم القاضي عياضإقليم: تنغيرم.م تنوركان 75 03/09/13صباح بوطيب 04107N)مزدوجعين تاوجطات )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

901/01/10إقليم: الرشيديةتكاترتإقليم: تنغيرم.م  سيدي بويعقوب 75 04/09/12بادو مريم 09403V)مزدوجكلميمة )البلدية

405/09/03إقليم: تنغيرم.المضايقإقليم: تنغيرم.م  ايت بولل 73 04/09/19إلتحاق بالزوجةموحتي سيدي م 12777M)مزدوجتنغير )البلدية

102/09/10إقليم: تنغيرم.م بوكافرإقليم: تنغيرم.م تكموت 73 04/09/12علي أفلح 12903Zمزدوجاكنيون

607/09/05إقليم: تنغيرم ايت عيسىإقليم: تنغيرم.م تامتتوشت 71 02/09/14بورخيس سعيد 12786Xمزدوجتغزوت نايت عطى

106/09/01إقليم: تنغيرم.م تغزوتإقليم: تنغيرم.م غليل امزدار 68 04/09/18أسعى حسن 12785

W

مزدوجتغزوت نايت عطى

305/09/11إقليم: تنغيرالوردةإقليم: تنغيرايت زكري 67 05/09/11الطلبوي زينب 12806U)مزدوجقلعة مكونة )البلدية

107/09/05عمالة: سلمدرسة ابي حنيفةإقليم: تنغيرايت خيار 65 06/09/17علوي كمال 20011A)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

905/09/11إقليم: الحاجبالنرجسإقليم: تنغيرم.م تيكشة 65 03/09/13الحسين فسكا 21195M)مزدوجعين تاوجطات )البلدية

107/09/05إقليم: تنغيرم.م الكومتإقليم: تنغيرم.م اميضر 63 04/09/19الراشدي م 12883Cمزدوجسوق الخميس دادس

723/01/08إقليم: تنغيرم.م تدفالتإقليم: تنغيرم.م صغرو 63 06/09/17سلم مولي ابراهيم 12963Pمزدوجتغزوت نايت عطى

502/09/10إقليم: تنغيرالوردةإقليم: تنغيرم.م بوكافر 63 04/09/12نجاة العثماني 12806U)مزدوجقلعة مكونة )البلدية

102/09/10إقليم: تنغيرم.م تنميولإقليم: تنغيرم.م ألمدون 61 02/09/14مولي ام ايت بالحاج 12801N)مزدوجبو مالن دادس )البلدية

104/09/12إقليم: تنغيرم.م  ايت بوللإقليم: تنغيراسكيس 61 04/09/14م الحياوي 12800M)مزدوجبو مالن دادس )البلدية

103/09/13إقليم: تنغيرم.م الكومتإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 61 03/09/13خديجة ايت علي 12883Cمزدوجسوق الخميس دادس

316/09/01عمالة: مكناسمعمل السمنتإقليم: تنغيرم.افانور 59 06/09/17إلتحاق بالزوجالديب سهام 03826H)مزدوجويسلن )البلدية

305/09/11إقليم: خنيفرةتلت اوديونإقليم: تنغيرم.م عسو بسلم 59 03/09/13إلتحاق بالزوجفيهي حسناء 11769Sمزدوجموحى أوحمو الزياني

605/09/11عمالة: مكناسزوالةإقليم: تنغير.م.م ايت إعزى 59 03/09/13حنان وابي 03906Vمزدوجمهاية
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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

309/12/11إقليم: تنغيرم.مدرسة الملإقليم: تنغيرم.م بوكافر 59 11/09/13ناجية العدناني 24946P)مزدوجقلعة مكونة )البلدية

416/09/85إقليم: ميدلتايت موسى اوعليإقليم: تنغيرم.م اموكر 58 04/09/18امبارك مرابيح 09794Vمزدوجامزيزل

706/09/00إقليم: الرشيديةموسى بن نصيرإقليم: تنغيرم.سيدي مسكور 58 06/09/17عمر اشتيتي 09709Cمزدوجفركلة العليا

1009/12/11إقليم: تنغيرم.تبسباستإقليم: تنغيرم.م  زايد أحماد 58 02/09/16زايد المنجا 12960Lمزدوجتغزوت نايت عطى

عمالة: المضيق - مدرسة خديجة أم المؤمنينإقليم: تنغيرتصويت

الفنيدق
105/09/08 57 06/09/17إلتحاق بالزوجسعيدة الرشيدي 05438K)مزدوجالفنيدق )البلدية

801/01/10إقليم: الرشيديةسيدي م بن عبد اإقليم: تنغيرم.م صغرو 2 57 02/09/15رشيدة بامو 09389E)مزدوجالجرف )البلدية

102/09/10إقليم: تنغيرام عياشإقليم: تنغيرالحارة 57 02/09/15إلتحاق بالزوجالعسري خديجة 12832X أيت سدرات السهل

الشرقية

مزدوج

105/09/07إقليم: تنغيرام عياشإقليم: تنغيرزاوية مولي عبد المالك 55 06/09/17اوريان عبد ا 12832X أيت سدرات السهل

الشرقية

مزدوج

502/09/10إقليم: تنغيرم.م واكليمإقليم: تنغيرم.م  اكيس امزدار 55 02/09/15عداش م 12953Dمزدوجواكليم

305/09/11إقليم: الرشيديةتلوينإقليم: تنغيرم.م  بادو 55 06/09/17ابرو مريم 09661Aمزدوجاغريس السفلي

909/12/11إقليم: تنغيرم.م واكليمإقليم: تنغيرم.م ارك سيدي علي ابورك 55 06/09/17ابراهيم خداوي 12953Dمزدوجواكليم

107/09/04إقليم: تنغيرالوردةإقليم: تنغيرقلعة مكونة 54 06/09/17اغزيف سعيد 12806U)مزدوجقلعة مكونة )البلدية

106/09/06إقليم: ورزازاتم.م.  تمسراوتإقليم: تنغيرم.م ايت كمات 53 06/09/17حاجي ادريس 13189Kمزدوجسكورة أهل الوسط

302/09/10إقليم: تنغيرم.م تزاختإقليم: تنغيرالبور 53 06/09/17ابقي ابراهيم 12834Z أيت سدرات السهل

الشرقية

مزدوج

901/01/12إقليم: تنغيرم.م واكليمإقليم: تنغيرم.م عسو بسلم 53 02/09/15اسعيد حديدوش 12953Dمزدوجواكليم

102/09/10إقليم: تنغيرم.الخميسإقليم: تنغيرم.م ايت حمو 52 04/09/18يوسف آيت حدو الحاج 12887Gمزدوجسوق الخميس دادس

602/09/10إقليم: تنغيرم.افانورإقليم: تنغيرم.م تغزوت 51 06/09/17إلتحاق بالزوجأمغار حياة 12780R)مزدوجتنغير )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

1005/09/11عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: تنغيرم.م ايت كمات 51 05/09/17بقديري عبد السلم 03908Xمزدوجمهاية

104/09/12إقليم: تنغيرم.م غليل امزدارإقليم: تنغيرم.م أمسعد 51 06/09/17عبد الحكيم ايت وابي 12961Mمزدوجتغزوت نايت عطى

202/09/10إقليم: تنغيرزاوية مولي عبد المالكإقليم: تنغيرم.م ايت كمات 50 04/09/18م بو نحلي 12842H أيت  سدرات السهل

الغربية

مزدوج

202/09/10إقليم: الحوزالمعملإقليم: تنغيرالبور 49 06/09/17رشيدة علمي 03264Xمزدوجأيت فاسكا

105/09/11إقليم: الرشيديةاكليإقليم: تنغيرم.م صغرو 2 48 02/09/16فاطمة الهادي 09681Xمزدوجملعب

1004/09/12إقليم: الرشيديةالبورإقليم: تنغيرم.م صغرو 48 04/09/18جواد اجا 09707Aمزدوجفركلة العليا

405/09/08إقليم: تنغيرالوردةإقليم: تنغيرتصويت 47 06/09/17مسكور حميد 12806U)مزدوجقلعة مكونة )البلدية

105/09/11إقليم: تنغيرم.م عشرين غشتإقليم: تنغيرم.م تمضروين 47 06/09/17إلتحاق بالزوجهموش مريم 12799L)مزدوجتنغير )البلدية

305/09/11إقليم: تنغيرالوردةإقليم: تنغيراسكيس 47 02/09/15نورة جواد 12806U)مزدوجقلعة مكونة )البلدية

105/09/11إقليم: الرشيديةايت ابن اعمرإقليم: تنغيرم.م اكوراي 47 06/09/17عبد اللطيف يعقوبي 09702Vمزدوجفركلة السفلى

203/09/13إقليم: الرشيديةاكليإقليم: تنغيرم.م إغنسلن 47 06/09/17حياة اسفي 09681Xمزدوجملعب

803/09/13إقليم: تنغيرم.م واكليمإقليم: تنغيرم.م انو نزم 47 06/09/17سعيدة بن عثمان 12953Dمزدوجواكليم

1003/09/13إقليم: الرشيديةالميرة لل مريمإقليم: تنغيرم.م صغرو 2 47 06/09/17رجاء المصاطفى 09380V)مزدوجارفود )البلدية

502/09/14إقليم: الرشيديةتزوكاغينإقليم: تنغيرم.م بوكافر 46 02/09/16كبا سناء 09697Pمزدوجفركلة السفلى

305/09/11إقليم: تنغيرالوردةإقليم: تنغيرحديدة 45 06/09/17بوشعيب حنان 12806U)مزدوجقلعة مكونة )البلدية

مجموعة مدارس النزالة إقليم: تنغيرم.م تامتتوشت

المركزية

305/09/11عمالة: مراكش 45 06/09/17إلتحاق بالزوجكوروط لطيفة 02739Bمزدوجتسلطانت

801/01/12إقليم: تنغيرم.الخميسإقليم: تنغيرامسمرير 45 02/09/15علي جرو 12887Gمزدوجسوق الخميس دادس
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المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

301/01/12إقليم: تنغيرم.م  ايت بوللإقليم: تنغيرتعدادات 45 02/09/15أحمد زرير 12800M)مزدوجبو مالن دادس )البلدية

102/09/14إقليم: الرشيديةمولي ادريس الولإقليم: تنغيرف.بوديب 45 02/09/14إلتحاق بالزوجنعامة كلثوم 09379U)مزدوجارفود )البلدية

302/09/15إقليم: تنغيرالوردةإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 45 02/09/15زيد ايت عدي 12806U)مزدوجقلعة مكونة )البلدية

303/09/13إقليم: تنغيرم.م تزاختإقليم: تنغيرم.م ايت اوزين 44 04/09/18لحسن الدى 12834Z أيت سدرات السهل

الشرقية

مزدوج

109/10/02إقليم: الرشيديةقصر بودنيبإقليم: تنغيرم.م ايت واعتيق 43 17/09/19اسماعيلي  جمال 09613Yمزدوجوادي النعام

801/01/10إقليم: تنغيرم.م  ايت بوللإقليم: تنغيرم.م امزودار 42 02/09/16المرابطي لحسن 12800M)مزدوجبو مالن دادس )البلدية

119/09/00إقليم: تنغيرم.م تدفالتإقليم: تنغيرم.م تامتتوشت 41 04/09/19الكتاني م 12963Pمزدوجتغزوت نايت عطى

704/09/12إقليم: تنغيرم.م تدفالتإقليم: تنغيرم.م صغرو 41 06/09/17ايت بها اسماعيل 12963Pمزدوجتغزوت نايت عطى

304/09/12إقليم: تنغيرالوردةإقليم: تنغيرالحارة 41 04/09/19بيزم حسن 12806U)مزدوجقلعة مكونة )البلدية

303/09/13إقليم: تنغيرالوردةإقليم: تنغيرتبرخاشت 41 04/09/19بوحى نصيرة 12806U)مزدوجقلعة مكونة )البلدية

405/09/11إقليم: الرشيديةقطع   الوادإقليم: تنغيرم.المضايق 40 06/09/17سعيد الدي 09695Mمزدوجفركلة السفلى

301/01/12إقليم: زاكورةم.م تغبالتإقليم: تنغيرتصويت 39 06/09/17لحسن المعالي 13379Sمزدوجتغبالت

104/09/12إقليم: تنغيرم.م عشرين غشتإقليم: تنغيرم.م الحارة نكرامن 39 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة عكوي 12799L)مزدوجتنغير )البلدية

503/09/13إقليم: الرشيديةمعركة تيغمـــرتإقليم: تنغيرم.م الحسن الداخل 39 06/09/17عللي أفقير 23260G)مزدوجارفود )البلدية

403/09/13إقليم: تنغيرم.م الكومتإقليم: تنغيرم.م توديلت 39 06/09/17بواس يوسف 12883Cمزدوجسوق الخميس دادس

303/09/13إقليم: تنغيرم.م تدفالتإقليم: تنغيرايت خيار 39 06/09/17أوخي لحسن 12963Pمزدوجتغزوت نايت عطى

502/09/15إقليم: ميدلتبوعياشإقليم: تنغيرم.م ايت عطى 39 06/09/17حياة والزهرى 11871Cمزدوجامرصيد
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درعة - تافيللت08

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

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: تنغيرم.م زاوية البئرإقليم: تنغيرم.م ايت اوزين 38 04/09/18نجار الصديق 12890Kمزدوجسوق الخميس دادس

205/09/11إقليم: تنغيرم.م تزاختإقليم: تنغيرالبور 38 04/09/18عبد الحكيم المحفوظ 12834Z أيت سدرات السهل

الشرقية

مزدوج

405/09/11إقليم: تنغيرالوردةإقليم: تنغيرالحارة 38 04/09/18حسن كناني 12806U)مزدوجقلعة مكونة )البلدية

204/09/12إقليم: الرشيديةتلوينإقليم: تنغيرم.م ايت حمو 38 04/09/18سعيد اوجلب 09661Aمزدوجاغريس السفلي

103/09/13إقليم: تنغيرتصويتإقليم: تنغيرايت زكري 38 02/09/16عبد الحق قاسمي الناصري 12835A أيت سدرات السهل

الشرقية

مزدوج

102/09/16إقليم: تنغيرم.صغرو 1إقليم: تنغيرم.م تزلفت 38 02/09/16يوسف بوساين 09473

W

مزدوجالنيف

101/01/17إقليم: الرشيديةالمنكرةإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 38 01/01/17لمي سكينة 09507Hمزدوجالسيفا

1002/09/16إقليم: الرشيديةالمختلطة بودنيبإقليم: تنغيرم.م بونحاس 38 02/09/16لل مريم مستعين 09395L)مزدوجبوذنيب )البلدية

103/02/17إقليم: الرشيديةسيدي م بن عبد اإقليم: تنغيرم.م صغرو 2 38 06/09/17اعليوي وفاء 09389E)مزدوجالجرف )البلدية

101/02/17إقليم: الرشيديةقطع   الوادإقليم: تنغيرم.م ايت عطى 38 06/09/17سموح  جيهان 09695Mمزدوجفركلة السفلى

231/01/17إقليم: الرشيديةالحكمةإقليم: تنغيرم.م  زايد أحماد 38 01/02/17اتانوت مريم 09397Nمزدوجفركلة السفلى

501/02/17إقليم: الرشيديةاولد معطلةإقليم: تنغيرم.م ميماريغن 38 02/02/17جهاد الفقير 09509Kمزدوجعرب صباح زيز

101/02/17إقليم: الرشيديةايت ابن اعمرإقليم: تنغيرم.م ايت عطى 38 01/02/17سموح سهام 09702Vمزدوجفركلة السفلى

601/02/17إقليم: الرشيديةإبن رشدإقليم: تنغيرم.م ايت عطى 38 01/02/17حداني مريم 09378T)مزدوجارفود )البلدية

301/02/17إقليم: الرشيديةالساتإقليم: تنغيرامسمرير 38 01/02/17رابحة خمسي 09705Yمزدوجفركلة العليا

113/02/17إقليم: الرشيديةمدرسة المسيرة البتدائيةإقليم: تنغيرم.م البيهقي 38 13/02/17ابتسام جليل 27262G)مزدوجبوذنيب )البلدية

201/02/17إقليم: الرشيديةلحساسنةإقليم: تنغيرم.م ألمدون 38 06/09/17مريم ايت احميدة 09511Mمزدوجعرب صباح زيز
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

101/01/10إقليم: الرشيديةاحندارإقليم: تنغيرم.م صغرو 37 04/09/19سكو ابحا 09710Dمزدوجفركلة العليا

103/09/13إقليم: تنغيرم.م الحارة نكرامنإقليم: تنغيرم.م أمسعد 37 06/09/17إلتحاق بالزوجدريسي رجاء 12979Gمزدوجتودغى  السفلى

803/09/13إقليم: تنغيرم.م زاوية البئرإقليم: تنغيرم.م ايت يدير 37 06/09/17الهام الصالحي 12890Kمزدوجسوق الخميس دادس

303/09/13إقليم: تنغيرالوردةإقليم: تنغيرتبرخاشت 37 04/09/19الصغروشني  يدير 12806U)مزدوجقلعة مكونة )البلدية

602/09/14إقليم: الرشيديةاولد معطلةإقليم: تنغيرم.م تغزوت 37 06/09/17سيدي م عبد اللوي 09509Kمزدوجعرب صباح زيز

602/09/14إقليم: الرشيديةايت ابن اعمرإقليم: تنغيرم.م  زايد أحماد 37 06/09/17م امسكور 09702Vمزدوجفركلة السفلى

202/02/17إقليم: الرشيديةعثمان ابن عفانإقليم: تنغيرف.بوديب 37 06/09/17فاطمة الخو 09391G مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

227/11/08إقليم: تنغيرم.م تزاختإقليم: تنغيرم.م ايت كمات 36 04/09/18عبد القادر اوحدى 12834Z أيت سدرات السهل

الشرقية

مزدوج

801/01/12إقليم: الحاجبعقبة ابن نافعإقليم: تنغيرم.م زاوية البئر 36 04/09/18باللوك م 21196Nمزدوجأيت بوبيدمان

201/01/12إقليم: تنغيرم.م زاوية البئرإقليم: تنغيرم.م ايت حمو 36 04/09/18ابراهيم الدوجي 12890Kمزدوجسوق الخميس دادس

203/09/13إقليم: تنغيرم.افانورإقليم: تنغيرم.م ايت ايعل 36 04/09/18إلتحاق بالزوجحسناء قديوي 12780R)مزدوجتنغير )البلدية

403/09/13إقليم: تنغيرم.افانورإقليم: تنغيرالبور 36 23/10/18إلتحاق بالزوجصادق مليكة 12780R)مزدوجتنغير )البلدية

202/09/14إقليم: تنغيرم.م غليل امزدارإقليم: تنغيرم.م أمسعد 36 04/09/18المصطفى لمكوني 12961Mمزدوجتغزوت نايت عطى

102/09/14إقليم: تنغيرم.م  ايت بوللإقليم: تنغيرم.م ايت اوزين 36 04/09/18يوسف والضاغور 12800M)مزدوجبو مالن دادس )البلدية

901/09/15إقليم: تنغيرم.م غليل امزدارإقليم: تنغيرم.م تورزة 36 04/09/18بويا عبد اللطيف 12961Mمزدوجتغزوت نايت عطى

عمالة: الصخيرات  - ابن زيدونإقليم: تنغيرم.م اكوراي

تمارة
216/09/98 35 02/09/15يوسف هنكام 23495M)مزدوجالصخيرات )البلدية

1002/09/10إقليم: تنغيرم.م تدفالتإقليم: تنغيرم.م  اكيس امزدار 35 06/09/17صبراني عبد اللطيف 12963Pمزدوجتغزوت نايت عطى
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

1001/01/12إقليم: الحاجبعقبة ابن نافعإقليم: تنغيرم.م تيكشة 35 02/09/15يامينة ايت حنيني 21196Nمزدوجأيت بوبيدمان

102/09/14إقليم: الرشيديةحي الرشادإقليم: تنغيرم.م الحسن الداخل 35 06/09/17إلتحاق بالزوجطالبي خديجة 25212D)مزدوجكلميمة )البلدية

702/09/15إقليم: تنغيرم.م تزاختإقليم: تنغيرم.م بودجام 35 02/09/15ايت زهرة مليكة 12834Z أيت سدرات السهل

الشرقية

مزدوج

101/02/17إقليم: تنغيرم.م تدفالتإقليم: تنغيرم.م تورزة 35 06/09/17ستمو  م 12963Pمزدوجتغزوت نايت عطى

201/02/17إقليم: الرشيديةايت ابن اعمرإقليم: تنغيرم.م توغزا 35 03/09/17ادريسي لطيفة 09702Vمزدوجفركلة السفلى

201/02/17إقليم: تنغيرم.م ايت حموإقليم: تنغيربوتغرار 35 06/09/17داود تولة 12888Hمزدوجسوق الخميس دادس

101/02/17إقليم: الرشيديةكيغلنإقليم: تنغيرم.م ايت عطى 35 04/09/17رحمة نديم 09575Gمزدوجالسفلت

101/02/17إقليم: الرشيديةالمــــــنقارة 2إقليم: تنغيرم.م توغزا 35 06/09/17بعزاوي حورية 20964L)مزدوجالجرف )البلدية

1001/02/17إقليم: الرشيديةالحارةإقليم: تنغيرم.م طارق بن زياد 35 06/09/17إلهام عزات 09669Jمزدوجتاديغوست

101/01/10إقليم: تنغيرم.م جيداإقليم: تنغيرم.م ايت حمو 34 04/09/18حمو صابر 12826Rمزدوجأيت يول

804/09/18إقليم: ميدلتبولعجولإقليم: تنغيرم.م ميماريغن 34 04/09/18لكروح احماد 11920Fمزدوجزايدة

702/09/09إقليم: الرشيديةالحكمةإقليم: تنغيرم.م تدفالت 33 06/09/17سعيد دروك 09397Nمزدوجفركلة السفلى

505/09/11إقليم: الرشيديةالحارةإقليم: تنغيرم.م غليل امزدار 33 06/09/17يونس شاري 09669Jمزدوجتاديغوست

402/09/09إقليم: الرشيديةتازوكارتإقليم: تنغيرم.م اكديم نخرطان 32 04/09/18قبوري  عبد السلم 09618Dمزدوجوادي النعام

202/09/10عمالة: طنجة - أصيل البصيريإقليم: تنغيرم.الخميس 32 06/09/17إلتحاق بالزوجةم عبد 18316H)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

1001/01/12إقليم: تنغيرالحارةإقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولود 32 04/09/18رشيد رفيقي 12808

W

مزدوجقلعة مكونة )البلدية(

102/09/14إقليم: الرشيديةايت ابن اعمرإقليم: تنغيرم.م صغرو 32 04/09/18غفار عبد العزيز 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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

902/09/15إقليم: الرشيديةالمعاضيدإقليم: تنغيرم ايت عيسى 32 06/09/17سيدي م بودروس 09513Pمزدوجعرب صباح زيز

301/01/17إقليم: الرشيديةالعبادلةإقليم: تنغيرم.م الحسن الداخل 32 04/09/18البلغيتي الحسنية 21760Bمزدوجعرب صباح زيز

202/09/16إقليم: الرشيديةاولد الزهراءإقليم: تنغيرم.م الرك 32 04/09/18حزازي وفاء 09512Nمزدوجعرب صباح زيز

902/09/16إقليم: تنغيرم.م غليل امزدارإقليم: تنغيرم.م تورزة 32 04/09/18نجاة تيموني 12961Mمزدوجتغزوت نايت عطى

101/02/17إقليم: الرشيديةحي المقاومةإقليم: تنغيرم.م الحسن الداخل 32 04/09/18اوتغبالت غزلن 24276L مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

101/02/17إقليم: تنغيرتبرخاشتإقليم: تنغيرحديدة 32 04/09/18نادية عنزول 12851Tمزدوجأيت واسيف

601/02/17إقليم: الرشيديةالمعاضيدإقليم: تنغيرم.م الحسن الداخل 32 04/09/18لقبيلي حياة 09513Pمزدوجعرب صباح زيز

701/02/17إقليم: ميدلتواد الدهبإقليم: تنغيرم.م انو نزم 32 04/09/18سهام افقيـري 09399Rمزدوجكرامة

206/09/17إقليم: الرشيديةتوروكإقليم: تنغيرم.م بوكافر 31 06/09/17عقاوي رشيد 09686Cمزدوجملعب

906/09/17إقليم: تنغيرم.م صغروإقليم: تنغيرم.م بونحاس 31 06/09/17ابراهيم نورة 12895Rمزدوجأيت الفرسي

206/09/17إقليم: الرشيديةتاوريرتإقليم: تنغيرم.م بونحاس 31 06/09/17مالكي فاطمة 19754

W

مزدوجملعب

106/09/17إقليم: تنغيرم.م بوكافرإقليم: تنغيرم.م ايت توخسين 31 04/09/18سعيد الدهبي 12903Zمزدوجاكنيون

106/09/17إقليم: تنغيرالحارةإقليم: تنغيرم.م ألمدون 31 06/09/17تشكي مصطفى 12808

W

مزدوجقلعة مكونة )البلدية(

306/09/17إقليم: الرشيديةالخرباتإقليم: تنغيرم/م الخنك 31 06/09/17إكرام غاشة 09706Zمزدوجفركلة العليا

206/09/17إقليم: الرشيديةتوروكإقليم: تنغيرحديدة 31 04/09/18احمادوش نزهة 09686Cمزدوجملعب

106/09/17إقليم: تنغيرم.م جيداإقليم: تنغيرم.م ألمدون 31 06/09/17بوسوحد مراد 12826Rمزدوجأيت يول

106/09/17إقليم: تنغيرم.م ايت ودارإقليم: تنغيراكوتي 31 06/09/17عبد السلم العمراني 12844K أيت  سدرات السهل

الغربية

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 2020

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: الرشيديةلبطرنيإقليم: تنغيرم.م مصيصي 31 06/09/18احمد الصديقي 09541Vمزدوجبني ام سجلماسة

106/09/17إقليم: الرشيديةالترميديإقليم: تنغيرم.م بوكافر 31 06/09/17ناسية شيشا 09390F)مزدوجالجرف )البلدية

206/09/17إقليم: الرشيديةاحندارإقليم: تنغيرم/م الخنك 31 06/09/17عثيقة وسطاني 09710Dمزدوجفركلة العليا

306/09/17إقليم: الرشيديةالترميديإقليم: تنغيرم.م ايت واعتيق 31 06/09/17سمية اشطو 09390F)مزدوجالجرف )البلدية

806/09/17إقليم: الرشيدية  تاديغوستإقليم: تنغيرم.م تكموت 31 06/09/17نعيمة وعديدو 09672Mمزدوجتاديغوست

106/09/17إقليم: الرشيديةاوخيتإقليم: تنغيرم.م بواضبل 31 04/09/18ابراهيم سويري 09688Eمزدوجملعب

406/09/17إقليم: تنغيرم.م تورزةإقليم: تنغيرم.م ايت مرغاد 31 06/09/17السعيد حبران 12897Tمزدوجأيت الفرسي

406/09/17إقليم: الرشيديةافغإقليم: تنغيرأمجكاك 31 06/09/17أيوبي رشيد 09652Rمزدوجاغبالو انكردوس

506/09/17إقليم: الرشيدية  تاديغوستإقليم: تنغيرم.م البيهقي 31 06/09/17فاطمة رحاوي 09672Mمزدوجتاديغوست

106/09/17إقليم: تنغيرم.م ايت حموإقليم: تنغيراكوتي 31 06/09/17عبد القادر معد 12888Hمزدوجسوق الخميس دادس

306/09/17إقليم: تنغيرم.م اميضرإقليم: تنغيرم.م ايت ملوان 31 04/09/18حسناء دوح 12949Zمزدوجاميضر

306/09/17إقليم: الرشيديةالبورإقليم: تنغيرم.م امجدادار 31 06/09/17عبد ربي المشي 09707Aمزدوجفركلة العليا

306/09/17إقليم: الرشيديةسيدي م بن عبد اإقليم: تنغيرم.م الحسن الداخل 31 06/09/18م الحمداوي 09389E)مزدوجالجرف )البلدية

806/09/17إقليم: الرشيديةفزنةإقليم: تنغيرم.م بونحاس 31 06/09/17العمراني انصاف 09523Aمزدوجفزنا

706/09/17إقليم: الرشيديةتوروكإقليم: تنغيرم.م تكموت 31 06/09/17خديجة أمسيف 09686Cمزدوجملعب

106/09/17إقليم: ميدلتايت سيدي بوموسىإقليم: تنغيرم.م  سيدي بويعقوب 31 04/09/18م لعسكري 11864Vمزدوجأيت عياش

906/09/17إقليم: الرشيديةالخرباتإقليم: تنغير.م.م ايت إعزى 31 04/09/18نعيمة خدي 09706Zمزدوجفركلة العليا
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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 2020

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: تنغيرتصويتإقليم: تنغيرم.م ايت ملوان 31 04/09/18بن عمر رشيدة 12835A أيت سدرات السهل

الشرقية

مزدوج

1006/09/17إقليم: الرشيديةاحندارإقليم: تنغيرم.م  اكيس امزدار 31 06/09/17العسلي هاجر 09710Dمزدوجفركلة العليا

406/09/17إقليم: تنغيرم.م ايت اوزينإقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولود 31 04/09/18خالد وركي 12884Dمزدوجسوق الخميس دادس

106/09/17إقليم: تنغيرم.م ايت توخسينإقليم: تنغيرم.م زاكر 31 06/09/17يوسف زقوري 12819Hمزدوجأيت سدرات الجبل العليا

306/09/17إقليم: تنغيرم.م ايت اوزينإقليم: تنغيراسكيس 31 06/09/17سكينة ميموني 12884Dمزدوجسوق الخميس دادس

101/01/12إقليم: الرشيديةمرزوكةإقليم: تنغيرم.م أمسعد 29 06/09/17يوسف عزكان 09581Nمزدوجالطاوس

502/09/15إقليم: تنغيرم.م ايت حموإقليم: تنغيرم.م توديلت 29 06/09/17اعزيز نجاة 12888Hمزدوجسوق الخميس دادس

402/09/15إقليم: تنغيرم.م اميضرإقليم: تنغيرم.م انو نزم 29 06/09/17بوشعيب  عائشة 12949Zمزدوجاميضر

802/09/15إقليم: تنغيرم.م اميضرإقليم: تنغيراكوتي 29 06/09/17احسيسو عبد الرحيم 12949Zمزدوجاميضر

502/09/15إقليم: تنغيرم.م ايت اوزينإقليم: تنغيرم.م إغنسلن 29 06/09/17لحسن صبيري 12884Dمزدوجسوق الخميس دادس

402/09/16إقليم: الرشيديةالترميديإقليم: تنغيرم.م ايت ودار 29 04/09/19زينب قديري 09390F)مزدوجالجرف )البلدية

113/02/17إقليم: تنغيرم.م  سيدي بويعقوبإقليم: تنغيرم.م اكوراي 29 04/09/19مرير م 09439Jمزدوجاسول

101/02/17إقليم: تنغيرالحارةإقليم: تنغيرم.م ايت كمات 29 04/09/19الحسين بوزير 12808

W

مزدوجقلعة مكونة )البلدية(

501/02/17إقليم: تنغيرم.م ايت حموإقليم: تنغيرايت خيار 29 04/09/19باماس عمر 12888Hمزدوجسوق الخميس دادس

101/02/17إقليم: تنغيرم.صغرو 1إقليم: تنغيرم.م صغرو 2 29 04/09/19خديجة المنصور 09473

W

مزدوجالنيف

113/02/17إقليم: تنغيرم.م اكورايإقليم: تنغيرم.م  بادو 29 04/09/19م لعزيز 09440Kمزدوجاسول

101/02/17إقليم: تنغيرم.م توغزاإقليم: تنغيرم.م الحسن الداخل 29 04/09/19اوخويا م 09486Kمزدوجالنيف
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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 2020

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: تنغيرتعداداتإقليم: تنغيرم.م بوكافر 29 04/09/19نوال ايت احساين 12933Gمزدوجامسمرير

101/02/17إقليم: تنغيرم.صغرو 1إقليم: تنغيرم.م الرك 29 04/09/19بن عكي حساين 09473

W

مزدوجالنيف

804/09/18إقليم: ميدلتبولعجولإقليم: تنغيرم.م ميماريغن 29 04/09/19هاشمي للة لمياء 11920Fمزدوجزايدة

105/09/11إقليم: تنغيرم.م حلولإقليم: تنغيرم.تجماصت 28 نعملدالت عبد العزيز 06/09/17 12796H)مزدوجتنغير )البلدية

401/02/17إقليم: الرشيديةحي المقاومةإقليم: تنغيرم.م تورزة 28 01/02/17حسناء ايت سيدي ابا 24276L مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

1001/02/17إقليم: تنغيرم.م اميضرإقليم: تنغيرم.م  بادو 28 06/09/17سلمى بلخير 12949Zمزدوجاميضر

1001/02/17إقليم: تنغيرم.م اميضرإقليم: تنغيرم.م تغصى 28 01/02/17حبراوي رابحة 12949Zمزدوجاميضر

306/09/17إقليم: تنغيرم.م ايت حموإقليم: تنغيرم.م ايت ملوان 28 04/09/18حسناء داندوم 12888Hمزدوجسوق الخميس دادس

1002/09/17إقليم: تنغيرم.م ايت حموإقليم: تنغيرتصويت 28 04/09/18شمساوي صديق 12888Hمزدوجسوق الخميس دادس

201/02/17إقليم: ميدلتتدركلوتإقليم: تنغيرم.م أمسعد 27 06/09/17إلتحاق بالزوج نورة راشيدي 09808Kمزدوجسيدي عياد

901/02/17إقليم: تنغيرم.م ايت اوزينإقليم: تنغيربوتغرار 27 06/02/17أمنة إدريسي 12884Dمزدوجسوق الخميس دادس

102/09/15إقليم: تنغيرام عياشإقليم: تنغيرم.م امزودار 26 04/09/18إلتحاق بالزوجحسناء أوشتي 12832X أيت سدرات السهل

الشرقية

مزدوج

202/09/15إقليم: تنغيرالبورإقليم: تنغيرحديدة 26 04/09/18اوهرو حياة 12848P أيت  سدرات السهل

الغربية

مزدوج

804/09/17إقليم: ورزازاتم.م أكويمإقليم: تنغيرالقنطرة 26 05/09/18منصور إنصاف 13052Lمزدوجاغرم نوكدال

602/09/15إقليم: تنغيرم.م ايت حموإقليم: تنغيرم.م ايت اوزين 25 04/09/17ناجيم عبد الحميد 12888Hمزدوجسوق الخميس دادس

902/09/15إقليم: تنغيرالحارةإقليم: تنغيرم.م  ايت بولل 25 06/09/17سمير زوهير 12808

W

مزدوجقلعة مكونة )البلدية(

101/02/17إقليم: تنغيرم.مدرسة الملإقليم: تنغيرم.م اميضر 25 04/09/19إلتحاق بالزوجالحسناوي مريم 24946P)مزدوجقلعة مكونة )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 2020

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: تنغيرم.م صغروإقليم: تنغيرم.م تعمارت 25 06/09/17عائشة مهاجر 12895Rمزدوجأيت الفرسي

902/02/17إقليم: تنغيرم.م تامتتوشتإقليم: تنغيرم.م إغنسلن 25 06/09/17العرباوي مريم 09418Lمزدوجأيت هاني

206/09/17إقليم: تنغيرالبورإقليم: تنغيرم.م ايت كمات 25 04/09/19سعيد عبد الصمد 12848P أيت  سدرات السهل

الغربية

مزدوج

106/09/17إقليم: تنغيرم.م أمسعدإقليم: تنغيرم.م عسو بسلم 25 04/09/19اوخيرة خالد 09492Sمزدوجالنيف

106/09/17إقليم: تنغيرم.م اكورايإقليم: تنغيرم.م  بادو 25 04/09/19م بوزاز 09440Kمزدوجاسول

706/09/17إقليم: تنغيرم.م توغزاإقليم: تنغيرم.م طارق بن زياد 25 04/09/19م محمودي 09486Kمزدوجالنيف

506/09/17إقليم: تنغيرم.م تامتتوشتإقليم: تنغيرم.م  زايد أحماد 25 04/09/19فؤاد مستوري 09418Lمزدوجأيت هاني

106/09/17إقليم: تنغيرم.م  بادوإقليم: تنغيرم.م اكوراي 25 04/09/19البستاوي نور الدين 09435Eمزدوجاسول

106/09/17إقليم: تنغيرايت خيارإقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولود 25 04/09/19عبد الواحد بامو 12853Vمزدوجأيت واسيف

206/09/17إقليم: تنغيرم.م ايت حموإقليم: تنغيرم.م تغصى 25 04/09/19رشيد أورجدال 12888Hمزدوجسوق الخميس دادس

406/09/17إقليم: تنغيرم.م ايت يديرإقليم: تنغيرم.م امجدادار 25 04/09/19إلهام الدرعي 12815D أيت سدرات الجبل

السفلى

مزدوج

106/09/17إقليم: تنغيرم.م تغصىإقليم: تنغيرم.م إغنسلن 25 04/09/19فاضلي فاطمة 12919Sمزدوجاكنيون

306/09/17إقليم: تنغيرتبرخاشتإقليم: تنغيرم.م ايت كمات 25 04/09/19نجيب اوبلحاج 12851Tمزدوجأيت واسيف

1002/09/15إقليم: ميدلتبولعجولإقليم: تنغيرم.م  زايد أحماد 24 04/09/18بوعز قاديري 11920Fمزدوجزايدة

604/09/18إقليم: تنغيرم.م صغروإقليم: تنغيرامسمرير 24 04/09/18غودا عبد العزيز 12895Rمزدوجأيت الفرسي

1004/09/18إقليم: تنغيرم.م صغروإقليم: تنغيرم.م أسيمور 24 04/09/18كريمة ادريسي 12895Rمزدوجأيت الفرسي

404/09/18إقليم: الرشيديةاولد يحيىإقليم: تنغيرف.بوديب 24 04/09/18خيضر رشيدة 09506Gمزدوجالسيفا
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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 2020

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 ايت اوزينإقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولود 24 04/09/18رشيد الشافعي 12884Dمزدوجسوق الخميس دادس

104/09/18إقليم: تنغيرم.م اكديم نخرطانإقليم: تنغيرم.م أسيمور 24 04/09/18م بوزكري 12900

W

مزدوجأيت الفرسي

404/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت اوزينإقليم: تنغيرم.م ايت مرغاد 24 04/09/18سلوى ايت عل 12884Dمزدوجسوق الخميس دادس

404/09/18إقليم: تنغيرم.م  زايد أحمادإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 24 04/09/18نادية توميس 09413Fمزدوجأيت هاني

704/09/18إقليم: الرشيديةايت ابراهيمإقليم: تنغيرم.م ألمدون 24 04/09/18فريدة الشرقاوي 09676Sمزدوجتاديغوست

104/09/18إقليم: تنغيرم.صغرو 1إقليم: تنغيرم.م ايت عطى 24 04/09/18أيت بن عمرو أحمد 09473

W

مزدوجالنيف

404/09/18إقليم: ميدلت م م الحوزة تاكريرتإقليم: تنغيرم.م إغنسلن 24 04/09/18فاطمة لعتابي 09824Cمزدوجكرامة

104/09/18إقليم: الرشيديةاولد يوسفإقليم: تنغيرم.م بواضبل 24 04/09/18عبد المجيد الدقاقي 09538Sمزدوجبني ام سجلماسة

504/09/18إقليم: الرشيديةعثمان ابن عفانإقليم: تنغيرم.م ايت سعدان 24 04/09/18الزهراء  انعام 09391G مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

604/09/18إقليم: تنغيرحديدةإقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولود 24 04/09/18حسن موقوش 12855Xمزدوجأيت واسيف

304/09/18إقليم: الرشيديةافغإقليم: تنغيرم.م تغصى 24 04/09/18شعنون اسماعيل 09652Rمزدوجاغبالو انكردوس

104/09/18إقليم: ورزازاتم.ج. اغرم نوكدالإقليم: تنغيرم.م ايت مرغاد 24 04/09/18إكرام ابراهيم 13037Vمزدوجاغرم نوكدال

404/09/18إقليم: تنغيرم.صغرو 1إقليم: تنغيرم.م عسو بسلم 24 04/09/18مرادي عبد الرزاق 09473

W

مزدوجالنيف

1004/09/18إقليم: تنغيرم.م أمسعدإقليم: تنغيرم.م ايت عطى 24 04/09/18العطاوي أمينة 09492Sمزدوجالنيف

104/09/18إقليم: تنغيرم.م تامتتوشتإقليم: تنغيراسكيس 24 04/09/18زهرة خويا 09418Lمزدوجأيت هاني

804/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت كماتإقليم: تنغيربوتغرار 24 04/09/18حسناء ابوحسن 12843J أيت  سدرات السهل

الغربية

مزدوج

504/09/18إقليم: الرشيديةاكدمانإقليم: تنغيرم.م تغصى 24 04/09/18المشي خديجة 09654Tمزدوجاغبالو انكردوس
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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 2020

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: تنغيرم.م البيهقيإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 24 04/09/18اروي سمية 09420Nمزدوجأيت هاني

704/09/18إقليم: الرشيديةاولد الواليإقليم: تنغيرم.م بوكافر 24 04/09/18جهان سيفى 09557Mمزدوجالسفلت

304/09/18إقليم: الرشيديةاغبالوإقليم: تنغيرم.م ايت مرغاد 24 04/09/18فدوى بولمان 09647Kمزدوجاغبالو انكردوس

104/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت يديرإقليم: تنغيرم.م ألمدون 24 04/09/18علي مرزوك 12815D أيت سدرات الجبل

السفلى

مزدوج

204/09/18إقليم: الرشيديةالترميديإقليم: تنغيرم.م ازاك 24 04/09/18م بابا خويا 09390F)مزدوجالجرف )البلدية

304/09/18إقليم: الرشيديةاولد يحيىإقليم: تنغيرم.م بواضبل 24 04/09/18خذيجة اوحنا 09506Gمزدوجالسيفا

704/09/18إقليم: الرشيديةتنغراسإقليم: تنغيرم.م ايت عطى 24 04/09/18أمقران  عزيزة 09580Mمزدوجالسفلت

204/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت توخسينإقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولود 24 04/09/18ليلى برزوق 12819Hمزدوجأيت سدرات الجبل العليا

204/09/18إقليم: الرشيديةالسيــــفةإقليم: تنغيرم.م ازاك 24 04/09/18عبد الجواد النصاري 09503Dمزدوجالسيفا

504/09/18إقليم: تنغيرم.م امزودارإقليم: تنغيرم.م تغصى 24 04/09/18راوي عمر 12816E أيت سدرات الجبل

السفلى

مزدوج

704/09/18إقليم: الرشيديةاولد الواليإقليم: تنغيرم.م عسو بسلم 24 04/09/18لعميرني شيماء 09557Mمزدوجالسفلت

404/09/18إقليم: الرشيديةاولد يوسفإقليم: تنغيرم.م بوكافر 24 04/09/18رقية الهموش 09538Sمزدوجبني ام سجلماسة

204/09/18إقليم: تنغيرم.م بوكافرإقليم: تنغيرم.م تولولوالت 24 04/09/18عبدالحكيم صالحي 12903Zمزدوجاكنيون

504/09/18إقليم: تنغيرالحارةإقليم: تنغيرم.م ايت مرغاد 24 04/09/18عبد الرحمان احدادا 12808

W

مزدوجقلعة مكونة )البلدية(

604/09/18إقليم: الرشيديةتنغراسإقليم: تنغيرأمجكاك 24 04/09/18كوثر  جابري 09580Mمزدوجالسفلت

204/09/18إقليم: الرشيديةتحسنونتإقليم: تنغيرم.م ازاك 24 04/09/18علي حماني 09542

W

مزدوجبني ام سجلماسة

604/09/18إقليم: تنغيرم.م انو نزمإقليم: تنغيرم.م ايت توخسين 24 04/09/18نعيمة مسكور 12950Aمزدوجاميضر
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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 2020

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: تنغيرم.م اكديم نخرطانإقليم: تنغيرم.م ميماريغن 24 04/09/18قاسمي خديجة 12900

W

مزدوجأيت الفرسي

206/09/17إقليم: تنغيرم.م اغبالوإقليم: تنغيرم.م  زايد أحماد 23 06/09/17إلتحاق بالزوجدريف خديجة 12968Vمزدوجتودغى العليا

302/09/16إقليم: تنغيرم.م تامتتوشتإقليم: تنغيرم.م  زايد أحماد 22 04/09/18نورة ناصرالدين 09418Lمزدوجأيت هاني

401/02/17إقليم: ميدلتمدرسة 09 أبريلإقليم: تنغيرم.م الحسن الداخل 22 04/09/18إلتحاق بالزوجنوال رضى ا 09388D)مزدوجالريش )البلدية

501/02/17إقليم: تنغيرم.م ايت اوزينإقليم: تنغيرم.م ايت ملوان 22 06/09/17رشيدة المي 12884Dمزدوجسوق الخميس دادس

506/09/17إقليم: الرشيديةالزاوية القديمةإقليم: تنغيرم.م امزودار 22 04/09/18إلتحاق بالزوجالحسناوي ناصرة 09607Sمزدوجالرتب

505/09/11إقليم: الرشيديةكيغلنإقليم: تنغيرم.م الحسن الداخل 21 06/09/17بوبكري عبد المجيد 09575Gمزدوجالسفلت

106/09/17إقليم: الرشيديةايت ابن اعمرإقليم: تنغيرم.م تورزة 21 06/09/18إلتحاق بالزوجسمللي شريفة 09702Vمزدوجفركلة السفلى

606/09/17إقليم: تنغيرم.م أمسعدإقليم: تنغيرم.م طارق بن زياد 21 06/09/17 بن علي  فاطمة 09492Sمزدوجالنيف

106/09/17إقليم: تنغيرم.م البيهقيإقليم: تنغيرم.م ايت واعتيق 21 06/09/17فاطمة الزهراء محداد 09420Nمزدوجأيت هاني

106/09/17إقليم: تنغيرم.م امزودارإقليم: تنغيرم.م إغنسلن 21 06/09/17يوسف هناني 12816E أيت سدرات الجبل

السفلى

مزدوج

806/09/17إقليم: تنغيرمجموعة مدارس الواحةإقليم: تنغيرم.م بونحاس 21 06/09/17المسكاوي عبد الحق 09475Yمزدوجالنيف

206/09/17إقليم: ميدلتايت موليإقليم: تنغيرم.م البيهقي 21 06/09/17سميرة ومو 11925Lمزدوجزايدة

606/09/17إقليم: تنغيرم.م تورزةإقليم: تنغيرم.م اغرم امزدار 21 06/09/17اكلو نورة 12897Tمزدوجأيت الفرسي

806/09/17إقليم: تنغيرم.م ارك سيدي علي ابوركإقليم: تنغيرم.م إغنسلن 21 06/09/17كلتوم مدون 12958Jمزدوجواكليم

106/09/17إقليم: تنغيرم.م امزودارإقليم: تنغيرم.م ايت مرغاد 21 06/09/17مصطفى نايت الحاج 12816E أيت سدرات الجبل

السفلى

مزدوج

1006/09/17إقليم: الرشيديةافغإقليم: تنغيرم.م تكموت 21 06/09/17خالد النصاري 09652Rمزدوجاغبالو انكردوس
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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 2020

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: تنغيرمجموعة مدارس الواحةإقليم: تنغيرم.م تزلفت 21 06/09/17عبد الواحد صابر 09475Yمزدوجالنيف

506/09/17إقليم: تنغيرم.م انو نزمإقليم: تنغيرم.م تكموت 21 06/09/17شيماء دودوح 12950Aمزدوجاميضر

206/09/17إقليم: الرشيديةاحياتنإقليم: تنغيرم.م ايت توخسين 21 04/09/18م مومني 09394K مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

606/09/17إقليم: تنغيرم.م جيداإقليم: تنغيرتعدادات 21 06/09/17م بولكو 12826Rمزدوجأيت يول

306/09/17إقليم: تنغيرم.م ايت كماتإقليم: تنغيراكوتي 21 06/09/17خديجة البوستاني 12843J أيت  سدرات السهل

الغربية

مزدوج

206/09/17إقليم: تنغيرم.م امزودارإقليم: تنغيرم.م ايت مرغاد 21 06/09/17سعد ا شامي 12816E أيت سدرات الجبل

السفلى

مزدوج

206/09/17إقليم: تنغيرحديدةإقليم: تنغيرم.م تكموت 21 06/09/17رشيد سكو 12855Xمزدوجأيت واسيف

906/09/17إقليم: تنغيرم.م توغزاإقليم: تنغيرم.م طارق بن زياد 21 04/09/18مريم كامل 09486Kمزدوجالنيف

206/09/17إقليم: تنغيرم.م بوكافرإقليم: تنغيرم.م ايت واعتيق 21 06/09/17كمال سلمي 12903Zمزدوجاكنيون

106/09/17إقليم: تنغيرم.م تامتتوشتإقليم: تنغيرم.م بونحاس 21 06/09/17التهامي فريد 09418Lمزدوجأيت هاني

506/09/17إقليم: تنغيرم.م جيداإقليم: تنغيرتعدادات 21 06/09/17عبد العزيز بن عمر 12826Rمزدوجأيت يول

106/09/17إقليم: الرشيديةحي المقاومةإقليم: تنغيرم.م تغصى 21 06/09/17اسماعيلي أمين 24276L مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

606/09/17إقليم: تنغيرم.م تورزةإقليم: تنغيرم.م ايت مرغاد 21 06/09/17يونس حدوشي 12897Tمزدوجأيت الفرسي

606/09/17إقليم: تنغيرم.م تورزةإقليم: تنغيرم.م ايت واعتيق 21 06/09/17فاطمة حدوشي 12897Tمزدوجأيت الفرسي

806/09/17إقليم: تنغيرم.م ايت كماتإقليم: تنغيراكوتي 21 06/09/17رشيد الفاهيم 12843J أيت  سدرات السهل

الغربية

مزدوج

106/09/17إقليم: تنغيرايت خيارإقليم: تنغيراكوتي 21 06/09/17عبد الصمد ابقي 12853Vمزدوجأيت واسيف

206/09/17إقليم: تنغيرايت خيارإقليم: تنغيراكوتي 21 04/09/18رشيد ايت عياط 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 2020

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: الرشيديةاوخيتإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 21 06/09/17العياش ناجي 09688Eمزدوجملعب

706/09/17إقليم: تنغيرالبورإقليم: تنغيراكوتي 21 06/09/17ابراهيم نجار 12848P أيت  سدرات السهل

الغربية

مزدوج

406/09/17إقليم: تنغيرم.م جيداإقليم: تنغيرم.م ألمدون 21 06/09/17ايت بعزيز سفيان 12826Rمزدوجأيت يول

906/09/17إقليم: الرشيديةافغإقليم: تنغيرم.م ايت توخسين 21 04/09/18ياسين محمودي 09652Rمزدوجاغبالو انكردوس

106/09/17إقليم: تنغيرم.م بوكافرإقليم: تنغيرتعدادات 21 06/09/17علي سعيدي 12903Zمزدوجاكنيون

306/09/17إقليم: تنغيرم.م أمسعدإقليم: تنغيرم.م بونحاس 21 06/09/17لحميز مراد 09492Sمزدوجالنيف

106/09/17إقليم: الرشيديةانس ابن مالكإقليم: تنغيرم.م بونحاس 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةايت ماما مصطفى 09377S)مزدوجارفود )البلدية

806/09/17إقليم: الرشيديةاوخيتإقليم: تنغيرم.م تيكشة 21 06/09/17ابراهيم درقاوي 09688Eمزدوجملعب

106/09/17إقليم: تنغيرم.م تورزةإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 21 06/09/17مسعودي عبد الرزاق 12897Tمزدوجأيت الفرسي

606/09/17إقليم: تنغيرم.م أمسعدإقليم: تنغيرم.م تعمارت 21 04/09/18معزوز يوسف 09492Sمزدوجالنيف

206/09/17إقليم: الرشيديةاوخيتإقليم: تنغيرم.م ايت واعتيق 21 06/09/17م خلوفي 09688Eمزدوجملعب

206/09/17إقليم: ميدلتايت موليإقليم: تنغيرم.م البيهقي 21 06/09/17مريم غزالي 11925Lمزدوجزايدة

206/09/17إقليم: تنغيرم.م تامتتوشتإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 21 06/09/17عبد الغاني اومو 09418Lمزدوجأيت هاني

206/09/17إقليم: الرشيديةاملكوإقليم: تنغيرم.م  بادو 21 04/09/18نسيم شرويط 09424Tمزدوجاملكو

206/09/17إقليم: تنغيرم.م انو نزمإقليم: تنغيراسكيس 21 04/09/18سليمان هنسي 12950Aمزدوجاميضر

806/09/17إقليم: تنغيرم.م جيداإقليم: تنغيرم.م ايت ملوان 21 04/09/18لحسن قشمار 12826Rمزدوجأيت يول

306/09/17إقليم: تنغيرم.م ايت كماتإقليم: تنغيرامسمرير 21 05/09/18عبد الرحيم اومحداش 12843J أيت  سدرات السهل

الغربية

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 2020

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 انو نزمإقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولود 21 04/09/19عبد العزيز بحساين 12950Aمزدوجاميضر

904/09/18إقليم: تنغيرم.م ارك سيدي علي ابوركإقليم: تنغيرم.م  اكيس امزدار 21 04/09/19حنان إدريسي 12958Jمزدوجواكليم

104/09/18إقليم: تنغيرمجموعة مدارس الواحةإقليم: تنغيرم.م صغرو 2 21 04/09/19المغاري الحسن 09475Yمزدوجالنيف

504/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت كماتإقليم: تنغيرم.م ميماريغن 21 04/09/19عبد المجيد بهى 12843J أيت  سدرات السهل

الغربية

مزدوج

104/09/18إقليم: تنغيرم.م طارق بن زيادإقليم: تنغيرم/م الخنك 21 04/09/19م القبوري 09461Hمزدوجحصيا

104/09/18إقليم: تنغيرم.م  زايد أحمادإقليم: تنغيرم.م البيهقي 21 04/09/19ام شنيار 09413Fمزدوجأيت هاني

1004/09/18إقليم: الرشيديةايت اولحوإقليم: تنغيرم.م تورزة 21 04/09/19عبد الرحمان شرفي 09689Fمزدوجملعب

204/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت كماتإقليم: تنغيربوتغرار 21 04/09/19امبارك ايت الطالب 12843J أيت  سدرات السهل

الغربية

مزدوج

404/09/18إقليم: تنغيرم.م تامتتوشتإقليم: تنغيرم.م البيهقي 21 04/09/19الحسين فرسان 09418Lمزدوجأيت هاني

702/09/16إقليم: تنغيرم.م ارك سيدي علي ابوركإقليم: تنغيرايت خيار 20 05/09/18سعيدة خويا 12958Jمزدوجواكليم

706/09/17إقليم: تنغيرم.م اغبالوإقليم: تنغيرم.م ايت ملوان 20 04/09/18إلتحاق بالزوجلبنى وعبي 12968Vمزدوجتودغى العليا

101/02/17إقليم: الرشيديةالتوحيدإقليم: تنغيرم.م امجدادار 19 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة ارشيقي 09384Z)مزدوجكلميمة )البلدية

113/02/17إقليم: تنغيرم.م امزودارإقليم: تنغيرم.م ايت ملوان 19 04/09/19م اليام 12816E أيت سدرات الجبل

السفلى

مزدوج

113/02/17إقليم: تنغيرم.م امزودارإقليم: تنغيرم.م ايت توخسين 19 04/09/19عمراوي عبد المجيد 12816E أيت سدرات الجبل

السفلى

مزدوج

101/02/17إقليم: ورزازاتم.م أكويمإقليم: تنغيرم.م امزودار 19 04/09/19حاميشان بوشرى 13052Lمزدوجاغرم نوكدال

1002/02/17إقليم: تنغيرم.م ايت ملوانإقليم: تنغيرم.م الحسن الداخل 19 04/09/19زوليخة بوهو 12822Lمزدوجأيت سدرات الجبل العليا

201/02/17إقليم: تنغيرم.م الحسن الداخلإقليم: تنغيرم.م توغزا 19 04/09/19ليلى مللي 09484Hمزدوجالنيف
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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 2020

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: الرشيديةقصر الجديدإقليم: تنغيرم.م غليل امزدار 19 05/09/19إلتحاق بالزوجالعمراوي  مريم 09598Gمزدوجاوفوس

906/09/17إقليم: تنغيرم.م اغبالوإقليم: تنغيرم.م ايت يدير 19 04/09/18إلتحاق بالزوجاعدو فاطمة 12968Vمزدوجتودغى العليا

206/09/17إقليم: تنغيرم.م إحجامينإقليم: تنغيرم.م تورزة 19 04/09/18إلتحاق بالزوجاميمة الصوفي 12971Yمزدوجتودغى العليا

704/09/18إقليم: تنغيرحديدةإقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولود 19 11/09/19سكينة شرويط 12855Xمزدوجأيت واسيف

304/09/18إقليم: تنغيرحديدةإقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولود 19 04/09/19رشيد ايت الفقيه 12855Xمزدوجأيت واسيف

106/09/17إقليم: تنغيرم.م امزودارإقليم: تنغيرم.م ألمدون 18 04/09/18عديش سعيد 12816E أيت سدرات الجبل

السفلى

مزدوج

406/09/17إقليم: تنغيرم.م تورزةإقليم: تنغير.م.م ايت إعزى 18 04/09/18اشريبو عبد الواحد 12897Tمزدوجأيت الفرسي

106/09/17إقليم: تنغيرم.م امانقيدارإقليم: تنغيرم.م انو نزم 18 04/09/18إلتحاق بالزوجالورزازي فاطمة 12954Eمزدوجواكليم

506/09/17إقليم: الرشيديةتوداعتإقليم: تنغيرم.م تعمارت 18 06/09/18ياسين هاشمي 09649Mمزدوجاغبالو انكردوس

106/09/17إقليم: الرشيديةحي الرشادإقليم: تنغيرم.م تورزة 17 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم وكراني 25212D)مزدوجكلميمة )البلدية

704/09/19إقليم: الرشيديةامنزرانإقليم: تنغيرم.م زاكر 17 04/09/19سليمة لفصافص 09551Fمزدوجالريصاني

404/09/19إقليم: الرشيديةاكدمانإقليم: تنغيرم.م زاكر 17 04/09/19حياة واسكو 09654Tمزدوجاغبالو انكردوس

104/09/19إقليم: الرشيديةمرزوكةإقليم: تنغيرم.م تيكشة 17 04/09/19وركاكة الزهراء 09581Nمزدوجالطاوس

904/09/19إقليم: الرشيديةمرزوكةإقليم: تنغيرم.م بوكافر 17 04/09/19فاطمة يعقوبي 09581Nمزدوجالطاوس

504/09/19إقليم: الرشيديةاكدمانإقليم: تنغيرم.م زاكر 17 04/09/19نعيمة عبراوي 09654Tمزدوجاغبالو انكردوس

304/09/19إقليم: الرشيديةاملكوإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 17 04/09/19فاطمة وسطاني 09424Tمزدوجاملكو

106/09/17إقليم: الرشيديةالميرة لل أسماءإقليم: تنغيرم.م  بادو 16 05/09/18إلتحاق بالزوجقاسمي رشيدة 09382X)مزدوجكلميمة )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 2020

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 امزودارإقليم: تنغيراسكيس 15 04/09/19عبد الرحمان وكا 12816E أيت سدرات الجبل

السفلى

مزدوج

  المدرسة الجماعاتية ايت إقليم: تنغيرم.م  زايد أحماد

ولل

106/09/17إقليم: زاكورة 15 04/09/19إلتحاق بالزوجنادية رخادى 26596Hمزدوجأيت ولل

206/09/17إقليم: تنغيرم.م تنوركانإقليم: تنغيراسكيس 15 04/09/19رشيد صابري 12911Hمزدوجاكنيون

106/09/17إقليم: تنغيرم.م ايت توخسينإقليم: تنغيرم.م  زايد أحماد 15 04/09/19عبد الرحيم رياني 12819Hمزدوجأيت سدرات الجبل العليا

106/09/17إقليم: تنغيرم.م ايت توخسينإقليم: تنغيرم.م توديلت 15 04/09/19م حساين 12819Hمزدوجأيت سدرات الجبل العليا

306/09/17إقليم: تنغيرم.م إحجامينإقليم: تنغيرم.م تامتتوشت 15 04/09/19إلتحاق بالزوجسطيح حنان 12971Yمزدوجتودغى العليا

106/09/17إقليم: تنغيرم.م الحسن الداخلإقليم: تنغيرم.م تعمارت 15 04/09/19مراد مرغي 09484Hمزدوجالنيف

806/09/17إقليم: تنغيرم.م تامتتوشتإقليم: تنغيرم.م البيهقي 15 04/09/19الباز م 09418Lمزدوجأيت هاني

106/09/17إقليم: تنغيرايت زكريإقليم: تنغيرم.م ألمدون 15 04/09/19عبد ا ايت ناصر 12868Lمزدوجاغيل نومكون

906/09/17إقليم: تنغيرم.م ايت كماتإقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولود 15 04/09/19م سلمة 12843J أيت  سدرات السهل

الغربية

مزدوج

106/09/17إقليم: تنغيرم.م توديلتإقليم: تنغيرم.م إغنسلن 15 04/09/19سعيد ابسرير 12828Tمزدوجأيت يول

1006/09/17إقليم: تنغيرامسمريرإقليم: تنغيراسكيس 15 04/09/19فاطمة صدوق 12931Eمزدوجامسمرير

306/09/17إقليم: الرشيديةاملكوإقليم: تنغيراسكيس 15 04/09/19رشيد معسو 09424Tمزدوجاملكو

106/09/17إقليم: تنغيرم.م توديلتإقليم: تنغيرم.م إغنسلن 15 04/09/19م أوعيسى 12828Tمزدوجأيت يول

106/09/17إقليم: تنغيرم.م امزودارإقليم: تنغيراسكيس 15 04/09/19فهد ابولقاسم 12816E أيت سدرات الجبل

السفلى

مزدوج

306/09/17إقليم: تنغيرم.م  بادوإقليم: تنغيرم.م اكوراي 14 04/09/19عبو امنة 09435Eمزدوجاسول

206/09/17إقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكوإقليم: تنغيرم.م ايت زكان 14 04/09/19اسماعيلي حسنة 12945Vمزدوجتلمي
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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 2020

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  زايد أحمادإقليم: تنغيرم.م تيكشة 14 04/09/18الحسين باعزيز 09413Fمزدوجأيت هاني

104/09/18إقليم: تنغيرم.م تورزةإقليم: تنغيرم.م تزلفت 14 04/09/18أحمد الجوهري 12897Tمزدوجأيت الفرسي

104/09/18إقليم: تنغيرم.م الحسن الداخلإقليم: تنغيرم.م ايت عطى 14 04/09/18طالبي سارة 09484Hمزدوجالنيف

804/09/18إقليم: تنغير.م.م ايت إعزىإقليم: تنغيراكوتي 14 04/09/18بوشرى الكدو 09495Vمزدوجالنيف

204/09/18إقليم: تنغيرم.م اكورايإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 14 04/09/18عبد الله زواني 09440Kمزدوجاسول

704/09/18إقليم: تنغيرم.م تنوركانإقليم: تنغيرم.م تكموت 14 04/09/18حنان زوكني 12911Hمزدوجاكنيون

104/09/18إقليم: تنغيرم.م  زايد أحمادإقليم: تنغيرم/م الخنك 14 04/09/18دريس رحاوي 09413Fمزدوجأيت هاني

704/09/18إقليم: تنغيرم.م امجدادارإقليم: تنغيرم.م زاكر 14 04/09/18سوسعيد ابراهيم 12920Tمزدوجاكنيون

604/09/18إقليم: تنغيرم.م امزودارإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 14 04/09/18م أغريب 12816E أيت سدرات الجبل

السفلى

مزدوج

404/09/18إقليم: تنغيرم.م توديلتإقليم: تنغيراكوتي 14 04/09/18خديجة بوحى 12828Tمزدوجأيت يول

204/09/18إقليم: تنغيرم.م الحسن الداخلإقليم: تنغيرم.م بوكافر 14 04/09/18عائشة الحسناوي 09484Hمزدوجالنيف

304/09/18إقليم: تنغيرم.م تعمارتإقليم: تنغيرم.م تزلفت 14 04/09/18شعيب أوعدي 09489Nمزدوجالنيف

104/09/18إقليم: تنغيرم.م البيهقيإقليم: تنغيراوزيغمت 14 04/09/18يوسف خرو 09420Nمزدوجأيت هاني

104/09/18إقليم: تنغيرم.م امزودارإقليم: تنغيرم.م ايت مرغاد 14 04/09/18صالح عبد المطالب 12816E أيت سدرات الجبل

السفلى

مزدوج

804/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت توخسينإقليم: تنغيرم/م الخنك 14 04/09/18فاطمة وعبو 12819Hمزدوجأيت سدرات الجبل العليا

404/09/18إقليم: تنغيربوتغرارإقليم: تنغيراوزيغمت 14 04/09/18نور الدين داهبي 12862Eمزدوجاغيل نومكون

604/09/18إقليم: تنغيرم.م الحسن الداخلإقليم: تنغيرم.م تيكشة 14 04/09/18عبد العالي حميدي 09484Hمزدوجالنيف
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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 2020

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: تنغيرم.م ميماريغنإقليم: تنغيرم.م تيكشة 14 04/09/18عبد العزيز بركي 09502Cمزدوجالنيف

104/09/18إقليم: تنغيرم ايت عيسىإقليم: تنغيرم.م بوكافر 14 04/09/18إلتحاق بالزوجالزهرة بوعزمة 12786Xمزدوجتغزوت نايت عطى

604/09/18إقليم: تنغيرم.م  سيدي بويعقوبإقليم: تنغيرم.م ايت مرغاد 14 04/09/18اكرام عثماني 09439Jمزدوجاسول

204/09/18إقليم: الرشيديةاغبالوإقليم: تنغيراوزيغمت 14 04/09/18مصطفى لحروش 09647Kمزدوجاغبالو انكردوس

104/09/18إقليم: تنغيرم.م تنوركانإقليم: تنغيرم.م تكموت 14 04/09/18مليكة خلوق 12911Hمزدوجاكنيون

1004/09/18إقليم: تنغيرالقنطرةإقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولود 14 04/09/18إلتحاق بالزوجسناء أرحو 12847N أيت  سدرات السهل

الغربية

مزدوج

204/09/18إقليم: تنغيربوتغرارإقليم: تنغيرم.م تيكشة 14 04/09/18عبد الحق جبري 12862Eمزدوجاغيل نومكون

304/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت كماتإقليم: تنغيرم.م ايت مرغاد 14 04/09/18انسة حسناوي 12843J أيت  سدرات السهل

الغربية

مزدوج

804/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت توخسينإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 14 04/09/18ايطو قاموشي 12819Hمزدوجأيت سدرات الجبل العليا

1004/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت ملوانإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 14 04/09/18عبد الهادي الوثيقي 12822Lمزدوجأيت سدرات الجبل العليا

504/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت توخسينإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 14 04/09/18بردوزي ياسين 12819Hمزدوجأيت سدرات الجبل العليا

104/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت ملوانإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 14 04/09/18العلمي مصطفى 12822Lمزدوجأيت سدرات الجبل العليا

104/09/18إقليم: الرشيديةتوداعتإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 14 04/09/18صالح غاشا 09649Mمزدوجاغبالو انكردوس

404/09/18إقليم: تنغيرم.م تورزةإقليم: تنغيرأمجكاك 14 04/09/18سكينة الطيب 12897Tمزدوجأيت الفرسي

104/09/18إقليم: الرشيديةاكدمانإقليم: تنغيرم.م زاكر 14 04/09/18ياسين يكن 09654Tمزدوجاغبالو انكردوس

304/09/18إقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولودإقليم: تنغيراكوتي 14 04/09/18ايت احميد نورة 12838D أيت سدرات السهل

الشرقية

مزدوج

804/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت زكانإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 14 04/09/18عبد الكبير شلل 09480Dمزدوجالنيف
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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 2020

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: الرشيديةاملكوإقليم: تنغيراوزيغمت 14 04/09/18طارق السعيدي 09424Tمزدوجاملكو

104/09/18إقليم: تنغيرم.م امجدادارإقليم: تنغيرأمجكاك 14 04/09/18م اكنسو 12920Tمزدوجاكنيون

104/09/18إقليم: تنغيرم.م  زايد أحمادإقليم: تنغيرم.م ايت مرغاد 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةزهير توحس 09413Fمزدوجأيت هاني

404/09/18إقليم: الرشيديةتامرنةإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 14 04/09/18عبد الرحيم بوراس 20316Gمزدوجالريصاني

504/09/18إقليم: تنغيرم.م  زايد أحمادإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 14 04/09/18ياسين ارحو 09413Fمزدوجأيت هاني

1004/09/18إقليم: تنغيرامسمريرإقليم: تنغيراسكيس 14 04/09/18حسناء كلل 12931Eمزدوجامسمرير

404/09/18إقليم: تنغيرم.م اغرم امزدارإقليم: تنغيراوزيغمت 14 04/09/18ايوب رشيد 12925Yمزدوجاكنيون

404/09/18إقليم: تنغيرم.م البيهقيإقليم: تنغيراوزيغمت 14 04/09/18نور الدين غالمي 09420Nمزدوجأيت هاني

104/09/18إقليم: تنغيرم.م توديلتإقليم: تنغيرم.م تيكشة 14 04/09/18عبد اللطيف اوبلحاج 12828Tمزدوجأيت يول

204/09/18إقليم: تنغيرم.م اكورايإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 14 04/09/18م اهربان 09440Kمزدوجاسول

104/09/18إقليم: تنغيرم.م بواضبلإقليم: تنغيراوزيغمت 14 04/09/18خالد قليلو 09448Uمزدوجمصيسي

104/09/18إقليم: تنغيرم.م امزودارإقليم: تنغيرأمجكاك 14 04/09/18مصطفى صديقي 12816E أيت سدرات الجبل

السفلى

مزدوج

304/09/18إقليم: تنغيرم.م امجدادارإقليم: تنغيرم.م تولولوالت 14 04/09/18م عمراوي 12920Tمزدوجاكنيون

104/09/18إقليم: تنغيرم.م عسو بسلمإقليم: تنغيرم.م تيكشة 14 04/09/18حفيظة ايت الحاج 22627Uمزدوجحصيا

104/09/18إقليم: تنغيرامسمريرإقليم: تنغيرم.م ايت واعتيق 14 04/09/18سعاد اوالطالب 12931Eمزدوجامسمرير

104/09/18إقليم: تنغيرم.م  زايد أحمادإقليم: تنغيراسكيس 14 04/09/18صوفيا رياني 09413Fمزدوجأيت هاني

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. اكوينسإقليم: تنغيراوزيغمت 14 04/09/18عبد الجليل فراع 13136Cمزدوجازناكن

1 172



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 2020

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: تنغيراسكيسإقليم: تنغيراوزيغمت 14 04/09/18عبد الغاني فاسكى 12934Hمزدوجامسمرير

904/09/18إقليم: الرشيديةاكديــــــمإقليم: تنغيرم.م إغنسلن 14 04/09/18زكرياء ادريسي 09429Yمزدوجاملكو

424/03/17إقليم: تنغيرم.م توديلتإقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولود 13 04/09/19اجديك داود 12828Tمزدوجأيت يول

1004/09/18إقليم: تنغيرم.م  زايد أحمادإقليم: تنغيرم.م اكوراي 11 04/09/19م الوادفي 09413Fمزدوجأيت هاني

104/09/18إقليم: تنغيرامسمريرإقليم: تنغيرم.م بودجام 11 04/09/19سفيان بن حدو 12931Eمزدوجامسمرير

504/09/18إقليم: تنغيرم.م الحسن الداخلإقليم: تنغيرم.م تيكشة 11 04/09/19عبد اللطيف مجاهد 09484Hمزدوجالنيف

704/09/18إقليم: تنغيرم.م عسو بسلمإقليم: تنغيرم.م ازاك 11 04/09/19امين باسعيد 22627Uمزدوجحصيا

304/09/18إقليم: تنغيرم.م صغرو 2إقليم: تنغيرم.م ايت زكان 11 04/09/19اوسعدي مبارك 09476Zمزدوجالنيف

104/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكوإقليم: تنغيرم.م مصيصي 11 04/09/19احمد الدرقاوي 12945Vمزدوجتلمي

104/09/18إقليم: تنغيرم.م  بادوإقليم: تنغيرم.م اموكر 11 04/09/19يوسف موهنا 09435Eمزدوجاسول

104/09/18إقليم: تنغيرتعداداتإقليم: تنغيرم.م بودجام 11 04/09/19موحى الوالي 12933Gمزدوجامسمرير

604/09/18إقليم: الرشيديةالزريقاتإقليم: تنغيرم.م صغرو 2 11 04/09/19إلتحاق بالزوجللة مينة ماداني علوي 09610Vمزدوجالرتب

104/09/18إقليم: تنغيرم.م ازاكإقليم: تنغيرم.م مصيصي 11 04/09/19عبد العالي ميموني 09446Sمزدوجمصيسي

104/09/18إقليم: تنغيرايت زكريإقليم: تنغيرأمجكاك 11 04/09/19يوسف بن عيسى 12868Lمزدوجاغيل نومكون

504/09/18إقليم: تنغيرم.م صغرو 2إقليم: تنغيرم.م مصيصي 11 04/09/19عيسى بويري 09476Zمزدوجالنيف

504/09/18إقليم: تنغيرم.م الركإقليم: تنغيرم.م ايت زكان 11 04/09/19هشام بداح 09488Mمزدوجالنيف

504/09/18إقليم: تنغيربوتغرارإقليم: تنغيرم.م إغنسلن 11 04/09/19تالكوت الحسين 12862Eمزدوجاغيل نومكون
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

204/09/19إقليم: الرشيديةمكمانإقليم: تنغيرم.م تدفالت 9 04/09/19إلتحاق بالزوجاسماء اوحرى 09667Gمزدوجاغريس العلوي

904/09/19إقليم: تنغيرم.م ايت توخسينإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 7 04/09/19جميلة لعتابي 12819Hمزدوجأيت سدرات الجبل العليا

204/09/19إقليم: تنغيرم.م تمضروينإقليم: تنغيرم.م تكموت 7 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة ابردي 12957Hمزدوجواكليم

304/09/19إقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولودإقليم: تنغيراوزيغمت 7 04/09/19أيت زانغ مصطفى 12838D أيت سدرات السهل

الشرقية

مزدوج

104/09/19إقليم: الرشيديةتيهارينإقليم: تنغيرم.م بونحاس 7 04/09/19ابراهيم وعليبو 09582Pمزدوجالطاوس

104/09/19إقليم: تنغيرامسمريرإقليم: تنغيرم.م بونحاس 7 04/09/19م خويا 12931Eمزدوجامسمرير

104/09/19إقليم: تنغيرم.م البيهقيإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 7 04/09/19اسماعيل العناز 09420Nمزدوجأيت هاني

104/09/19إقليم: تنغيرايت بعمرانإقليم: تنغيرم.م ارك سيدي علي ابورك 7 04/09/19إلتحاق بالزوججميلة ايت مرزوق 12805T)مزدوجقلعة مكونة )البلدية

104/09/19إقليم: تنغيرم.م ايت واعتيقإقليم: تنغيراوزيغمت 7 04/09/19أسو حمزة 12944Uمزدوجتلمي

104/09/19إقليم: تنغيرم.م  زايد أحمادإقليم: تنغيراوزيغمت 7 04/09/19اسوسي عبد ا 09413Fمزدوجأيت هاني

104/09/19إقليم: تنغيرم.م ايت زكانإقليم: تنغيرم.م تولولوالت 7 04/09/19حسنة بن شلل 09480Dمزدوجالنيف

704/09/19إقليم: تنغيرم.م ألمدونإقليم: تنغيرأمجكاك 7 04/09/19وردية والداصر 12873Sمزدوجاغيل نومكون

604/09/19إقليم: تنغيرم.م صغرو 2إقليم: تنغيرم.م ايت عطى 7 04/09/19الزيتوني كريمة 09476Zمزدوجالنيف

104/09/19إقليم: تنغيرم.م إغنسلنإقليم: تنغيراوزيغمت 7 04/09/19ابراهيم بن عمرو 12918Rمزدوجاكنيون

104/09/19إقليم: تنغيرم.م  بادوإقليم: تنغيراوزيغمت 7 04/09/19وشغوي مصطفى 09435Eمزدوجاسول

204/09/19إقليم: تنغيرم.م ألمدونإقليم: تنغيراوزيغمت 7 04/09/19ملل م 12873Sمزدوجاغيل نومكون

104/09/19إقليم: تنغيرم.م ايت توخسينإقليم: تنغيراوزيغمت 7 04/09/19جطيوي ابراهيم 12819Hمزدوجأيت سدرات الجبل العليا
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

204/09/19إقليم: تنغيرم.م ايت زكانإقليم: تنغيرم.م تزلفت 7 04/09/19 الهام راشيد 09480Dمزدوجالنيف

104/09/19إقليم: تنغيراسكيسإقليم: تنغيراوزيغمت 7 04/09/19ايت قاسي اسماعيل 12934Hمزدوجامسمرير

504/09/19إقليم: الرشيديةتامرنةإقليم: تنغيراوزيغمت 7 04/09/19يجوي يونس 20316Gمزدوجالريصاني

404/09/19إقليم: تنغيرم.م بودجامإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 7 04/09/19ادريس عمري 12939Nمزدوجتلمي

704/09/19إقليم: تنغيرم.م ألمدونإقليم: تنغيراوزيغمت 7 04/09/19جمال ايت حمو وعلي 12873Sمزدوجاغيل نومكون

204/09/19إقليم: تنغيرم.م امجدادارإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 7 04/09/19راضية عمو 12920Tمزدوجاكنيون

104/09/19إقليم: زاكورةم.م عقبة بن نافعإقليم: تنغيرامسمرير 7 04/09/19إلتحاق بالزوجدنيا فرحي 13397Lمزدوجتازارين

504/09/19إقليم: تنغيرم.م صغرو 2إقليم: تنغيرم.م بونحاس 7 04/09/19م مرتو 09476Zمزدوجالنيف

104/09/19إقليم: تنغيرام عياشإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 7 04/09/19إلتحاق بالزوجةحسن اوعراب 12832X أيت سدرات السهل

الشرقية

مزدوج

104/09/19إقليم: تنغيرم.م ايت زكانإقليم: تنغيرم.م تزلفت 7 04/09/19أميمية راشيد 09480Dمزدوجالنيف

204/09/19إقليم: تنغيرم.م اغرم امزدارإقليم: تنغيرم.م تولولوالت 7 04/09/19كوتر نورالدين 12925Yمزدوجاكنيون

804/09/19إقليم: تنغيرم.م الحسن الداخلإقليم: تنغيرم.م بونحاس 7 04/09/19سفيان بولنوار 09484Hمزدوجالنيف

104/09/19إقليم: تنغيرم.م ألمدونإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 7 04/09/19ابراهيم ازمو 12873Sمزدوجاغيل نومكون

104/09/19إقليم: تنغيرتعداداتإقليم: تنغيرم.م اغرم اقديم 7 04/09/19هشام أيت احساين 12933Gمزدوجامسمرير

804/09/19إقليم: تنغيرم.م مصيصيإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 7 04/09/19عبد العالي سوحان 09444Pمزدوجمصيسي

204/09/19إقليم: تنغيربوتغرارإقليم: تنغيراوزيغمت 7 04/09/19ايت المختار عبد الحميد 12862Eمزدوجاغيل نومكون

مجموعة مدارس ايت واحي إقليم: تنغيرم.م زاكر

وحقي

304/09/19إقليم: ميدلت 7 04/09/19فتيحة فارسي 11907Sمزدوجاغبالو
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

204/09/19إقليم: تنغيرم.م ألمدونإقليم: تنغيراوزيغمت 7 04/09/19عبد الرحيم بوخرص 12873Sمزدوجاغيل نومكون

104/09/19إقليم: تنغيرم.م البيهقيإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 7 04/09/19يونس بعدي 09420Nمزدوجأيت هاني

604/09/19إقليم: تنغيرم.م  ايت سيدي مولودإقليم: تنغيراوزيغمت 7 04/09/19بوهللي عبد الجليل 12838D أيت سدرات السهل

الشرقية

مزدوج

604/09/19إقليم: تنغيرم.م الحسن الداخلإقليم: تنغيرم.م تزلفت 7 04/09/19خديجة الزمراكي 09484Hمزدوجالنيف

904/09/19إقليم: تنغيراسكيسإقليم: تنغيرم.م ايت علي ويكو 7 04/09/19مريم بن حمد 12934Hمزدوجامسمرير

104/09/19إقليم: تنغيرم.م تغصىإقليم: تنغيراوزيغمت 7 04/09/19بناصر سعيد 12919Sمزدوجاكنيون

104/09/19إقليم: تنغيرم.م بواضبلإقليم: تنغيراوزيغمت 7 04/09/19همورى عدي 09448Uمزدوجمصيسي

704/09/19إقليم: تنغيرم.م ايت توخسينإقليم: تنغيرم.م ايت تومرت 7 04/09/19سفيان المولى 12819Hمزدوجأيت سدرات الجبل العليا

804/09/19إقليم: تنغيرم.م تغصىإقليم: تنغيراوزيغمت 7 04/09/19عبد الوافي رشيد 12919Sمزدوجاكنيون

104/09/19إقليم: تنغيرم.م اغرم اقديمإقليم: تنغيراوزيغمت 7 04/09/19الداهي حميد 12864Gمزدوجاغيل نومكون

116/09/94عمالة: الميةالبيرونيإقليم: زاكورةم.م رباط أكدز 197 16/09/95أقدمية 16 سنةمسناوي م 18532T)مزدوجالمية )البلدية

المدرسة البتدائية الشهيد إقليم: زاكورةم.م أسرير

إدريس الحرثي

116/09/94إقليم: العيون 189 16/09/96أقدمية 16 سنةأيت ياسين لحسن 06430N)مزدوجالعيون )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. الدارســةإقليم: زاكورةم.م تكونيت

وتنان
116/09/94 181 16/09/98أقدمية 16 سنةسعيد دحو 23647C)مزدوجاكادير )البلدية

 المدرسة البتدائية جوهرة إقليم: زاكورةم.م محاميد الغزلن

الدروة

116/09/96إقليم: برشيد 181 16/09/97أقدمية 16 سنةمولي عبد ا الذهبي 26767U)مزدوجالدروة )البلدية

116/09/98عمالة: الميةمولي رشيدإقليم: زاكورةم.م تمتيك 165 06/09/00أقدمية 16 سنةمولي احفيض العبدلوي 07726Xمزدوجبني يخلف

عمالة: أكادير  إدا م. ابن بطـوطـةإقليم: زاكورةم.م العروميات

وتنان
116/09/98 165 01/10/02أقدمية 16 سنةالكبيري احمد 04816J)مزدوجاكادير )البلدية

106/09/00إقليم: الحوزمدرسة الرياضإقليم: زاكورةم.م الزركان 161 16/09/00أقدمية 16 سنةأيت عدي م 03231L)مزدوجأيت أورير )البلدية
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تاريخ

التوظيف
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

106/09/00إقليم: الحوزالمسيرة الخضراءإقليم: زاكورةم.م ابن خلدون 161 06/09/00أقدمية 16 سنةايت خا علي م 03236S)مزدوجتحناوت )البلدية

206/09/00إقليم: ورزازاتم تصومعتإقليم: زاكورةم.م ثلث 161 06/09/00أقدمية 16 سنةلكراين سعيد 12761V)مزدوجورزازات )البلدية

116/09/98إقليم: زاكورةم. النخيلإقليم: زاكورةم.م تمتيك 157 06/09/02أقدمية 16 سنةم بوحسنة 21246T)مزدوجزاكورة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م قنطرة سوسإقليم: زاكورةم.م تمنوكالت

ملول
116/09/99 155 06/09/01أقدمية 16 سنةمحاميدي عبد الناصر 05063C)مزدوجأيت ملول )البلدية

606/09/00إقليم: ورزازاتم. تاجدةإقليم: زاكورةم.م تمنوكالت 153 01/10/02أقدمية 16 سنةايت بن صالح ابراهيم 12788Zمزدوجترميكت

106/09/00إقليم: القنيطرةالنخيلإقليم: زاكورةم.م اولد الحاج 153 06/09/02أقدمية 16 سنةالبوزيدي الذهبي 25441Cمزدوجسيدي الطيبي

116/09/96عمالة: مراكشمدرسة العزوزيةإقليم: زاكورةم.م اولد الحاج 143 06/09/03أقدمية 16 سنةبوتدغارت لطف ا 24536U)مزدوجالمنارة )المقاطعة

116/09/99عمالة: مراكشمدرسة العزوزيةإقليم: زاكورةم.م بني زولي 143 04/09/03أقدمية 16 سنةالقبابي حكيمة 24536U)مزدوجالمنارة )المقاطعة

عمالة: أكادير  إدا م دار بـوبكـرإقليم: زاكورةم.م ابن خلدون

وتنان
106/09/01 143 06/09/04أقدمية 16 سنةجعضيض م 04876Zمزدوجالدراركة

216/09/96عمالة: مراكشمدرسة الهدىإقليم: زاكورةم. حي مولي رشيد 142 16/09/96أقدمية 16 سنةالعمراني مولي عبد الرحمان 25246R)مزدوججليز )المقاطعة

116/09/94إقليم: زاكورةم. أكدزإقليم: زاكورةم. الزيتونة 138 13/09/00أقدمية 16 سنةبوالسكر عمر 12784V)مزدوجاكدز )البلدية

504/09/02إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: زاكورةم.م محاميد الغزلن 137 04/09/05أقدمية 12 سنةعبد الكريم الغرفي 03258Rمزدوجأيت فاسكا

عمالة: إنزكان ايت م .عمرو بن العاصإقليم: زاكورةم. الزيتونة

ملول
116/09/94 136 06/09/01أقدمية 16 سنةالنبراوي المختار 05077T)مزدوجأيت ملول )البلدية

716/09/91عمالة: مكناسفاطمة الفهريةإقليم: زاكورةم. تانسيطة 2 134 06/09/00أقدمية 16 سنةكوبشات م 03797B)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/92إقليم: زاكورةم. أمزروإقليم: زاكورةم.م الزركان 133 07/02/11كمير م 12773H)مزدوجزاكورة )البلدية

101/11/93إقليم: الحوزمدرسة الرياضإقليم: زاكورةم. حي مولي رشيد 131 06/09/00إلتحاق بالزوجالعياشي خديجة 03231L)مزدوجأيت أورير )البلدية

405/09/02عمالة: مراكشمدرسة شعوف العياديإقليم: زاكورةم.م أيت خلفون 129 15/10/04أقدمية 16 سنةالبخاتي    خدوج 02507Z)مزدوجالمنارة )المقاطعة
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عمالة: الصخيرات  - علل بن عبد اإقليم: زاكورةم.م تمكروت

تمارة
304/09/02 118 20/09/08إلتحاق بالزوجةيوسفي سعيد 25272Uمزدوجسيدي يحيى زعير

116/09/99إقليم: الحاجبالزرقطونيإقليم: زاكورةم.م تغبالت 117 14/10/10عامر عبد ا 18515Z)مزدوجسبع عيون )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م النخيلإقليم: زاكورةم. المل

ملول
916/09/98 112 15/10/04أقدمية 16 سنةالدربالي ابراهيم 05044G)مزدوجانزكان )البلدية

107/09/04إقليم: زاكورةم. حي مولي رشيدإقليم: زاكورةم.م أسرير 109 14/09/10ايت القاضي نادية 12774J)مزدوجزاكورة )البلدية

107/09/04إقليم: تاوريرتمدرسة 18 نونبرإقليم: زاكورةم.م تسركات 109 02/09/10ابكروم م 27279A العيون سيدي ملوك

)البلدية(

مزدوج

عمالة: الصخيرات  -  بدرإقليم: زاكورةم.م عقبة بن نافع

تمارة
107/09/05 109 24/12/09النصاري يوسف 01312A)مزدوجتمارة )البلدية

604/09/02إقليم: زاكورةم. تنسيطةإقليم: زاكورةم.م تكمادرت 107 04/09/12ايت بابا عروب ابراهيم 12769D)مزدوجزاكورة )البلدية

607/09/05إقليم: الرشيديةالسلطان مولي الحسنإقليم: زاكورةم.م عقبة بن نافع 105 17/09/10رشيد عكي 09408A)مزدوجالجرف )البلدية

106/09/01إقليم: زاكورةم. أكدزإقليم: زاكورةم.م تمنوكالت 94 02/09/15ايت مولي يوسف م 12784V)مزدوجاكدز )البلدية

406/09/01إقليم: بنسليمانمدرسة المسيرةإقليم: زاكورةم. تانسيطة 2 90 05/09/17خلدوني م 26766T)مزدوجالمنصورية )البلدية

104/09/02إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الموحدونإقليم: زاكورةم المولى الشريف العلوي 88 03/09/13إلتحاق بالزوجةبهدا عزيز 25762B)مزدوجكلميم )البلدية

102/09/10إقليم: زاكورةم.م تمكروتإقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيم 85 02/09/10أيت المير يوسف 13439Gمزدوجتامكروت

502/09/09إقليم: الحوزامغراسإقليم: زاكورةم.م الفايجة - ف. لمغادر 83 02/09/09النعمة ليلى 03596H)مزدوجأمزميز )البلدية

216/09/99إقليم: فحص - انجرةم/م دار قشانة البتدائيةإقليم: زاكورةم. تانسيطة 2 82 04/09/18اكوزال مامة 05472Xمزدوجأنجرة

إقليم: شتوكة آيت م.م  الرجيلةإقليم: زاكورةم.م تمنوكالت

باها
706/09/06 81 11/09/15ايت اوشن براهيم 05170Uمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م. الفقإقليم: زاكورةم.م تمنوكالت

باها
802/09/09 81 04/09/12ايت وشن يوسف 27092Xمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م. أيت باهاإقليم: زاكورةم.م تميضرت

باها
802/09/10 81 03/10/11العسري خالد 19994G)مزدوجأيت باها )البلدية
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116/09/03إقليم: زاكورةم. أكدزإقليم: زاكورةم.م رباط أكدز 75 02/09/14الغزواني عزيزة 12784V)مزدوجاكدز )البلدية

302/09/10إقليم: الحوزامغراسإقليم: زاكورةم.م اولد أيوب 75 02/09/10الشاتي حفصة 03596H)مزدوجأمزميز )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. أنوالإقليم: زاكورةم.م أفلندرا

باها
902/09/10 73 03/09/13العباسي م 25589Nمزدوجأيت عميرة

1005/09/11إقليم: زاكورةم. أكدزإقليم: زاكورةم.م تمزموط 73 04/09/12به زكرياء 12784V)مزدوجاكدز )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. أنوالإقليم: زاكورةم.م تسركات

باها
701/01/10 69 04/09/12رشيد موش 25589Nمزدوجأيت عميرة

202/09/10إقليم: زاكورةم. الزيتونةإقليم: زاكورةم.م ثلث 69 02/09/14رياض نصيف 20125Z)مزدوجاكدز )البلدية

305/09/11إقليم: الحوزالصداقةإقليم: زاكورةم.م تمزموط 69 03/09/13ايت اكن رشيد 25679Lمزدوجأوريكة

مدرسة عبد العزيز بن إقليم: زاكورةم.م اغلل

ادريس

305/09/11إقليم: الحوز 69 03/09/13عبد اللطيف بكور 03239Vمزدوجأوريكة

205/09/11إقليم: بنسليمانم/م بني ورة  المركزيةإقليم: زاكورةم.م الفايجة - ف. لمغادر 67 05/09/11مصطفى نسيم 07813Sمزدوجعين تيزغة

  المدرسة الجماعاتية ايت 

ولل

106/09/01إقليم: الرشيديةإبن رشدإقليم: زاكورة 66 02/09/15م بوكبوت 09378T)مزدوجارفود )البلدية

601/01/12إقليم: الرشيديةتزوكاغينإقليم: زاكورةم.م تمزموط 65 02/09/14لحسن كركوش 09697Pمزدوجفركلة السفلى

304/09/12إقليم: زاكورةم. تانسيطة 2إقليم: زاكورةم.م تنكامت 65 03/09/13هشام الحداوي 20700Z)مزدوجزاكورة )البلدية

204/09/12إقليم: زاكورةم. الزيتونةإقليم: زاكورة م.م أيت عبد ا 65 03/09/13محمودي مصطفى 20125Z)مزدوجاكدز )البلدية

404/09/12إقليم: زاكورةم. تانسيطة 2إقليم: زاكورةم.م اغلل 65 03/09/13ياسين ساكين 20700Z)مزدوجزاكورة )البلدية

  المدرسة الجماعاتية ايت 

ولل

304/09/12إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: زاكورة 63 04/09/18يوسف عميري 03258Rمزدوجأيت فاسكا

مجموعة مدارس أولد دليم إقليم: زاكورةم.م تميضرت

المركزية

705/09/11عمالة: مراكش 61 02/09/15ايت عبد العالي امينة 02776Sمزدوجأولد دليم

104/09/12إقليم: تنغيرقلعة مكونةإقليم: زاكورةم.م تمساهلت 61 01/09/14بوحاميد عبد الله 12782T)مزدوجقلعة مكونة )البلدية

1 179



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

404/09/12إقليم: الرشيديةابن الخطيبإقليم: زاكورةم.م أم الرمان 61 02/09/14يوسف  الخياري 09381

W

مزدوجارفود )البلدية(

104/09/12إقليم: تنغيرالوردةإقليم: زاكورةم.م ايت ولل 61 02/09/14الرجحاني علي 12806U)مزدوجقلعة مكونة )البلدية

703/09/13إقليم: ورزازاتم.م. تويينإقليم: زاكورةم.م اوزدين 61 03/09/13بلمسكين براهيم 12993Xمزدوجامرزكان

103/09/13إقليم: زاكورةم.م تمزموطإقليم: زاكورةم.م أخلوف 61 03/09/13رضوان شخمان 13295Aمزدوجتامزموت

303/09/13إقليم: الرشيديةموسى بن نصيرإقليم: زاكورةم.م النقوب 61 03/09/13ناصر حمي 09709Cمزدوجفركلة العليا

705/09/07إقليم: الرشيديةاولد شاكرإقليم: زاكورةم.م العروميات 60 04/09/18إلتحاق بالزوجةسعيدي م 09601Kمزدوجاوفوس

عمالة: الصخيرات  - النورإقليم: زاكورةم.م تسركات

تمارة
302/09/10 59 06/09/17شكري م 25890Rمزدوجسيدي يحيى زعير

205/09/11إقليم: الرحامنةمدرسة الفضيلةإقليم: زاكورةم.م الزاوية 56 05/09/14إلتحاق بالزوجالهام ايت محماد 21158X)مزدوجابن جرير )البلدية

  المدرسة الجماعاتية ايت 

ولل

305/09/11إقليم: الحوزابت مولي عليإقليم: زاكورة 56 02/09/15المخلوفي م 03258Rمزدوجأيت فاسكا

505/09/11إقليم: زاكورةم. تنسيطةإقليم: زاكورةم.م تمكروت 55 05/09/14الفاضلي غيتة 12769D)مزدوجزاكورة )البلدية

  المدرسة الجماعاتية ايت إقليم: زاكورةم.م ايت ولل

ولل

103/09/13إقليم: زاكورة 53 02/09/15الحو أزاوي 26596Hمزدوجأيت ولل

م.م ســوق السبــت-سوق إقليم: زاكورةم.م تميضرت

السبت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
903/09/13 53 02/09/15م الناصري 04971Cمزدوجتاغزوت

402/09/14إقليم: الرشيديةاكليإقليم: زاكورةم.م أولد عثمان 53 02/09/14لطيفة خلبيضي 09681Xمزدوجملعب

702/09/14إقليم: الرشيديةاولد معطلةإقليم: زاكورةم.م تفتشنا 53 02/09/14وخوياعلي يوسف 09509Kمزدوجعرب صباح زيز

305/09/11إقليم: زاكورةم. تانسيطة 2إقليم: زاكورةم. أمزرو 52 06/09/17واعبي الزهراء 20700Z)مزدوجزاكورة )البلدية

104/09/12إقليم: برشيدالمدرسة ال بتدائية القدسإقليم: زاكورةم.م أزلك 52 02/09/14إلتحاق بالزوجإلهام الكداوني 27005C)مزدوجحد السوالم )البلدية

116/09/96إقليم: زاكورةم.م تغبالتإقليم: زاكورةم.م ألمو 51 04/09/19ايت بن يوسف داود 13379Sمزدوجتغبالت
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104/09/12إقليم: سيدي قاسمالحسن بن عليإقليم: زاكورةم.م رباط تنزولين 51 02/09/14رشيد بن غازي 14820Hمزدوجالخنيشات

1004/09/12إقليم: زاكورةم. الزيتونةإقليم: زاكورةم.م تمزموط 51 02/09/15المعيني مريم 20125Z)مزدوجاكدز )البلدية

103/09/13إقليم: ورزازاتم.م. ولد يعقوبإقليم: زاكورةم.م تدسي 50 02/09/16م الحاميدي 13182Cمزدوجسكورة أهل الوسط

101/01/12إقليم: زاكورةم. أمزروإقليم: زاكورةم.م تمتيك 49 06/09/15جواد برقاوي 12773H)مزدوجزاكورة )البلدية

102/09/14إقليم: زاكورةم.م أسريرإقليم: زاكورةم.م تدسي 49 02/09/15هشام باحفيظ 12770E)مزدوجزاكورة )البلدية

302/09/14إقليم: زاكورةم.م أسريرإقليم: زاكورةم.م اولد أيوب 49 02/09/15بولحياوي حميد 12770E)مزدوجزاكورة )البلدية

605/09/11إقليم: الحوزالصداقةإقليم: زاكورةم.م تمزموط 48 02/09/16خديجة السلمي 25679Lمزدوجأوريكة

103/09/13إقليم: زاكورةم.م عقبة بن نافعإقليم: زاكورةم.م أمراد 48 02/09/15بحو سعيد 13397Lمزدوجتازارين

105/09/11إقليم: زاكورةم.م أزلكإقليم: زاكورةم.م رباط تنزولين 45 05/09/17أوشيبي حسن 13483Eمزدوجترناتة

إقليم: شتوكة آيت م.م حسان بن ثابتإقليم: زاكورةم.م الزركان

باها
202/09/15 45 02/09/15عبد الناصر بويبلضن 05193Uمزدوجامي مقورن

102/09/15إقليم: سيدي بنوراولد بن الشاويإقليم: زاكورةم.م نصراط 45 02/09/15حداش لحسن 08667Vمزدوجالغنادرة

102/09/15إقليم: سيدي بنوراولد بن الشاويإقليم: زاكورةم.م نصراط 45 02/09/15جيبرك   عبد ا 08667Vمزدوجالغنادرة

102/09/15إقليم: تارودانتم.م العويساتإقليم: زاكورة   م.م بوازار 45 02/09/15نعمان الحبيب 17620Bمزدوجإد او مومن

103/09/13إقليم: ورزازاتف. تمقيتإقليم: زاكورةم.م تدسي 43 02/09/15عمر أنلوف 12987Rمزدوجامرزكان

402/09/14إقليم: زاكورةم.م تمنوكالتإقليم: زاكورةم.م الزركان 43 02/09/14عزيزة ايت لحسن 13273Bمزدوجمزكيطة

502/09/14إقليم: الرشيديةعثمان ابن عفانإقليم: زاكورةم.م رباط تنزولين 43 06/09/17حسنية عمي 09391G مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

105/09/11عمالة: مراكشمدرسة العباسيةإقليم: زاكورةم.م العروميات 42 نعمنعيمة بوعداين 04/09/18 24232Nمزدوجحربيل
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جماعة التعيين

101/01/12إقليم: زاكورةم. أمزروإقليم: زاكورةم.م تكمادرت 41 04/09/19يوسف الحنصالي 12773H)مزدوجزاكورة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م حسان بن ثابتإقليم: زاكورةم.م ثلث

باها
302/09/14 40 04/09/18احمد نايت بح 05193Uمزدوجامي مقورن

602/09/15إقليم: زاكورةم.م أسريرإقليم: زاكورةم.م الواحة 39 06/09/17لحساين ايت عمرو 12770E)مزدوجزاكورة )البلدية

102/09/15إقليم: زاكورةم.م أوريزإقليم: زاكورةم.م تسركات 39 06/09/17الحمدي عبد اللطيف 13288Tمزدوجتانسيفت

102/09/16إقليم: الرشيديةملعبإقليم: زاكورةم.م بني خليل 38 02/09/16الحسن ازوكواغ 09683Zمزدوجملعب

502/09/16إقليم: تارودانتم.م الدخيلةإقليم: زاكورةم.م اولد عمر 38 02/09/16علي بورجيلة 17559Kمزدوجالدير

402/09/16إقليم: زاكورةم. تنسيطةإقليم: زاكورةم.م بني زولي 38 02/09/16إيمان كاريم 12769D)مزدوجزاكورة )البلدية

103/02/17إقليم: زاكورةم.م تغبالتإقليم: زاكورة   م.م بوازار 38 03/02/17يوسف المعالي 13379Sمزدوجتغبالت

103/02/17إقليم: زاكورةم.م رباط تنزولينإقليم: زاكورةم.م اولد سليمان 38 03/02/17ايت عبو أسماء 13458Cمزدوجتينزولين

903/02/17إقليم: زاكورةم. تانسيطة 2إقليم: زاكورةم.م بوخلل 38 03/02/17فا طمة أبعوز 20700Z)مزدوجزاكورة )البلدية

302/09/15إقليم: زاكورةم.م تمنوكالتإقليم: زاكورةم.م تمزموط 36 04/09/18بادو م 13273Bمزدوجمزكيطة

م/م الرشاد مركزية تمسية إقليم: زاكورةم.م اولد أيوب

المركز

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
902/09/15 35 02/09/15إلتحاق بالزوجالزهراء أرحيل 05081Xمزدوجتمسية

103/02/17إقليم: زاكورةم.م عقبة بن نافعإقليم: زاكورةم.م المرابطين 35 06/09/17الذهبي مولي حفيظ 13397Lمزدوجتازارين

303/02/17إقليم: الرشيديةالترميديإقليم: زاكورةم.م عقبة بن نافع 35 05/09/17مريم حيداوي 09390F)مزدوجالجرف )البلدية

103/02/17إقليم: الرشيديةالسيــــفةإقليم: زاكورةم.م عقبة بن نافع 35 05/09/17شريفة علوي 09503Dمزدوجالسيفا

عمالة: الصخيرات  - مدرسة التضامنإقليم: زاكورةم. المل

تمارة
502/09/15 33 04/09/19الجزولي م 25420E)مزدوجعين العودة )البلدية

906/09/17إقليم: زاكورةم. الملإقليم: زاكورةم.م بني زولي 31 06/09/17نعيم بوعزة 20699Y)مزدوجزاكورة )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال
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للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

906/09/17إقليم: زاكورةم. الملإقليم: زاكورةم.م بوخلل 31 06/09/17معزو فوزية 20699Y)مزدوجزاكورة )البلدية

406/09/17إقليم: الرشيديةاولد يحيىإقليم: زاكورةم.م تدسي 31 06/09/17يسرا عبد الصادق 09506Gمزدوجالسيفا

106/09/17إقليم: زاكورةم.م الواحةإقليم: زاكورةم.م أخلوف 31 06/09/17بزناك عزيز 13482Dمزدوجترناتة

106/09/17إقليم: زاكورةم.م عقبة بن نافعإقليم: زاكورةم.م أمراد 31 06/09/17مولي ابراهيم  الدريسي 13397Lمزدوجتازارين

106/09/17إقليم: زاكورةم.م رباط تنزولينإقليم: زاكورةم.م تانسيخت 31 06/09/17مريم الحمزاوي 13458Cمزدوجتينزولين

306/09/17إقليم: زاكورةم.م العرومياتإقليم: زاكورةم.م الزركان 31 06/09/17سعيد بن هرة 13488Kمزدوجترناتة

106/09/17إقليم: زاكورةم. الملإقليم: زاكورةم.م تنكامت 31 06/09/17عبد الرحمان الكبيري 20699Y)مزدوجزاكورة )البلدية

106/09/17إقليم: زاكورةم.م تمكروتإقليم: زاكورةم.م أخلوف 31 06/09/17الصالحي عبد اللطيف 13439Gمزدوجتامكروت

106/09/17إقليم: زاكورةم.م أيت أوزين-ف. تافصاطإقليم: زاكورةم.م تانسيخت 31 06/09/17إبراهيم أيت بها 19384Uمزدوجأيت ولل

106/09/17إقليم: زاكورةم.م عقبة بن نافعإقليم: زاكورةم.م أم الرمان 31 06/09/17جابر الحسين 13397Lمزدوجتازارين

206/09/17إقليم: زاكورةم. الملإقليم: زاكورةم.م الزاوية 31 06/09/17صباح  أيت الطالب 20699Y)مزدوجزاكورة )البلدية

106/09/17إقليم: زاكورةم.م الزاويةإقليم: زاكورةم.م بني علي 31 06/09/17أحمد الوحلني 13440Hمزدوجتامكروت

906/09/17إقليم: الرشيدية  تاديغوستإقليم: زاكورةم.م أيت مرصيد 31 06/09/17رضوان ضيفي 09672Mمزدوجتاديغوست

106/09/17إقليم: زاكورةم.م تسركاتإقليم: زاكورةم.م أولد عثمان 31 06/09/17مولي عبدالعزيز سلفي 13280Jمزدوجتانسيفت

306/09/17إقليم: زاكورةم.م اولد الحاجإقليم: زاكورةم.م تنفو 31 06/09/17محسن البوني 13476Xمزدوجالروحا

506/09/17إقليم: زاكورةم.م تسركاتإقليم: زاكورة   م.م بوازار 31 06/09/17احمد البرقاوي 13280Jمزدوجتانسيفت

206/09/17إقليم: الرشيديةاحندارإقليم: زاكورةم.م أم الرمان 31 06/09/17الدريسية مرزاق 09710Dمزدوجفركلة العليا
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل
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المطلوبة
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الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

106/09/17إقليم: زاكورةم.م تميضرتإقليم: زاكورةم.م أولد عثمان 31 06/09/17كمال ايت باحمد 13318Aمزدوجافرا

106/09/17إقليم: زاكورةم.م رباط تنزولينإقليم: زاكورةم.م اولد أيوب 31 06/09/17العضيمي رضوان 13458Cمزدوجتينزولين

306/09/17إقليم: الرشيديةايت ابراهيمإقليم: زاكورةم.م اغلل 31 06/09/17قاسمي بوشرى 09676Sمزدوجتاديغوست

106/09/17إقليم: الرشيديةالمــــــنقارة 2إقليم: زاكورةم.م المرابطين 31 06/09/17فاطمة حمداوي 20964L)مزدوجالجرف )البلدية

506/09/17إقليم: الرشيديةبني وزيـــــمإقليم: زاكورةم.م تدسي 31 06/09/17مصطفى لمرابط 09615Aمزدوجوادي النعام

106/09/17إقليم: الرشيديةالترميديإقليم: زاكورةم.م أيت أوزين-ف. تافصاط 31 06/09/17وفاء زعاري 09390F)مزدوجالجرف )البلدية

906/09/17إقليم: الرشيديةمزكيدةإقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيم 31 06/09/17 حاجي سعيدة 09548Cمزدوجالريصاني

406/09/17إقليم: الرشيديةالسيــــفةإقليم: زاكورةم.م زاوية الفكوس 31 06/09/17  يعقوبي ابراهيم 09503Dمزدوجالسيفا

 زاوية سيدي حمزة - م/م إقليم: زاكورةم.م أمراد

ابي سليم العياشي

106/09/17إقليم: ميدلت 31 06/09/17امبارك امحلي 09811Nمزدوجزاوية سيدي حمزة

1006/09/17إقليم: الرشيديةازاك نووشنإقليم: زاكورةم.م تمزموط 31 06/09/17الهاكم عدي 09708Bمزدوجفركلة العليا

106/09/17إقليم: زاكورةم.م تمنوكالتإقليم: زاكورةم.م تفتشنا 31 06/09/17عبد الغني الصالحي 13273Bمزدوجمزكيطة

306/09/17إقليم: زاكورةم.م تسركاتإقليم: زاكورةم.م اولد سليمان 31 06/09/17الصالحي نادية 13280Jمزدوجتانسيفت

406/09/17إقليم: زاكورةم.م اولد الحاجإقليم: زاكورةم.م تنفو 31 06/09/17راضية بمادي 13476Xمزدوجالروحا

106/09/17إقليم: زاكورةم.م العرومياتإقليم: زاكورةم.م بني سمكين 31 06/09/17جواد والد الكوار 13488Kمزدوجترناتة

106/09/17إقليم: الرشيديةفزنةإقليم: زاكورةم.م تمساهلت 31 06/09/17عبد الفتاح باحو 09523Aمزدوجفزنا

306/09/17إقليم: زاكورةم.م تكمادرتإقليم: زاكورةم.م تنفو 31 06/09/17ايوب لوشاحي 13446Pمزدوجتامكروت

106/09/17إقليم: زاكورةم.م تمكروتإقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيم 31 06/09/17ايت موهو داود 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

506/09/17إقليم: زاكورةم.م تمنوكالتإقليم: زاكورةم.م تفتشنا 31 06/09/17عمر النجار 13273Bمزدوجمزكيطة

906/09/17إقليم: تنغيرايت خيارإقليم: زاكورةم.م أخلوف 31 06/09/17حسناء حدفي 12853Vمزدوجأيت واسيف

406/09/17إقليم: زاكورةم.م تسركاتإقليم: زاكورةم.م أبرنوص 31 06/09/17زهراء ايت بامومن 13280Jمزدوجتانسيفت

206/09/17إقليم: زاكورةم.م العرومياتإقليم: زاكورةم.م أخلوف 31 06/09/17البوداني الضاوية 13488Kمزدوجترناتة

106/09/17إقليم: زاكورةم.م إبن سيناإقليم: زاكورةم.م أم الرمان 31 06/09/17مليكة غزالي 13404Uمزدوجتازارين

106/09/17إقليم: زاكورةم.م عقبة بن نافعإقليم: زاكورةم.م أم الرمان 31 06/09/17البغدادي لحسن 13397Lمزدوجتازارين

206/09/17إقليم: زاكورةم.م عقبة بن نافعإقليم: زاكورةم.م تيمارغين 31 06/09/17الخويعلي حفيظة 13397Lمزدوجتازارين

406/09/17إقليم: زاكورةم.م تمنوكالتإقليم: زاكورةم.م اولد سليمان 31 06/09/17صالحي مريم 13273Bمزدوجمزكيطة

206/09/17إقليم: الرشيديةحي المقاومةإقليم: زاكورةم.م أخلوف 31 06/09/17بعلوي حليمة 24276L مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

106/09/17إقليم: زاكورةم.م تسركاتإقليم: زاكورةم.م الفكارة 31 06/09/17أجا الحسين 13280Jمزدوجتانسيفت

806/09/17إقليم: ورزازاتم.م تفليتإقليم: زاكورةم.م تغبالت 31 06/09/17مولودة علل 13207Eمزدوجتوندوت

206/09/17إقليم: زاكورةم.م ثلثإقليم: زاكورةم.م شلل درعة 31 06/09/17حنان النكادي 13276Eمزدوجمزكيطة

206/09/17إقليم: الرشيديةامكانإقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسو 30 06/09/17نورالين  الطرى 09690Gمزدوجملعب

404/09/12إقليم: الخميساتسيدي بوشوكةإقليم: زاكورةم. المل 28 06/09/17يوسف ايت القايد 11510Kمزدوجأيت مالك

802/09/16إقليم: تنغيرالبورإقليم: زاكورةم.م تدسي 28 02/09/16اسماعيل ايت لحساين 12848P أيت  سدرات السهل

الغربية

مزدوج

102/09/16إقليم: الرشيديةلكرايرإقليم: زاكورةم.م لوكمان 28 02/09/16م بوطاهر 23378Kمزدوجعرب صباح اغريس

1202/09/16إقليم: الحاجببوتحمريتإقليم: زاكورةم.م ألمو 28 02/09/16البوطالبي يحيى 04197Lمزدوجتامشاشاط
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
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الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

102/09/16إقليم: تنغيرالبورإقليم: زاكورةم.م أبرنوص 28 02/09/16اسماعيل الكمالي 12848P أيت  سدرات السهل

الغربية

مزدوج

م.الجماعاتية زاوية سيدي إقليم: زاكورةم.م تفتشنا

لحساين

402/09/16إقليم: ورزازات 28 02/09/16كنعير م 13114Dمزدوجوسلسات

الحسن الثاني المركز ] إقليم: زاكورةم.م تانسيخت

أمكادي[

1102/09/16إقليم: العرائش 28 02/09/16نضال الحسني الدريسي 05758Hمزدوجبوجديان

102/03/17إقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسوإقليم: زاكورةم.م تفتشنا 28 02/03/17م ايت وعقا 13388Bمزدوجأيت بوداود

103/02/17إقليم: زاكورةم.م رباط تنزولينإقليم: زاكورةم.م الزركان 28 03/02/17يوسف الدودي 13458Cمزدوجتينزولين

803/02/17إقليم: الرشيديةالغرفةإقليم: زاكورةم.م تغبالت 28 03/02/17مزكيدي سعيد 09525Cمزدوجبني ام سجلماسة

806/09/17إقليم: زاكورةم.م بني خليلإقليم: زاكورةم.م تنفو 28 06/09/17الحسن البوعزاوي 13478Zمزدوجالروحا

606/09/17إقليم: الرشيديةفزنةإقليم: زاكورةم.م عقبة بن نافع 28 05/09/18حسناء هل بابا 09523Aمزدوجفزنا

106/09/17إقليم: زاكورةم.م تمكروتإقليم: زاكورةم.م الزركان 25 04/09/19يوسف ايت بابانيما 13439Gمزدوجتامكروت

106/09/17إقليم: زاكورةم.م تمزموطإقليم: زاكورةم.م تانسيخت 25 04/09/19فاطمة  ايت باسو 13295Aمزدوجتامزموت

102/09/16إقليم: فحص - انجرةم/م حسانة البتدائيةإقليم: زاكورةم.م اولد ادريس 24 02/09/16ايشو احمد 15306Lمزدوجالقصر الصغير

106/09/17إقليم: زاكورةم. حي مولي رشيدإقليم: زاكورةم.م بني زولي 24 06/09/17إلتحاق بالزوجابتسام الدربالي 12774J)مزدوجزاكورة )البلدية

106/09/17إقليم: زاكورةم المولى الشريف العلويإقليم: زاكورةم.م تمتيك 24 06/09/17إلتحاق بالزوجسعيدة وقاسي 12771F)مزدوجزاكورة )البلدية

304/09/18إقليم: زاكورةم.م تميضرتإقليم: زاكورةم.م بني علي 24 04/09/18فتيحة عبوشي 13318Aمزدوجافرا

504/09/18إقليم: الرشيديةالترميديإقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسو 24 04/09/18وداد الحمومي 09390F)مزدوجالجرف )البلدية

204/09/18إقليم: زاكورةم.م تمتيكإقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيم 24 04/09/18عبد المجيد البوني 13443Lمزدوجتامكروت

404/09/18إقليم: زاكورةم.م بني زوليإقليم: زاكورةم.م أزغار 24 04/09/18البوبكري فتيحة 13420Lمزدوجبني زولي
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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 2020

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: زاكورةم.م بني زوليإقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيم 24 04/09/18حسناء وبدة 13420Lمزدوجبني زولي

504/09/18إقليم: الرشيديةافغإقليم: زاكورةم.م تغبالت 24 04/09/18حسناء أيت سعيد 09652Rمزدوجاغبالو انكردوس

904/09/18إقليم: ورزازاتم.م أكويمإقليم: زاكورةم.م بني علي 24 04/09/18رشيدة أيوب 13052Lمزدوجاغرم نوكدال

404/09/18إقليم: زاكورةم.م اولد أيوبإقليم: زاكورةم.م تنفو 24 04/09/18حنان جعفري 13465Kمزدوجتينزولين

104/09/18إقليم: الرشيديةالشهيد أحمد بن م الرشديإقليم: زاكورةم.م تيمارغين 24 04/09/18فتيحة بن الحسين 09393J مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

304/09/18إقليم: الرشيديةتابوعصامتإقليم: زاكورةم.م أمراد 24 04/09/18واحدى  مولي المصطفى 09566Xمزدوجالسفلت

304/09/18إقليم: زاكورةم.م بوخللإقليم: زاكورةم.م تمكروت 24 04/09/18عادل القادري 13475

W

مزدوجالروحا

904/09/18إقليم: تنغيرم.م الحسن الداخلإقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسو 24 04/09/18غيتة بوهوش 09484Hمزدوجالنيف

204/09/18إقليم: زاكورةم.م تميضرتإقليم: زاكورةم.م أولد عثمان 24 04/09/18ياسن ايت سي عل 13318Aمزدوجافرا

104/09/18إقليم: زاكورةم.م شلل درعةإقليم: زاكورةم.م لوكمان 24 04/09/18م ايت همو 13272Aمزدوجافلندرا

404/09/18إقليم: زاكورةم.م أفلندراإقليم: زاكورةم.م الفكارة 24 04/09/18عبد الكريم عريض 13268

W

مزدوجافلندرا

404/09/18إقليم: الرشيديةاولد يوسفإقليم: زاكورةم.م تغبالت 24 04/09/18وفاء البرجة 09538Sمزدوجبني ام سجلماسة

404/09/18إقليم: الرشيديةامنزرانإقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسو 24 04/09/18غزلن مسعودي 09551Fمزدوجالريصاني

404/09/18إقليم: الرشيديةالسيــــفةإقليم: زاكورةم.م تغبالت 24 04/09/18حياة صغيري 09503Dمزدوجالسيفا

304/09/18إقليم: الرشيديةفزنةإقليم: زاكورةم.م تفتشنا 24 04/09/18عريبي عبد الكريم 09523Aمزدوجفزنا

304/09/18إقليم: زاكورةم.م بني زوليإقليم: زاكورةم.م تنكامت 24 04/09/18نجاة اللود 13420Lمزدوجبني زولي

304/09/18إقليم: زاكورةم.م بوخللإقليم: زاكورةم.م تنفو 24 04/09/18الصديق الشجيع 13475

W

مزدوجالروحا
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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 2020

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: الرشيديةاغبالوإقليم: زاكورةم.م الصفصاف 24 04/09/18فاطمة البحري 09647Kمزدوجاغبالو انكردوس

904/09/18إقليم: زاكورةم.م تميضرتإقليم: زاكورةم.م تفداسين 24 04/09/18زوهير ايت داود 13318Aمزدوجافرا

704/09/18إقليم: زاكورةم.م ثلثإقليم: زاكورةم.م الفكارة 24 04/09/18حبيبة بعلي 13276Eمزدوجمزكيطة

106/09/17إقليم: زاكورةم المولى الشريف العلويإقليم: زاكورةم.م بني خليل 23 06/09/17إلتحاق بالزوجخديجة اللود 12771F)مزدوجزاكورة )البلدية

206/09/17إقليم: الرشيديةاوفوسإقليم: زاكورةم.م بني زولي 23 06/09/17إلتحاق بالزوجاسماء العلوي 09596Eمزدوجاوفوس

504/09/18إقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيمإقليم: زاكورةم.م الفكارة 23 04/09/18نجاح الناصري 13448Sمزدوجتامكروت

106/09/17إقليم: زاكورةم. حي مولي رشيدإقليم: زاكورةم.م بني زولي 22 06/09/17إلتحاق بالزوجالزهرة باحمو 12774J)مزدوجزاكورة )البلدية

106/09/17إقليم: زاكورةم. أمزروإقليم: زاكورةم.م تمكروت 22 06/09/17إلتحاق بالزوجسميرة وقاس 12773H)مزدوجزاكورة )البلدية

206/09/17إقليم: زاكورةم.م الزاويةإقليم: زاكورةم.م تنفو 21 06/09/17عبد الرحيم الخضري 13440Hمزدوجتامكروت

406/09/17إقليم: زاكورةم.م أيت خلفونإقليم: زاكورةم.م تانسيخت 21 06/09/17بحافظ زكرياء 13314

W

مزدوجافرا

406/09/17إقليم: زاكورةم.م تمتيكإقليم: زاكورةم.م محاميد الغزلن 21 06/09/17حمزة الدربالي 13443Lمزدوجتامكروت

606/09/17إقليم: زاكورةم.م تمتيكإقليم: زاكورةم.م تنفو 21 06/09/17علوي وسام 13443Lمزدوجتامكروت

706/09/17إقليم: زاكورةم.م بني زوليإقليم: زاكورةم.م تنكامت 21 06/09/17لبنى وقاسي 13420Lمزدوجبني زولي

706/09/17إقليم: الرشيديةايت اولحوإقليم: زاكورةم.م أيت أوزين-ف. تافصاط 21 06/09/17عبد العزيز العبدلوي 09689Fمزدوجملعب

606/09/17إقليم: زاكورةم.م تمتيكإقليم: زاكورةم.م الزاوية البرانية 21 06/09/17ابراهيم ليعيشي 13443Lمزدوجتامكروت

106/09/17إقليم: زاكورةم. النوارإقليم: زاكورةم.م اولد سليمان 21 06/09/17إلتحاق بالزوجالدحاني خديجة 25593T)مزدوجزاكورة )البلدية

506/09/17إقليم: زاكورة م.م أيت عبد اإقليم: زاكورةم.م أيت مرصيد 21 06/09/17المغراني عبد العالي 13315Xمزدوجافرا
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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 2020

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: زاكورةم.م تمزموطإقليم: زاكورةم.م أولد عثمان 21 06/09/17عبد العزيز مغيت 13295Aمزدوجتامزموت

406/09/17إقليم: الرشيديةاوخيتإقليم: زاكورةم.م تمساهلت 21 06/09/17حميد اطرار 09688Eمزدوجملعب

206/09/17إقليم: زاكورةم.م ابن خلدونإقليم: زاكورةم.م أخلوف 21 06/09/17العمراني حنان 13459Dمزدوجتينزولين

506/09/17إقليم: زاكورةم.م رباط تنزولينإقليم: زاكورةم.م أولد عثمان 21 06/09/17سفيان العمودي 13458Cمزدوجتينزولين

106/09/17إقليم: زاكورةم.م تمزموطإقليم: زاكورة م.م أيت عبد ا 21 06/09/17عتيقة  الكبيري 13295Aمزدوجتامزموت

706/09/17إقليم: الرشيديةارارةإقليم: زاكورةم.م أيت مرصيد 21 06/09/17الخلفة حجاجي 09558Nمزدوجالسفلت

306/09/17إقليم: زاكورةم.م أمرادإقليم: زاكورةم.م أيت حدو 21 06/09/17عبد الحكيم الدريسي 13390Dمزدوجأيت بوداود

206/09/17إقليم: الرشيديةكيغلنإقليم: زاكورةم.م لوكمان 21 06/09/17م سليماني علوي 09575Gمزدوجالسفلت

206/09/17إقليم: ميدلتايت موسى اوعليإقليم: زاكورةم.م أيت حدو 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةحكيم أعوان 09794Vمزدوجامزيزل

206/09/17إقليم: ميدلتمدرسة 09 أبريلإقليم: زاكورةم.م تميضرت 21 06/09/17إلتحاق بالزوجكريمة اقداد 09388D)مزدوجالريش )البلدية

206/09/17إقليم: زاكورةم.م لوكمانإقليم: زاكورةم.م نصراط 21 06/09/17طارق   الطيبي 13401Rمزدوجتازارين

306/09/17إقليم: ورزازاتم.م. انزالإقليم: زاكورةم.م سيت 21 06/09/17بنجيري كمال 13080Sمزدوجسروا

المدرسة الجماعتية زاوية إقليم: زاكورةم.م تانسيخت

سيدي حمزة

906/09/17إقليم: ميدلت 21 06/09/17كريمة زعبلي 27140Zمزدوجزاوية سيدي حمزة

206/09/17إقليم: زاكورةم.م تكونيتإقليم: زاكورةم.م اولد عمر 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةالركيبي الحسين 13328Lمزدوجتاكونيت

906/09/17إقليم: الرشيديةاحياتنإقليم: زاكورةم.م الصفصاف 21 06/09/17حسن بن يري 09394K مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

106/09/17إقليم: الرشيديةاوخيتإقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسو 21 06/09/17عبدد الماجيد أطوف 09688Eمزدوجملعب

1006/09/17إقليم: زاكورةم.م اولد أيوبإقليم: زاكورةم.م أخلوف 21 06/09/17الهام البلعيدي 13465Kمزدوجتينزولين

1 189



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 2020

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: زاكورةم.م رباط تنزولينإقليم: زاكورةم.م اولد سليمان 21 06/09/17دحو يزنة 13458Cمزدوجتينزولين

106/09/17إقليم: زاكورةم.م رباط تنزولينإقليم: زاكورةم.م الزركان 21 06/09/17نزهة السلمي 13458Cمزدوجتينزولين

806/09/17إقليم: الرشيديةكيغلنإقليم: زاكورةم.م تغبالت 21 06/09/17عبد الحفيظ محاش 09575Gمزدوجالسفلت

106/09/17إقليم: زاكورةم.م ابن خلدونإقليم: زاكورةم.م تغبالت 21 06/09/17مصطفى الخراز 13459Dمزدوجتينزولين

506/09/17إقليم: زاكورةم.م اولد أيوبإقليم: زاكورةم.م أخلوف 21 06/09/17لبنى فال 13465Kمزدوجتينزولين

306/09/17إقليم: زاكورةم.م بني زوليإقليم: زاكورةم.م تغبالت 21 06/09/17م الدربالي 13420Lمزدوجبني زولي

806/09/17إقليم: زاكورةم.م تمزموطإقليم: زاكورة   م.م بوازار 21 06/09/17نورالدين ازمامي 13295Aمزدوجتامزموت

806/09/17إقليم: زاكورةم.م تمتيكإقليم: زاكورةم.م تغبالت 21 06/09/17حميد أيت ملوك 13443Lمزدوجتامكروت

306/09/17إقليم: زاكورةم.م المرابطينإقليم: زاكورةم.م تيمارغين 21 06/09/17مروة زاكي 13410Aمزدوجتازارين

406/09/17إقليم: تنغيرم.م تورزةإقليم: زاكورةم.م اسمارة 21 06/09/17م ايت الحسين 12897Tمزدوجأيت الفرسي

106/09/17إقليم: زاكورةم. أمزروإقليم: زاكورةم.م تنفو 21 06/09/17إلتحاق بالزوجحليمة الزيوا 12773H)مزدوجزاكورة )البلدية

606/09/17إقليم: زاكورةم.م تميضرتإقليم: زاكورةم.م اسمارة 21 06/09/17م سالمي 13318Aمزدوجافرا

906/09/17إقليم: زاكورةم.م تدسيإقليم: زاكورةم.م اسمارة 21 06/09/17عبد الرحيم ملوكي 13423Pمزدوجبني زولي

606/09/17إقليم: زاكورةم.م بني زوليإقليم: زاكورةم.م البليدة 21 06/09/17نباش لطيفة 13420Lمزدوجبني زولي

506/09/17إقليم: زاكورةم.م تمزموطإقليم: زاكورةم.م أبرنوص 21 06/09/17سعاد عبد الموجود 13295Aمزدوجتامزموت

106/09/17إقليم: زاكورةم.م الفايجة - ف. لمغادرإقليم: زاكورةم.م أبرنوص 21 06/09/17العلوي يوسف 19373Gمزدوجترناتة

104/09/18إقليم: زاكورةم.م تمزموطإقليم: زاكورةم.م اولد سليمان 21 04/09/19سعيد جريد 13295Aمزدوجتامزموت
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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 2020

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: زاكورةم.م ابن خلدونإقليم: زاكورةم.م تمسل 21 04/09/19مراد ايت حمو هادي 13459Dمزدوجتينزولين

204/09/18إقليم: زاكورةم.م المرابطينإقليم: زاكورةم.م ألمو 21 04/09/19أحمد  كنوي 13410Aمزدوجتازارين

104/09/18إقليم: زاكورةم.م تكونيتإقليم: زاكورةم.م البليدة 21 04/07/19حميد بابويه 13328Lمزدوجتاكونيت

404/09/18إقليم: زاكورةم.م بني زوليإقليم: زاكورةم.م الزركان 21 04/09/19عبد العزيز بقادير 13420Lمزدوجبني زولي

104/09/18إقليم: زاكورةم.م أخلوفإقليم: زاكورةم.م الزركان 21 05/09/19حميد النجار 13452

W

مزدوجبوزروال

1006/09/17إقليم: الرشيديةكيغلنإقليم: زاكورةم.م أبرنوص 20 06/09/17الودغيري م 09575Gمزدوجالسفلت

306/09/17إقليم: زاكورةم.م تدسيإقليم: زاكورةم.م تفتشنا 18 04/09/18سعيد ايت ابراهيم اعلي 13423Pمزدوجبني زولي

506/09/17إقليم: ميدلتايت اوفلإقليم: زاكورةم.م ألمو 18 04/09/18ابزي فؤاد 11929Rمزدوجايتزر

1106/09/17إقليم: الرشيديةالطاوسإقليم: زاكورةم.م أيت حدو 18 04/09/18سعيد النواجي 09587Vمزدوجالطاوس

املشيل م/م المير مولي إقليم: زاكورةم.م تميضرت

عبد ا

106/09/17إقليم: ميدلت 18 04/09/18م حاجي 09735Fمزدوجاملشيل

106/09/17إقليم: تنغيرم.م ايت كماتإقليم: زاكورةم.م تدسي 18 04/09/18م ايت خويا 12843J أيت  سدرات السهل

الغربية

مزدوج

1006/09/17إقليم: الرشيديةاحياتنإقليم: زاكورةم.م ايت ولل 18 04/09/18م   التائك 09394K مولي علي الشريف

)البلدية(

مزدوج

104/09/18إقليم: زاكورةم. التمورإقليم: زاكورةم.م بوخلل 18 04/09/18إلتحاق بالزوجعائشة لكراع 12772G)مزدوجزاكورة )البلدية

902/09/16إقليم: زاكورةم.م تانسيختإقليم: زاكورةم.م اوزدين 17 04/09/19بشرى الرضواني 13296Bمزدوجتامزموت

704/09/19إقليم: الرشيديةامنزرانإقليم: زاكورةم.م عقبة بن نافع 17 04/09/19مولي اسماعيل شفيق 09551Fمزدوجالريصاني

304/09/19إقليم: زاكورةم.م أسريرإقليم: زاكورةم.م الواحة 17 نعمعزيز امشياع 04/09/19 12770E)مزدوجزاكورة )البلدية

104/09/19إقليم: زاكورةم.م تانسيختإقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسو 17 04/09/19عبد العالي ايت كاغو 13296Bمزدوجتامزموت
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

404/09/19إقليم: زاكورةم. النخيلإقليم: زاكورةم. أمزرو 17 نعمنعيمة موهو 04/09/19 21246T)مزدوجزاكورة )البلدية

104/09/19إقليم: زاكورةم. النوارإقليم: زاكورةم.م أسرير 17 نعمخديجة بناني 04/09/19 25593T)مزدوجزاكورة )البلدية

104/09/19إقليم: زاكورةم.م اولد أيوبإقليم: زاكورةم.م الزركان 17 04/09/19ابراهيم الباشي 13465Kمزدوجتينزولين

104/09/18إقليم: زاكورةم. حي مولي رشيدإقليم: زاكورةم.م بني زولي 16 04/09/18إلتحاق بالزوجليلى باحمو 12774J)مزدوجزاكورة )البلدية

806/09/17إقليم: زاكورةم.م اولد سليمانإقليم: زاكورةم.م أولد عثمان 15 04/09/19يونس ريزيد 13306Mمزدوجأولد يحيى لكراير

206/09/17إقليم: زاكورةم.م أزغارإقليم: زاكورةم.م البليدة 15 04/09/19ياسين سلطان 13337

W

مزدوجتاكونيت

106/09/17إقليم: زاكورةم.م اولد سليمانإقليم: زاكورةم.م أولد عثمان 15 04/09/19عمر زاهيد 13306Mمزدوجأولد يحيى لكراير

106/09/17إقليم: زاكورةم.م بني زوليإقليم: زاكورةم.م اولد أيوب 15 04/09/19ايت المكي عبد الله 13420Lمزدوجبني زولي

  المدرسة الجماعاتية ايت إقليم: زاكورةم.م النقوب

ولل

106/09/17إقليم: زاكورة 15 04/09/19حسين لحسن 26596Hمزدوجأيت ولل

104/09/18إقليم: تنغيرم.م البيهقيإقليم: زاكورةم.م سيت 14 04/09/18إلتحاق بالزوجكريمة عللي 09420Nمزدوجأيت هاني

104/09/18إقليم: زاكورةم. حي مولي رشيدإقليم: زاكورةم.م تدسي 14 04/09/18إلتحاق بالزوجالمربوح نزيهة 12774J)مزدوجزاكورة )البلدية

1004/09/18إقليم: زاكورةم.م الفايجة - ف. لمغادرإقليم: زاكورةم.م تنفو 14 04/09/18عبد السلم الكبيري 19373Gمزدوجترناتة

104/09/18إقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسوإقليم: زاكورةم.م أمراد 14 04/09/18حميد اشمقلو 13388Bمزدوجأيت بوداود

104/09/18إقليم: زاكورةم. تانسيطة 2إقليم: زاكورةم.م تمتيك 14 04/09/18إلتحاق بالزوججميلة اوجامع 20700Z)مزدوجزاكورة )البلدية

104/09/18إقليم: زاكورةم.م تدسيإقليم: زاكورةم.م تنفو 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةنور الدين الزحاف 13423Pمزدوجبني زولي

104/09/18إقليم: زاكورةم.م أزلكإقليم: زاكورةم.م لوكمان 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةشعيب الصديقي 13483Eمزدوجترناتة

104/09/18إقليم: زاكورةم. تنسيطةإقليم: زاكورةم.م تدسي 14 04/09/18إلتحاق بالزوجعزيزة ليعيشي 12769D)مزدوجزاكورة )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 2020

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: زاكورةم.م تدسيإقليم: زاكورةم.م الزاوية البرانية 14 04/09/18فال سلوى 13423Pمزدوجبني زولي

904/09/18إقليم: زاكورةم.م تدسيإقليم: زاكورةم.م المرجة 14 04/09/18اسماعيل القشقوري 13423Pمزدوجبني زولي

604/09/18إقليم: ورزازاتم.سكورةإقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسو 14 04/09/18إلتحاق بالزوجأمازي نعيمة 12790Bمزدوجسكورة أهل الوسط

704/09/18إقليم: زاكورةم.م بني زوليإقليم: زاكورةم.م تنفو 14 04/09/18رقية الغالي 13420Lمزدوجبني زولي

204/09/18إقليم: زاكورةم.م اولد سليمانإقليم: زاكورةم.م تيمارغين 14 04/09/18سعاد العبدلوي 13306Mمزدوجأولد يحيى لكراير

704/09/18إقليم: زاكورةم.م اغللإقليم: زاكورةم.م أيت حدو 14 05/09/18م مستعيد 13428Vمزدوجبني زولي

204/09/18إقليم: زاكورةم.م اولد سليمانإقليم: زاكورةم.م أخلوف 14 04/09/18فاطمة الكيمية 13306Mمزدوجأولد يحيى لكراير

304/09/18إقليم: زاكورةم.م بني زوليإقليم: زاكورةم.م تفتشنا 14 04/09/18أوشيبي عبد ا 13420Lمزدوجبني زولي

304/09/18إقليم: الرشيديةاغبالوإقليم: زاكورةم.م لوكمان 14 04/09/18رشيد صديقي 09647Kمزدوجاغبالو انكردوس

704/09/18إقليم: تنغيرم.م صغرو 2إقليم: زاكورةم.م لوكمان 14 04/09/18 أسماء الحداني 09476Zمزدوجالنيف

104/09/18إقليم: زاكورةم.م تنكامتإقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيم 14 04/09/18وفاء الناصري 13426Tمزدوجبني زولي

104/09/18إقليم: زاكورةم.م الفايجة - ف. لمغادرإقليم: زاكورةم.م أمييرد 14 04/09/18م اومحيدي 19373Gمزدوجترناتة

204/09/18إقليم: زاكورةم.م تنكامتإقليم: زاكورةم.م نصراط 14 04/09/18عبد الله لخليلي 13426Tمزدوجبني زولي

104/09/18إقليم: زاكورةم.م ايت وللإقليم: زاكورةم.م المرجة 14 04/09/18عمر الثوامي 13375Mمزدوجأيت ولل

1004/09/18إقليم: زاكورةم.م بني زوليإقليم: زاكورةم.م تنفو 14 04/09/18ناعيمة فقير 13420Lمزدوجبني زولي

404/09/18إقليم: زاكورةم.م اوزدينإقليم: زاكورة   م.م بوازار 14 04/09/18احمد  ايت منصور 13291

W

مزدوجتانسيفت

204/09/18إقليم: تنغيرم.م ايت كماتإقليم: زاكورة   م.م بوازار 14 04/09/18م بوعنان 12843J أيت  سدرات السهل

الغربية

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 2020

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: زاكورةم. أمزروإقليم: زاكورةم.م الزركان 14 04/09/18إلتحاق بالزوجشامية الخوماني 12773H)مزدوجزاكورة )البلدية

104/09/18إقليم: زاكورةم.م الفايجة - ف. لمغادرإقليم: زاكورةم.م نصراط 14 04/09/18عبد الحليم الصلبي 19373Gمزدوجترناتة

404/09/18إقليم: زاكورةم.م تدسيإقليم: زاكورةم.م اولد عمر 14 04/09/18عبد الخالق الزوين 13423Pمزدوجبني زولي

104/09/18إقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيمإقليم: زاكورةم.م أمييرد 14 04/09/18م الركي 13448Sمزدوجتامكروت

704/09/18إقليم: ورزازاتم.م.الصورإقليم: زاكورةم.م تمسل 14 04/09/18نادية الديدي 13066Bمزدوجتيدلي

304/09/18إقليم: زاكورةم.م زاوية الفكوسإقليم: زاكورةم.م تغبالت 14 04/09/18جهان احا 13462Gمزدوجتينزولين

104/09/18إقليم: زاكورةم.م تكمادرتإقليم: زاكورةم.م ألمو 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةمحداش سعيد 13446Pمزدوجتامكروت

204/09/18إقليم: زاكورةم.م الزركانإقليم: زاكورةم.م سيت 14 04/09/18عبد العلي الغرافي 13451Vمزدوجبوزروال

604/09/18إقليم: زاكورةم.م الفايجة - ف. لمغادرإقليم: زاكورةم.م بني سمكين 14 04/09/18سعيد القسيوي 19373Gمزدوجترناتة

204/09/18إقليم: زاكورةم.م اولد سليمانإقليم: زاكورةم.م أيت أوزين-ف. تافصاط 14 04/09/18سعيد الفراجي 13306Mمزدوجأولد يحيى لكراير

104/09/18إقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسوإقليم: زاكورةم.م تغبالت 14 04/09/18يوسف والعريف 13388Bمزدوجأيت بوداود

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. إحنداكنإقليم: زاكورةم.م المرجة 14 04/09/18كمال المسعودي 13030Mمزدوجتلوات

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. تسليتإقليم: زاكورةم.م ألمو 14 04/09/18حسي يوسف 13104Tمزدوجوسلسات

604/09/18إقليم: زاكورةم.م اغللإقليم: زاكورةم.م لوكمان 14 04/09/18سفيان لعكيدي 13428Vمزدوجبني زولي

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م.  تورجدالإقليم: زاكورةم.م تغبالت 14 04/09/18جواد اوالطاغي 13042Aمزدوجاغرم نوكدال

304/09/18إقليم: زاكورةم.م تنفوإقليم: زاكورةم.م المرجة 14 04/09/18مهموز عبد الرحمان 13431Yمزدوجفزواطة

104/09/18إقليم: زاكورةم.م الزركانإقليم: زاكورةم.م أخلوف 14 04/09/18أسماء الصالحي 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 2020

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: زاكورةم.م اولد سليمانإقليم: زاكورةم.م سيت 14 04/09/18حكيمة بن المداني 13306Mمزدوجأولد يحيى لكراير

104/09/18إقليم: زاكورةم.م بوخللإقليم: زاكورةم.م اولد عمر 14 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم روزن 13475

W

مزدوجالروحا

204/09/18إقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيمإقليم: زاكورةم.م تيمارغين 14 04/09/18سعاد الواليدي 13448Sمزدوجتامكروت

104/09/18إقليم: زاكورةم.م تدسيإقليم: زاكورةم.م تغبالت 14 04/09/18الوزاني خليفي 13423Pمزدوجبني زولي

104/09/18إقليم: زاكورةم.م محاميد الغزلنإقليم: زاكورةم.م بني سمكين 14 04/09/18أيوب أيت علي 13321Dمزدوجامحاميد الغزلن

104/09/18إقليم: زاكورةم.م تنفوإقليم: زاكورةم.م لوكمان 14 04/09/18جمي اسماعيل 13431Yمزدوجفزواطة

404/09/18إقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيمإقليم: زاكورةم.م بني علي 14 04/09/18خدوج عزيز 13448Sمزدوجتامكروت

304/09/18إقليم: زاكورةم.م بني زوليإقليم: زاكورةم.م الفايجة - ف. لمغادر 14 04/09/18ليلى اللود 13420Lمزدوجبني زولي

 زاوية سيدي حمزة - م/م إقليم: زاكورةم.م الصفصاف

ابي سليم العياشي

104/09/18إقليم: ميدلت 14 04/09/18ثوريا اكبجيل 09811Nمزدوجزاوية سيدي حمزة

104/09/18إقليم: زاكورةم.م بني عليإقليم: زاكورةم.م بني سمكين 14 04/09/18عبدالرحمان نعيم 13435Cمزدوجفزواطة

804/09/18إقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيمإقليم: زاكورةم.م تيمارغين 14 04/09/18عائشة فاتيحي 13448Sمزدوجتامكروت

704/09/18إقليم: الرشيديةتامرنةإقليم: زاكورةم.م تغبالت 14 04/09/18خالد حسني 20316Gمزدوجالريصاني

704/09/18إقليم: زاكورةم.م اغللإقليم: زاكورةم.م تنفو 14 04/09/18سعيد لبيهي 13428Vمزدوجبني زولي

404/09/18إقليم: زاكورةم.م زاوية الفكوسإقليم: زاكورةم.م الزركان 14 05/09/18الرامي سعيدة 13462Gمزدوجتينزولين

1004/09/18إقليم: زاكورةم.م بني زوليإقليم: زاكورةم.م نصراط 14 04/09/18زايد وربيع 13420Lمزدوجبني زولي

404/09/18إقليم: زاكورةم.م اولد أيوبإقليم: زاكورةم.م البليدة 14 04/09/18عزيزة البوبكري 13465Kمزدوجتينزولين

204/09/18إقليم: زاكورةم.م تدسيإقليم: زاكورةم.م أمييرد 14 04/09/18محسين بونجاب 13423Pمزدوجبني زولي
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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 2020

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: زاكورةم.م أمرادإقليم: زاكورةم.م ألمو 14 04/09/18يمين ابراهيم 13390Dمزدوجأيت بوداود

504/09/18إقليم: زاكورةم.م تنكامتإقليم: زاكورة   م.م بوازار 14 04/09/18عبد الصمد بماد 13426Tمزدوجبني زولي

704/09/18إقليم: زاكورةم.م اغللإقليم: زاكورةم.م بني سمكين 14 04/09/18ابراهيم البوني 13428Vمزدوجبني زولي

104/09/18إقليم: زاكورةم.م أخلوفإقليم: زاكورةم.م أمييرد 14 04/09/18ياسين الزواني 13452

W

مزدوجبوزروال

104/09/18إقليم: زاكورةم.م بني زوليإقليم: زاكورةم.م أمييرد 14 04/09/18م لبعلي 13420Lمزدوجبني زولي

904/09/18إقليم: زاكورةم.م بني زوليإقليم: زاكورةم.م الزركان 14 04/09/18الغالي وفاء 13420Lمزدوجبني زولي

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. توغوتإقليم: زاكورةم.م تنفو 14 04/09/18نصيرة الرشدي 13057Sمزدوجتيدلي

104/09/18إقليم: زاكورةم.م أخلوفإقليم: زاكورةم.م تنومريت 14 04/09/18خليفة الصالحي 13452

W

مزدوجبوزروال

504/09/18إقليم: زاكورةم.م أخلوفإقليم: زاكورةم.م سيت 14 04/09/18حسن دباغ 13452

W

مزدوجبوزروال

1104/09/18إقليم: الرشيديةالطاوسإقليم: زاكورةم.م تنومريت 14 04/09/18عبد الغاني امسلمي 09587Vمزدوجالطاوس

204/09/18إقليم: زاكورةم.م اولد سليمانإقليم: زاكورةم.م أخلوف 14 04/09/18سعاد موساوي 13306Mمزدوجأولد يحيى لكراير

304/09/18إقليم: الرشيديةتامرنةإقليم: زاكورةم.م ألمو 14 04/09/18بوقراب سعيد 20316Gمزدوجالريصاني

604/09/18إقليم: زاكورةم.م بني زوليإقليم: زاكورةم.م تنفو 14 04/09/18م بوحودة 13420Lمزدوجبني زولي

304/09/18إقليم: زاكورةم.م اولد ابراهيمإقليم: زاكورةم.م أمييرد 14 04/09/18جمال الحداد 13448Sمزدوجتامكروت

104/09/18إقليم: زاكورةم.م محاميد الغزلنإقليم: زاكورةم.م اولد عمر 14 04/09/18مريم  لكديح 13321Dمزدوجامحاميد الغزلن

104/09/18إقليم: زاكورةم.م أيت أوزين-ف. تافصاطإقليم: زاكورةم.م تفداسين 14 04/09/18رشيد صبير 19384Uمزدوجأيت ولل

904/09/18إقليم: زاكورةم.م تدسيإقليم: زاكورةم.م الزركان 14 04/09/18خديجة شافيق 13423Pمزدوجبني زولي
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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 2020

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: زاكورةم.م ألموإقليم: زاكورةم.م أمييرد 14 04/09/18عماد موعنى 13383

W

مزدوجتغبالت

102/09/16إقليم: أزيللمركزية تغيغيت زناتيإقليم: زاكورةم.م تنكامت 11 04/09/19أيت الحاج منصور 06955Jمزدوجزاوية احنصال

104/09/18إقليم: زاكورةم.م أم الرمانإقليم: زاكورةم.م تيمارغين 11 04/09/19يوسف تشعوت 13406

W

مزدوجتازارين

104/09/18إقليم: ورزازاتم.م. سيدي فلح 1إقليم: زاكورةم.م أولد عثمان 11 04/09/19الحبيب مهداوي 13187Hمزدوجسكورة أهل الوسط

704/09/18إقليم: زاكورةم.م أخلوفإقليم: زاكورةم.م تفتشنا 11 04/09/19عبد العزيز النصار 13452

W

مزدوجبوزروال

404/09/18إقليم: زاكورةم.م تمسلإقليم: زاكورةم.م النقوب 11 04/09/19منال البخار 13311Tمزدوجأولد يحيى لكراير

104/09/18إقليم: زاكورةم.م بني صبيحإقليم: زاكورةم.م محاميد الغزلن 11 نعماحمد الرزكي 04/09/19 13332Rمزدوجتاكونيت

104/09/18إقليم: زاكورةم.م تنفوإقليم: زاكورةم.م لوكمان 11 04/09/19ابراهيم مسكور 13431Yمزدوجفزواطة

304/09/18إقليم: زاكورةم.م تمساهلتإقليم: زاكورةم.م أمراد 11 04/09/19عبد الحميد بوزيت 13407Xمزدوجتازارين

904/09/18إقليم: زاكورةم.م تنكامتإقليم: زاكورةم.م أيت أوزين-ف. تافصاط 11 04/09/19لحسن عميري 13426Tمزدوجبني زولي

504/09/18إقليم: زاكورةم.م اولد سليمانإقليم: زاكورةم.م النقوب 11 04/09/19م أيت بادو 13306Mمزدوجأولد يحيى لكراير

104/09/18إقليم: زاكورةم.م تمسلإقليم: زاكورةم.م أبرنوص 11 04/09/19ايت اباحني عبد الهادي 13311Tمزدوجأولد يحيى لكراير

104/09/18إقليم: زاكورةم.م ايت وللإقليم: زاكورةم.م تيمارغين 11 04/09/19عمر خل 13375Mمزدوجأيت ولل

104/09/18إقليم: زاكورةم.م تمسلإقليم: زاكورةم.م أبرنوص 11 04/09/19عبد اللطيف اباحني 13311Tمزدوجأولد يحيى لكراير

704/09/18إقليم: زاكورةم.م أولد عثمانإقليم: زاكورةم.م اسمارة 11 04/09/19م بوحدو 13307Nمزدوجأولد يحيى لكراير

902/09/10إقليم: الحاجبمولي اسماعيلإقليم: زاكورةم.م عقبة بن نافع 8 04/09/19إلتحاق بالزوجةالشريف لمراني 04109R)مزدوجاكوراي )البلدية

104/09/19إقليم: زاكورةم. النوارإقليم: زاكورةم.م العروميات 8 04/09/19إلتحاق بالزوجسيهام أوبوز 25593T)مزدوجزاكورة )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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

1005/09/08إقليم: تنغيرم.م الركإقليم: زاكورةم.م أمراد 7 05/09/19أسهي سعيد 09488Mمزدوجالنيف

704/09/19إقليم: زاكورةم.م تنفوإقليم: زاكورةم.م أمييرد 7 04/09/19عبد العاطي الوقاسي 13431Yمزدوجفزواطة

504/09/19إقليم: زاكورةم.م الزركانإقليم: زاكورةم.م سيت 7 04/09/19سرتي نور الدين 13451Vمزدوجبوزروال

104/09/19إقليم: الرشيديةتكرومتإقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسو 7 04/09/19م موهو 09552Gمزدوجالريصاني

604/09/19إقليم: زاكورةم.م تانسيختإقليم: زاكورةم.م المرجة 7 04/09/19لحسن ابهاوي 13296Bمزدوجتامزموت

104/09/19إقليم: زاكورةم.م أيت مرصيدإقليم: زاكورة   م.م بوازار 7 04/09/19احمد ناجي 13354Pمزدوجانقوب

304/09/19إقليم: زاكورةم.م أخلوفإقليم: زاكورةم.م أيت مرصيد 7 04/09/19عبد اللطيف بن لخضر 13452

W

مزدوجبوزروال

904/09/19إقليم: الرشيديةاغف نغيرإقليم: زاكورةم.م سيت 7 04/09/19مدياني نور الدين 09593Bمزدوجسيدي علي

304/09/19إقليم: زاكورةم.م تمساهلتإقليم: زاكورةم.م سيت 7 04/09/19المامون الحسين 13407Xمزدوجتازارين

804/09/19إقليم: زاكورةم.م أخلوفإقليم: زاكورةم.م تفداسين 7 04/09/19سليمان الفاضلي 13452

W

مزدوجبوزروال

604/09/19إقليم: زاكورةم.م الزركانإقليم: زاكورةم.م أيت أوزين-ف. تافصاط 7 04/09/19م  الزوين 13451Vمزدوجبوزروال

304/09/19إقليم: زاكورةم.م نصراطإقليم: زاكورةم.م تنومريت 7 04/09/19معاد دحو 13335Uمزدوجتاكونيت

804/09/19إقليم: زاكورةم.م تانسيختإقليم: زاكورةم.م سيت 7 04/09/19ايت العربي موسى 13296Bمزدوجتامزموت

1004/09/19إقليم: زاكورةم.م الزركانإقليم: زاكورةم.م تفتشنا 7 04/09/19عيسى كاسمي 13451Vمزدوجبوزروال

204/09/19إقليم: زاكورةم. أمزروإقليم: زاكورةم.م أسرير 7 نعممونية  اسويمري 04/09/19 12773H)مزدوجزاكورة )البلدية

104/09/19إقليم: ورزازاتم.م. اسكاإقليم: زاكورةم.م تمسل 7 04/09/19م جغبي 13021Cمزدوجتلوات

404/09/19إقليم: زاكورةم.م أولد عثمانإقليم: زاكورةم.م ايت علي أوحسو 7 04/09/19جواد صوماد 13307Nمزدوجأولد يحيى لكراير
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

104/09/19إقليم: زاكورةم.م تمساهلتإقليم: زاكورةم.م تنومريت 7 04/09/19خالد اشطو 13407Xمزدوجتازارين

704/09/19إقليم: زاكورةم.م تنفوإقليم: زاكورةم.م تنومريت 7 04/09/19وليد ايت يشو 13431Yمزدوجفزواطة

1004/09/19إقليم: زاكورةم.م الزاوية البرانيةإقليم: زاكورةم.م الصفصاف 7 04/09/19رضوان بوتدغارت 13436Dمزدوجفزواطة

104/09/19إقليم: زاكورةم.م اولد ادريسإقليم: زاكورةم.م أمييرد 7 04/09/19بوجمعة ليعيشي 13325Hمزدوجامحاميد الغزلن

104/09/19إقليم: زاكورةم.م تمساهلتإقليم: زاكورةم.م اسمارة 7 04/09/19مصطفى أغروض 13407Xمزدوجتازارين

104/09/19إقليم: زاكورةم.م محاميد الغزلنإقليم: زاكورةم.م بني صبيح 7 نعمزينب الكبيري 04/09/19 13321Dمزدوجامحاميد الغزلن

704/09/19إقليم: زاكورةم.م تنفوإقليم: زاكورةم.م أمييرد 7 04/09/19نور الدين طفيل 13431Yمزدوجفزواطة

304/09/19إقليم: زاكورةم.م الفايجة - ف. لمغادرإقليم: زاكورةم.م تنومريت 7 04/09/19م البريق 19373Gمزدوجترناتة

204/09/19إقليم: زاكورةم.م تمسلإقليم: زاكورةم.م أزلك 7 04/09/19الزهرة النحكامي 13311Tمزدوجأولد يحيى لكراير

104/09/19إقليم: زاكورةم.م تانسيختإقليم: زاكورةم.م تنومريت 7 04/09/19مبارك وخلدجا 13296Bمزدوجتامزموت

404/09/19إقليم: ورزازاتم.م. تسليتإقليم: زاكورة   م.م بوازار 7 04/09/19اوشني عبد الرحمان 13104Tمزدوجوسلسات

904/09/19إقليم: زاكورةم.م تفتشناإقليم: زاكورةم.م تفداسين 7 04/09/19خالد الترغليلي 13417Hمزدوجتافتشنا

504/09/19إقليم: زاكورةم.م أخلوفإقليم: زاكورةم.م الفايجة - ف. لمغادر 7 04/09/19حنان موحا حمو 13452

W

مزدوجبوزروال

104/09/19إقليم: زاكورةم.م بني سمكينإقليم: زاكورةم.م اسمارة 7 04/09/19عبدالصادق باحمو 13339Yمزدوجكتاوة

  المدرسة الجماعاتية ايت إقليم: زاكورةم.م تنومريت

ولل

104/09/19إقليم: زاكورة 7 04/09/19رشيد بويريك 26596Hمزدوجأيت ولل

104/09/19إقليم: زاكورةم.م الصفصافإقليم: زاكورةم.م أيت مرصيد 7 04/09/19م امكون 13367Dمزدوجأيت ولل

104/09/19إقليم: تنغيرم.م ميماريغنإقليم: زاكورةم.م تفداسين 7 04/09/19حسن قاسمي 09502Cمزدوجالنيف
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

104/09/19إقليم: زاكورةم.م اوزدينإقليم: زاكورة   م.م بوازار 7 04/09/19عبد الصمد ابولحسن 13291

W

مزدوجتانسيفت

104/09/19إقليم: زاكورةم.م بني سمكينإقليم: زاكورةم.م أمييرد 7 04/09/19سمير نعماني 13339Yمزدوجكتاوة

604/09/19إقليم: زاكورةم.م تنفوإقليم: زاكورةم.م تفداسين 7 04/09/19م نبو 13431Yمزدوجفزواطة

504/09/19إقليم: زاكورةم.م أخلوفإقليم: زاكورةم.م المرجة 7 04/09/19هشام لمقدم 13452

W

مزدوجبوزروال

304/09/19إقليم: زاكورةم.م تنفوإقليم: زاكورةم.م تفداسين 7 04/09/19عبد الصمد الحميدي 13431Yمزدوجفزواطة

404/09/19إقليم: زاكورةم.م الزركانإقليم: زاكورةم.م المرجة 7 04/09/19عبد المجيد الكانا 13451Vمزدوجبوزروال

704/09/19إقليم: زاكورةم.م أخلوفإقليم: زاكورة   م.م بوازار 7 04/09/19عبد الرزاق النحكامي 13452

W

مزدوجبوزروال

904/09/19إقليم: زاكورةم.م الواحةإقليم: زاكورةم. النخيل 6 نعمالتابيت ايمان 04/09/19 13482Dمزدوجترناتة

104/09/19إقليم: زاكورةم. حي مولي رشيدإقليم: زاكورةم. النوار 6 نعمكوثر بويحيى 04/09/19 12774J)مزدوجزاكورة )البلدية

104/09/19إقليم: زاكورةم. النوارإقليم: زاكورةم. حي مولي رشيد 6 نعمالحسني سكينة 04/09/19 25593T)مزدوجزاكورة )البلدية

904/09/19إقليم: زاكورةم.م أسريرإقليم: زاكورةم. النوار 6 نعمعتيقة اغفيري 04/09/19 12770E)مزدوجزاكورة )البلدية

م. مدرسة كم ايت حمو 

اوسعيد

المدرسة البتدائية الشيخ إقليم: زاكورة

ماء العينين

102/09/16إقليم: سيدي افني 24 02/09/16الحسن مهمز 16710M)المازيغيةالخصاص )البلدية
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09

عمالة: أكادير  إدا م. التقـدم 2عمالة: أكادير  إدا وتنانم. التقـدم

وتنان
116/09/80 184 16/09/86أقدمية 16 سنةفاطمة مقدام 20606X)مزدوجاكادير )البلدية

م.م مسكينة- اغيــل  

اوضرضــور

عمالة: أكادير  إدا م. المرينيينعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
116/09/94 179 16/09/96أقدمية 16 سنةحسن زكي 25590P)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا مدرسة المبادرةعمالة: أكادير  إدا وتنانسيـدي بوسحـاب

وتنان
116/09/92 173 16/09/96أقدمية 16 سنةحميد رمشي 24631X)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.2 مارسعمالة: أكادير  إدا وتنانم. الفــردوس

وتنان
116/09/92 169 16/09/98أقدمية 16 سنةالصدايري م 04844P)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. الوحــدةعمالة: أكادير  إدا وتنانم دار بـوبكـر

وتنان
116/09/95 167 16/09/99أقدمية 16 سنةفؤاد لطفي 04832B)مزدوجاكادير )البلدية

م.م مسكينة- اغيــل  

اوضرضــور

عمالة: أكادير  إدا م. الحي الميعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
216/09/93 167 16/09/99أقدمية 16 سنةم حسو 24202F)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.2 مارسعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الهضاب- أمسكــرود

وتنان
216/09/96 167 05/09/99أقدمية 16 سنةعبدا   العسري 04844P)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. ابـن سيـناعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م السعديين-أمـالـو

وتنان
216/09/97 167 16/09/99أقدمية 16 سنةحسن نهام 04813F)مزدوجاكادير )البلدية

م.م ســوق السبــت-سوق 

السبت

عمالة: أكادير  إدا م. النجــاحعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
216/09/98 167 06/09/00أقدمية 16 سنةم العشاري 04826V)مزدوجاكادير )البلدية

م.م سيدي سعيد 

اوحماد-إكـــوزا

عمالة: أكادير  إدا م أدرارعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
416/09/99 163 16/09/00أقدمية 16 سنةجوهري عبد الحق 26611Z)مزدوجاكادير )البلدية

م.م سيدي سعيد 

اوحماد-إكـــوزا

عمالة: أكادير  إدا م. ابـن سيـناعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
116/09/99 163 06/09/00أقدمية 16 سنةم تضوة 04813F)مزدوجاكادير )البلدية

م.م سد عبد 

المومن-تـسـكـينـت

عمالة: أكادير  إدا م.اليمامةعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
106/09/00 161 06/09/00أقدمية 16 سنةالمدني بوكموم 24766Uمزدوجالدراركة

عمالة: أكادير  إدا م.عبد الرحيــم  بوعبيــدعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م ألما- ألما

وتنان
116/09/97 159 16/09/01أقدمية 16 سنةامنة قصيد 04841L)مزدوجاكادير )البلدية

م.م الشهيد الحسين بن 

علي-سيدي بلقاسم

عمالة: أكادير  إدا م.م المواج- تمراغتعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
116/09/99 159 13/09/01أقدمية 16 سنةعبد ا ايت همو 04858Eمزدوجأورير

عمالة: أكادير  إدا م. سكينـة بنت الحسيـنعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الهداية-تمعيــت إزدار

وتنان
216/09/95 157 16/09/99أقدمية 16 سنةالصحمودي زكريا 04815H)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. ابـن سيـناعمالة: أكادير  إدا وتنانم. الفــردوس

وتنان
216/09/96 157 06/10/00أقدمية 16 سنةزكرياء العمل 04813F)مزدوجاكادير )البلدية

م.م سيدي أحمد الرامي- إمي 

ميكي

عمالة: أكادير  إدا م. ابن بطـوطـةعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
316/09/98 157 16/09/99أقدمية 16 سنةلطيفة اشهبون 04816J)مزدوجاكادير )البلدية
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عمالة: أكادير  إدا م. الحي الميعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م اد بنصاك-اد بنصاك

وتنان
616/09/99 157 16/09/99أقدمية 16 سنةاحسان احموش 24202F)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الحكمةعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م سيدي يعقوب-الـزاويـة

ملول
106/09/00 157 07/09/04أقدمية 16 سنةم ايت علي وكريم 05072M)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م العباسيين-ازراراكعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م هارون الرشيد-أقصـري

وتنان
316/09/93 155 25/10/01أقدمية 16 سنةعمر لكوري 04887Lمزدوجالدراركة

116/09/97إقليم: العيونالمدرسة البتدائية العيونعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م المنار-التامـري 155 06/09/01أقدمية 16 سنةم ايوب 06429M)مزدوجالعيون )البلدية

م.م سيدي ابراهيم او 

علي-أسيتف إييـك

عمالة: أكادير  إدا م. عمـر بن عبـد العـزيــزعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
916/09/98 155 06/09/01أقدمية 16 سنةمجى     لبنى 20604V)مزدوجاكادير )البلدية

316/09/99إقليم: القنيطرةعبد المومن بن عليعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م المنار-التامـري 155 06/09/01أقدمية 16 سنةمحي الدين مطيع 21001B)مزدوجمهدية )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م أبي بكر الصديقعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م السعديين-أمـالـو

ملول
116/09/99 155 04/09/02أقدمية 16 سنةفريد بنكا 24236T)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. الوفــاءعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تماسنين-إضـوران

وتنان
616/09/99 155 04/09/02أقدمية 16 سنةعمر بنساردا 04827

W

مزدوجاكادير )البلدية(

عمالة: أكادير  إدا م.يعقــوب المنصــورعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م سيدي يعقوب-الـزاويـة

وتنان
316/09/99 155 07/09/04أقدمية 16 سنةم الحبيب اكناو 04846S)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. شاعر  الحمراءعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الهضاب- أمسكــرود

وتنان
616/09/99 153 06/09/00أقدمية 16 سنةفتيحة بوزكا 04817K)مزدوجاكادير )البلدية

م.م مسكينة- اغيــل  عمالة: أكادير  إدا وتنانم.م هارون الرشيد-أقصـري

اوضرضــور

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1006/09/00 153 06/09/02أقدمية 16 سنةوسيم وعموا 04895V)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. شاعر  الحمراءعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م سيدي يعقوب-الـزاويـة

وتنان
206/09/00 153 04/09/02أقدمية 16 سنةزينة سنان 04817K)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م البراعمعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الهداية-تمعيــت إزدار

ملول
216/09/99 151 06/09/03أقدمية 16 سنةخالد ايت الحيان 05067G)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. المختـار السوسـيعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الركان-جـيـــتـكـل

وتنان
206/09/00 151 06/09/00أقدمية 16 سنةنعيمة ايت علي 04837G)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م العباسيين-ازراراكعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م النخيل-تيكـويــن

وتنان
106/09/01 151 04/09/02أقدمية 16 سنةاحمد امغار 04887Lمزدوجالدراركة

م.م سيدي ابراهيم او 

علي-أسيتف إييـك

عمالة: أكادير  إدا م. عمـر بن عبـد العـزيــزعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
906/09/01 151 06/09/02أقدمية 16 سنةميلود حاجب 20604V)مزدوجاكادير )البلدية

م.م تكاديرت ندوبل-تكاديـرت عمالة: أكادير  إدا وتنانم.م النخيل-تيكـويــن

ندوبـتل

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1006/09/01 151 04/09/02أقدمية 16 سنةاحمد مليح 04883Gمزدوجالدراركة
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م.م مسكينة- اغيــل  عمالة: أكادير  إدا وتنانم.م النخيل-تيكـويــن

اوضرضــور

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
306/09/01 151 06/09/02أقدمية 16 سنةعصام ونان 04895V)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا مدرسة المبادرةعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الهضاب- أمسكــرود

وتنان
106/09/00 149 18/09/02أقدمية 16 سنةعبدا كريهم 24631X)مزدوجاكادير )البلدية

م.م سد عبد 

المومن-تـسـكـينـت

عمالة: أكادير  إدا م دار بـوبكـرعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
204/09/02 149 04/09/02أقدمية 16 سنةمليكة برباش 04876Zمزدوجالدراركة

عمالة: أكادير  إدا م دار بـوبكـرعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م اد بنصاك-اد بنصاك

وتنان
605/09/02 149 27/09/02أقدمية 16 سنةصادق م 04876Zمزدوجالدراركة

عمالة: إنزكان ايت م الفلحعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الهضاب- أمسكــرود

ملول
206/09/00 147 06/09/01أقدمية 16 سنةالحسين بوحتيتش 05047K)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.الياسمينعمالة: أكادير  إدا وتنانسيـدي بوسحـاب

وتنان
406/09/01 147 06/09/03أقدمية 16 سنةيوسف بولفرة 26998Vمزدوجالدراركة

م.م مسكينة- اغيــل  عمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الهداية-تمعيــت إزدار

اوضرضــور

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1006/09/01 147 24/10/05أقدمية 16 سنةمصطفى جميخ 04895V)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. الفــردوسعمالة: أكادير  إدا وتنانسيـدي بوسحـاب

وتنان
806/09/01 147 06/09/03أقدمية 16 سنةسفيان الصالحي 24203Gمزدوجالدراركة

عمالة: أكادير  إدا م.يعقــوب المنصــورعمالة: أكادير  إدا وتنانم. الفــردوس

وتنان
616/09/97 145 06/09/01أقدمية 16 سنةعمر جيار 04846S)مزدوجاكادير )البلدية

م.م سيدي أحمد الرامي- إمي 

ميكي

عمالة: إنزكان ايت م المام البخاريعمالة: أكادير  إدا وتنان

ملول
706/09/00 145 05/09/05إلتحاق بالزوجفاطمة الطرفا 05056V الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

م.م عبد ا بن ياسين-دو 

تسليليـت

عمالة: أكادير  إدا م.واد سوسعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
904/09/02 145 04/09/03أقدمية 16 سنةادريس شهترمان 04874Xمزدوجالدراركة

عمالة: أكادير  إدا م.عبد الرحيــم  بوعبيــدعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م المنار-التامـري

وتنان
206/09/01 143 18/09/04أقدمية 16 سنةفاتحي امل 04841L)مزدوجاكادير )البلدية

م.م مسكينة- اغيــل  عمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تدرارت-تدرارت

اوضرضــور

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
204/09/02 143 22/09/03أقدمية 16 سنةادوش م 04895V)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. تماوانزاعمالة: أكادير  إدا وتنانم,حسان بن ثابت

وتنان
116/09/92 142 06/09/00أقدمية 16 سنةاحمد ايدار 26763Pمزدوجأورير

عمالة: أكادير  إدا م.الحنصالــيعمالة: أكادير  إدا وتنانم دار بـوبكـر

وتنان
216/09/97 141 06/09/03أقدمية 16 سنةالكبير كامري 04881Eمزدوجالدراركة

عمالة: أكادير  إدا م.الحنصالــيعمالة: أكادير  إدا وتنانم. الفــردوس

وتنان
106/09/00 141 18/09/04أقدمية 16 سنةعفية نورة 04881Eمزدوجالدراركة

عمالة: إنزكان ايت مدرسة زينب النفزاويةعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م النخيل-تيكـويــن

ملول
106/09/01 141 20/09/04أقدمية 16 سنةبوحسين فتيحة 27272T)مزدوجأيت ملول )البلدية

1 203



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 2020

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.عبد الرحيــم  بوعبيــدعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م اغـروض-اغروض

وتنان
406/09/01 141 18/09/04أقدمية 16 سنةم  بولهان 04841L)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الفاقعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م أنسيــس-أنسيس

ملول
905/09/03 141 05/09/03أقدمية 16 سنةرشيد افرياض 20005U)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. الفــردوسعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م سيدي يعقوب-الـزاويـة

وتنان
605/09/03 141 05/09/03أقدمية 16 سنةعزيزة البهجاوي 24203Gمزدوجالدراركة

عمالة: أكادير  إدا م.واد سوسعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الركان-جـيـــتـكـل

وتنان
705/09/03 141 05/09/03أقدمية 16 سنةامال اوكري 04874Xمزدوجالدراركة

عمالة: أكادير  إدا م.عبد المـومـن بن علــيعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م المام البخاري-تقــــي

وتنان
105/09/03 141 05/09/03أقدمية 16 سنةالطاهر طروهالت 04840K)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الموحدينعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تـــورار- تورار

ملول
406/09/00 137 22/09/04إلتحاق بالزوجةهشام تابي 05033V)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.اليمامةعمالة: أكادير  إدا وتنانم دار بـوبكـر

وتنان
316/09/96 135 06/09/03أقدمية 16 سنةرضوان اورتان 24766Uمزدوجالدراركة

عمالة: إنزكان ايت م قنطرة سوسعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م عين أفرى-عين أفرى

ملول
806/09/01 135 06/09/03أقدمية 16 سنةطامو غضبان 05063C)مزدوجأيت ملول )البلدية

م.م الشهيد الحسين بن 

علي-سيدي بلقاسم

عمالة: أكادير  إدا م.الياسمينعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
104/09/02 135 06/09/03أقدمية 16 سنةعبد الكبير انشكار 26998Vمزدوجالدراركة

عمالة: أكادير  إدا م.اليمامةعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م هارون الرشيد-أقصـري

وتنان
1004/09/02 135 04/09/03أقدمية 16 سنةبوضاض م 24766Uمزدوجالدراركة

م.م سد عبد 

المومن-تـسـكـينـت

إقليم: شتوكة آيت م.م الخنساءعمالة: أكادير  إدا وتنان

باها
105/09/03 135 26/10/04أقدمية 16 سنةامزيل اسماء 05154Bمزدوجسيدي بيبي

عمالة: أكادير  إدا م. أسركيتعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م سيدي يعقوب-الـزاويـة

وتنان
504/09/02 131 18/09/04أقدمية 16 سنةغزلن إدوش 04851Xمزدوجأورير

عمالة: إنزكان ايت م أبي ذر الغفاريعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م أنسيــس-أنسيس

ملول
205/09/03 131 05/09/03أقدمية 16 سنةطارق احبو 05082Yمزدوجتمسية

216/09/95عمالة: طنجة - أصيلابي ذر الغفاريعمالة: أكادير  إدا وتنانم.المـام الشافعــي 119 16/09/01أقدمية 16 سنةعلى العرابي 26910Z طنجة المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: أكادير  إدا م,جابر بن حيانعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م النخيل-تيكـويــن

وتنان
506/09/01 99 04/09/09إلتحاق بالزوجةعبدالله بوعسيلة 21813Jمزدوجأورير

عمالة: أكادير  إدا م دار بـوبكـرعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م اد بنصاك-اد بنصاك

وتنان
805/09/03 97 02/09/09إلتحاق بالزوجةمراد بن شتي 04876Zمزدوجالدراركة

عمالة: أكادير  إدا م,حسان بن ثابتعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تيـديلـي-تيديلي

وتنان
307/09/04 89 04/09/10إلتحاق بالزوجفاطمة ايت بهي 20257Tمزدوجأورير
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عمالة: أكادير  إدا م.م الهضاب- أمسكــرودعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الركان-جـيـــتـكـل

وتنان
216/09/99 85 04/09/11زهير تمودي 04860Gمزدوجامسكروض

عمالة: أكادير  إدا م دار بـوبكـرعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الشللت-اســـك

وتنان
407/09/04 83 29/02/12إلتحاق بالزوجنعيمة بن علل 04876Zمزدوجالدراركة

م.م عبد ا بن ياسين-دو 

تسليليـت

المدرسة البتدائية المنصور عمالة: أكادير  إدا وتنان

الذهبي

316/09/99إقليم: العيون 73 08/09/17اسماعيل موربو 06435U)مزدوجالعيون )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م العباسيين-ازراراكعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م أنسيــس-أنسيس

وتنان
205/09/08 73 23/10/11إلتحاق بالزوجةالشافعي رشيد 04887Lمزدوجالدراركة

م.م سيدي  

أبوداود-تـوراريـن

عمالة: أكادير  إدا م.م الهضاب- أمسكــرودعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
106/09/00 66 02/09/16م حمزان 04860Gمزدوجامسكروض

عمالة: أكادير  إدا م. شاعر  الحمراءعمالة: أكادير  إدا وتنانم. الطلس أيت المودن

وتنان
116/09/86 58 نعمسعيد الورديغي 06/09/17 04817K)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. الطلس أيت المودنعمالة: أكادير  إدا وتنانم. شاعر  الحمراء

وتنان
606/09/00 58 نعمبهيجة البكراوي 06/09/17 04886K)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م,حسان بن ثابتعمالة: أكادير  إدا وتنانم آيت تامرـ التامري

وتنان
307/09/05 57 04/09/19إلتحاق بالزوجةفؤاد جردين 20257Tمزدوجأورير

م.م سد عبد 

المومن-تـسـكـينـت

عمالة: أكادير  إدا م.م الهضاب- أمسكــرودعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
1007/09/05 55 02/09/15مريم وادرك 04860Gمزدوجامسكروض

إقليم: شتوكة آيت م. الفداءعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م المام البخاري-تقــــي

باها
804/09/12 51 02/09/15كلتومة  قاصر 05123Tمزدوجانشادن

116/09/96إقليم: تيزنيتم. 18 نونبرعمالة: أكادير  إدا وتنانم. سكينـة بنت الحسيـن 50 نعمبلبصير إحي 04/09/19 16699A)مزدوجتزنيت )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م الهداية-تمعيــت إزدارعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تماسنين-إضـوران

وتنان
505/09/08 46 02/09/16إلتحاق بالزوجةشفيق عزيز 04877Aمزدوجالدراركة

م.م سيدي أحمد الرامي- إمي عمالة: أكادير  إدا وتنانم.م المام البخاري-تقــــي

ميكي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
202/09/10 45 02/09/15إلتحاق بالزوجنادية لقرع 04853Zمزدوجأورير

عمالة: أكادير  إدا م.م الهداية-تمعيــت إزدارعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م المام البخاري-تقــــي

وتنان
1005/09/11 45 02/09/15إلتحاق بالزوجةجامع بوشرى 04877Aمزدوجالدراركة

عمالة: إنزكان ايت م البساتينعمالة: أكادير  إدا وتنانم.الحنصالــي

ملول
116/09/98 42 نعمنورة ومان 06/09/17 05064D)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  كحيزعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م النخيل-تيكـويــن

باها
1005/09/11 39 06/09/17رشيدة ايت موح 05242Xمزدوجانشادن

عمالة: أكادير  إدا م.م السعديين-أمـالـوعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م المام البخاري-تقــــي

وتنان
405/09/11 39 02/09/16إلتحاق بالزوجةم ايت وكريم 04891Rمزدوجالدراركة

1 205



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 2020

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,جابر بن حيانعمالة: أكادير  إدا وتنانفرعية أوركــا-سوق السبت

وتنان
1005/09/11 39 02/09/16إلتحاق بالزوجبوشيت ربيعة 21813Jمزدوجأورير

عمالة: إنزكان ايت م امنة بنت وهبعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م سيدي يعقوب-الـزاويـة

ملول
1104/09/12 38 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة العسري 25588M)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م آيت تامرـ التامريعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م أنسري - اسدرام

وتنان
304/09/12 37 02/09/16إلتحاق بالزوجةمصطفى جويز 26138Kمزدوجتامري

م.م عبد ا ابن ياسين عمالة: أكادير  إدا وتنانم.م أكـرض-أكرض

مركزية اداوسملل

1003/09/13إقليم: تيزنيت 34 04/09/18ابراهيم حامي 16952Aمزدوجتيزغران

م.م الشهيد الحسين بن 

علي-سيدي بلقاسم

م.م سيدي أحمد الرامي- إمي عمالة: أكادير  إدا وتنان

ميكي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
902/09/14 34 02/09/16إلتحاق بالزوجةعبد العزيز ادكاحمان 04853Zمزدوجأورير

إقليم: شتوكة آيت  م. خربة سيدي طيبعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الساقية الحمراء-إنـرارن

باها
1002/09/14 32 04/09/18لوبنة أبلعيد 20555Sمزدوجأيت عميرة

عمالة: أكادير  إدا م,جابر بن حيانعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م النخيل-تيكـويــن

وتنان
927/01/17 31 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطنة أبايح 21813Jمزدوجأورير

227/01/17إقليم: تارودانتم.م الزيتونعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م أنسيــس-أنسيس 29 27/01/17إلتحاق بالزوجفاطمة البويهي 17536Kمزدوجلكفيفات

816/09/93إقليم: الفقيه بن صالحم المام مالكعمالة: أكادير  إدا وتنانم.واد سوس 28 06/09/17فاطمة ناجح 07325L الفقيه بن صالح

)البلدية(

مزدوج

عمالة: إنزكان ايت م العوينةعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م السعديين-أمـالـو

ملول
302/09/15 28 05/09/17إلتحاق بالزوجةعادل الرايس 05079V)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م اغـروض-اغروضعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م مولي زيدان-اد بوعبا

وتنان
127/01/17 28 06/09/17إلتحاق بالزوجخولة تلوست 04994Cمزدوجتامري

م.م ســوق السبــت-سوق 

السبت

904/09/12عمالة: سلمدرسة الشريف الدريسيعمالة: أكادير  إدا وتنان 26 04/09/18إلتحاق بالزوجالمغير حسناء 01208M)مزدوجحصين )المقاطعة

م.م عبد ا بن ياسين-دو 

تسليليـت

102/09/10إقليم: العيونالمدرسة البتدائية أم البنينعمالة: أكادير  إدا وتنان 25 04/09/19إلتحاق بالزوجسعيدة سراج الدين 06447G)مزدوجالعيون )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م ألما- ألماعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م سيدي يعقوب-الـزاويـة

وتنان
602/09/15 25 06/09/17إلتحاق بالزوجشانا سميرة 04856Cمزدوجأورير

عمالة: أكادير  إدا م.م المنار-التامـريعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م النخيل-تيكـويــن

وتنان
202/09/15 25 04/09/19يونس الحلق 04986Uمزدوجتامري

عمالة: أكادير  إدا م.م تيـديلـي-تيديليعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م أكـرض-أكرض

وتنان
204/09/18 24 04/09/19حسن شرع 04914Rمزدوجايموزار

عمالة: أكادير  إدا م.م سيدي يعقوب-الـزاويـةعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تدرارت-تدرارت

وتنان
204/09/18 24 04/09/18فاطمة أوشعيب 04988

W

مزدوجتامري
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عمالة: أكادير  إدا م.م سيدي يعقوب-الـزاويـةعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م سيدي سعيد أتنان-أزيــار

وتنان
1004/09/18 24 04/09/18الكرامي منار 04988

W

مزدوجتامري

م.م سد عبد 

المومن-تـسـكـينـت

عمالة: إنزكان ايت م وادي المخازنعمالة: أكادير  إدا وتنان

ملول
803/09/13 23 06/09/17إلتحاق بالزوجةم حسين 23576A)مزدوجالقليعة )البلدية

202/09/16إقليم: تارودانتمدرسة علل الفاسيعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م سيدي يعقوب-الـزاويـة 23 05/09/18إلتحاق بالزوجرشيد خولة 27248S)مزدوجأولد برحيل )البلدية

202/09/15إقليم: تارودانتمدرسة علل الفاسيعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الهضاب- أمسكــرود 21 04/09/18إلتحاق بالزوجةحسن اموزك 27248S)مزدوجأولد برحيل )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م امنة بنت وهبعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تيـديلـي-تيديلي

ملول
102/09/15 20 04/09/18إلتحاق بالزوجفاضمة لعسري 25588M)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م السعديينعمالة: أكادير  إدا وتنانم. المطــار

ملول
116/09/96 18 نعمتوفيق واوزراكتي 06/09/17 05050N الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م  ابن رشدعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الشللت-اســـك

باها
404/09/19 17 04/09/19بوكيند ياسين 05315B سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

105/09/03إقليم: تاوريرتالمسيرة الخضراءعمالة: أكادير  إدا وتنانفرعية أوركــا-سوق السبت 15 04/09/18إلتحاق بالزوجنزهة الدهبي 04445F)مزدوجتاوريرت )البلدية

عمالة: أكادير  إدا سيـدي بوسحـابعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الشللت-اســـك

وتنان
504/09/18 15 04/09/18إلتحاق بالزوجكوثر الجحي 04869Sمزدوجامسكروض

م.م سيدي سعيد عمالة: أكادير  إدا وتنانم.م سيدي سعيد أتنان-أزيــار

اوحماد-إكـــوزا

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
704/09/18 15 04/09/18إلتحاق بالزوجةأيت باري م 04968Zمزدوجتاغزوت

إقليم: شتوكة آيت م. الفقعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م سيدي سعيد أتنان-أزيــار

باها
204/09/18 15 04/09/18إلتحاق بالزوجةتيسير م 27092Xمزدوجأيت عميرة

م.م الشهيد الحسين بن 

علي-سيدي بلقاسم

المدرسة البتدائية 20 عمالة: أكادير  إدا وتنان

غشت

801/01/17إقليم: العيون 14 04/09/18لعسيلة العربي 26041E)مزدوجالعيون )البلدية

م.م سد عبد 

المومن-تـسـكـينـت

إقليم: شتوكة آيت م.م  أدوز أوسعودعمالة: أكادير  إدا وتنان

باها
204/09/18 14 04/09/18إلتحاق بالزوجنعيمة  موسديد 05139Kمزدوجواد الصفا

عمالة: أكادير  إدا م.م المام البخاري-تقــــيعمالة: أكادير  إدا وتنان م.م النهضة-ارس

وتنان
804/09/18 14 04/09/18م نايت اكرض 04947Bمزدوجتقي

م.م عبد ا بن ياسين-دو 

تسليليـت

عمالة: أكادير  إدا م.م الهضاب- أمسكــرودعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
606/09/17 13 04/09/19إلتحاق بالزوجةفتحي حسن 04860Gمزدوجامسكروض

عمالة: أكادير  إدا سيـدي بوسحـابعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م اغـروض-اغروض

وتنان
1004/09/18 13 04/09/19إلتحاق بالزوجحكيمة الديب 04869Sمزدوجامسكروض

م.م سد عبد عمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تدرارت-تدرارت

المومن-تـسـكـينـت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1006/09/17 11 04/09/19حسن الريحاني 04957Mمزدوجتقي
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م.م سد عبد عمالة: أكادير  إدا وتنانم.م أنسيــس-أنسيس

المومن-تـسـكـينـت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1006/09/17 11 04/09/19صلح الدين الدريسي 04957Mمزدوجتقي

إقليم: شتوكة آيت  م.م أنبدور تكاديرتعمالة: أكادير  إدا وتنان م.م النهضة-ارس

باها
1106/09/17 11 04/09/19هشام غريب 05273Fمزدوجهللة

عمالة: أكادير  إدا م.م أنسري - اسدرامعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م طارق بن زياد-لــوضـا

وتنان
406/09/17 11 04/09/19م ابو بكر 19726Rمزدوجازيار

م.م فاطمة الزهراء- أيـت 

مجــوط

عمالة: أكادير  إدا م.م الهضاب- أمسكــرودعمالة: أكادير  إدا وتنان

وتنان
807/09/04 9 04/09/19إلتحاق بالزوجةوعازى مصطفى 04860Gمزدوجامسكروض

عمالة: أكادير  إدا م.م الهضاب- أمسكــرودعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م المام البخاري-تقــــي

وتنان
504/09/19 8 04/09/19إلتحاق بالزوجأزداد فاطمة 04860Gمزدوجامسكروض

عمالة: أكادير  إدا م.م الهضاب- أمسكــرودعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م المام البخاري-تقــــي

وتنان
204/09/19 8 04/09/19إلتحاق بالزوجعقلي حسناء 04860Gمزدوجامسكروض

م.م سيدي سعيد عمالة: أكادير  إدا وتنانم.م المام البخاري-تقــــي

اوحماد-إكـــوزا

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
304/09/19 8 04/09/19إلتحاق بالزوجالعرف جميلة 04968Zمزدوجتاغزوت

إقليم: شتوكة آيت م. الفقعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الركان-جـيـــتـكـل

باها
102/09/16 7 04/09/19إلتحاق بالزوجحسناء خيزو 27092Xمزدوجأيت عميرة

عمالة: أكادير  إدا م.م المام البخاري-تقــــيعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م أنسيــس-أنسيس

وتنان
504/09/19 7 04/09/19م ابودرار 04947Bمزدوجتقي

عمالة: أكادير  إدا م.م أسكنـس-أسكنسعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تدرارت-تدرارت

وتنان
704/09/19 7 04/09/19مينة منصور 04925Cمزدوجايموزار

عمالة: أكادير  إدا م.م المام البخاري-تقــــيعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م أنسيــس-أنسيس

وتنان
1004/09/19 7 04/09/19ايوب ازعكون 04947Bمزدوجتقي

عمالة: أكادير  إدا م.م سيدي سعيد أتنان-أزيــارعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تدرارت-تدرارت

وتنان
204/09/19 7 04/09/19نادية اضرضور 04909Kمزدوجازيار

م.م سد عبد عمالة: أكادير  إدا وتنانم.م تدرارت-تدرارت

المومن-تـسـكـينـت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
804/09/19 7 04/09/19مينة شليكن 04957Mمزدوجتقي

عمالة: أكادير  إدا م.م هارون الرشيد-أقصـريعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م طارق بن زياد-لــوضـا

وتنان
704/09/19 7 04/09/19إلتحاق بالزوجمليكة ادير 04897Xمزدوجاقصري

عمالة: أكادير  إدا  م.م النهضة-ارسعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م أنسيــس-أنسيس

وتنان
404/09/19 7 04/09/19يوسف التيك 04941Vمزدوجتدرارت

م.م سد عبد عمالة: أكادير  إدا وتنانم.م الشللت-اســـك

المومن-تـسـكـينـت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
904/09/19 7 04/09/19ادموح حليمة 04957Mمزدوجتقي

عمالة: أكادير  إدا  م.م النهضة-ارسعمالة: أكادير  إدا وتنانم.م أنسيــس-أنسيس

وتنان
404/09/19 7 04/09/19باسو عبد ا 04941Vمزدوجتدرارت
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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

م.م سد عبد عمالة: أكادير  إدا وتنانم.م أنسيــس-أنسيس

المومن-تـسـكـينـت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
304/09/19 7 04/09/19امجد التطواني 04957Mمزدوجتقي

عمالة: أكادير  إدا م. سكينـة بنت الحسيـنإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أيت مزال

وتنان
116/09/94 197 16/09/94أقدمية 16 سنةلحسن ويه ويه 04815H)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م المام البخاريإقليم: شتوكة آيت باهام.م امي نتكانت

ملول
116/09/92 197 16/09/94أقدمية 16 سنةابراهيم  ويدار 05056V الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

عمالة: إنزكان ايت م العهد الجديدإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الطلس الصغير

ملول
116/09/93 185 16/09/96أقدمية 16 سنةمولي ادريس وكاك 05060Z)مزدوجأيت ملول )البلدية

مدرسة جمال الدين إقليم: شتوكة آيت باهام.م  كحيز

المهياوي

116/09/95عمالة: سل 183 16/09/97أقدمية 16 سنةعبد الحكيم   الدواح 20222E)مزدوجحصين )المقاطعة

عمالة: إنزكان ايت الوفاءإقليم: شتوكة آيت باهام.م إبن حزم

ملول
216/09/94 177 16/09/99أقدمية 16 سنةإبراهيم أيت علي 05059Y)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. آمنة بنت وهبإقليم: شتوكة آيت باهام.م العلويين

باها
130/09/87 177 16/09/97أقدمية 16 سنةعبد العزيز بوشتاوي 25706Rمزدوجسيدي بيبي

عمالة: أكادير  إدا م. الزدهارإقليم: شتوكة آيت باهام.م الخنساء

وتنان
116/09/91 175 16/09/96أقدمية 16 سنةالحسين رحايم 24772A)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م صلح الدين اليوبيإقليم: شتوكة آيت باهام م  توريرت إبولكا

ملول
216/09/97 173 16/09/98أقدمية 16 سنةصالح إلكي 05061A)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م المختار السوسيإقليم: شتوكة آيت باهام.م 18 نونبر

باها
216/09/96 169 16/09/97أقدمية 16 سنةسالم أبوزيد 05117L)مزدوجبيوكرة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  إمزيلنإقليم: شتوكة آيت باهام.م 18 نونبر

باها
116/09/96 169 16/09/97أقدمية 16 سنةالحسين عزابي 05146Tمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م. الفلحإقليم: شتوكة آيت باهام.م حسان بن ثابت

باها
316/09/97 169 16/09/99أقدمية 16 سنةصالح مرزاق 20542C)مزدوجبيوكرة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. عمر بن الخطابإقليم: شتوكة آيت باهام.م  إبراهيم الروداني

وتنان
116/09/98 169 16/09/99أقدمية 16 سنةحسن لعبوب 04812E)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م أدرارإقليم: شتوكة آيت باهام.م  تين علي اوعدي

وتنان
116/09/96 167 14/09/15أقدمية 16 سنةمولي رشيد السبقي 26611Z)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م العهد الجديدإقليم: شتوكة آيت باهام.م اداوعيسي

ملول
116/09/97 167 16/09/99أقدمية 16 سنةبوطاعة يوسف 05060Z)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت الوفاءإقليم: شتوكة آيت باهام.م اداوعيسي

ملول
116/09/97 167 16/09/99أقدمية 16 سنةتالهرنيكت ابراهيم 05059Y)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م العهد الجديدإقليم: شتوكة آيت باهام.م بئرانزران

ملول
116/09/98 167 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد الكبير هنودة 05060Z)مزدوجأيت ملول )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: إنزكان ايت الوفاءإقليم: شتوكة آيت باهام.م سيدي علي أوزال

ملول
116/09/97 165 16/09/99أقدمية 16 سنةفاطمة لحياني 05059Y)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. المصامـــدةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  النجاح

وتنان
416/09/97 161 22/10/01أقدمية 16 سنةعبد الكريم أتنان 04848U)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م أكدالإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أدوز أوسعود

ملول
116/09/95 159 16/09/02أقدمية 16 سنةالحسن  بومهدي 05070K)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. آمنة بنت وهبإقليم: شتوكة آيت باهام. أحمد بوكماخ

باها
116/09/95 159 14/10/02أقدمية 16 سنةيوسف إشنتي 25706Rمزدوجسيدي بيبي

عمالة: إنزكان ايت م الدارسةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الوفاق

ملول
116/09/97 159 06/09/01أقدمية 16 سنةخليد امرابط 05055U الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت أوبلقاسمإقليم: شتوكة آيت باهام.م مكتار

باها
116/09/99 159 06/09/01أقدمية 16 سنةالعربي بولحباق 05143Pمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م. سيدي سعيد الشريفإقليم: شتوكة آيت باهام.م بئرانزران

باها
316/09/99 159 06/09/01أقدمية 16 سنةسعيد بواسكارن 05116K)مزدوجبيوكرة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الرجاءإقليم: شتوكة آيت باهام.م امجاض

ملول
116/09/99 159 11/09/01أقدمية 16 سنةأحمد هموش 19133

W

مزدوجأيت ملول )البلدية(

إقليم: شتوكة آيت م. ابن تومرتإقليم: شتوكة آيت باهام.م حسان بن ثابت

باها
116/09/99 159 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد السلم ربيحي 21202V)مزدوجبيوكرة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. سيدي بيبيإقليم: شتوكة آيت باهام.م العلويين

باها
216/09/94 157 04/09/02أقدمية 16 سنةعمر أعراب 05153Aمزدوجسيدي بيبي

عمالة: إنزكان ايت م اليرموكإقليم: شتوكة آيت باهام.م تكاض القبلية

ملول
316/09/95 157 06/09/02أقدمية 16 سنةنور الدين أمحميد 19999M)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  الخضراءإقليم: شتوكة آيت باهام.ج  اداوكنضيف

باها
416/09/92 155 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد الله خوي 05137Hمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م. القاضي عياضإقليم: شتوكة آيت باهام.م النوار

باها
116/09/98 155 04/09/02أقدمية 16 سنةالحسن الحوب 05119N)مزدوجبيوكرة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. الوفــاءإقليم: شتوكة آيت باهام.م  المستقبل

وتنان
816/09/99 155 06/09/01أقدمية 16 سنةالحسن موخليس 04827

W

مزدوجاكادير )البلدية(

عمالة: إنزكان ايت م المويينإقليم: شتوكة آيت باهام.م إبن حزم

ملول
216/09/96 153 08/10/04أقدمية 16 سنةأحمد الدجيوي 05041D)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م المعتمد بن عبادإقليم: شتوكة آيت باهام.م الخنساء

ملول
216/09/96 153 11/10/04أقدمية 16 سنةحسن بن ايدار 05069J)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م أكدالإقليم: شتوكة آيت باهام.م تكاض القبلية

ملول
116/09/98 153 05/09/03أقدمية 16 سنةنعيمة خلماج 05070K)مزدوجأيت ملول )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: إنزكان ايت م السعديينإقليم: شتوكة آيت باهام.م  تونف

ملول
116/09/96 151 07/09/04أقدمية 16 سنةعبدا خلف 05050N الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت أوبلقاسمإقليم: شتوكة آيت باهام.م 18 نونبر

باها
316/09/97 149 06/09/01أقدمية 16 سنةالحسن أيت موح 05143Pمزدوجواد الصفا

عمالة: إنزكان ايت م السعديينإقليم: شتوكة آيت باهام.م بنكمود

ملول
216/09/97 149 14/10/04أقدمية 16 سنةجواد عثماني 05050N الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

عمالة: إنزكان ايت م البراعمإقليم: شتوكة آيت باهام.م. الخضراء  ف. ايت بل

ملول
216/09/98 149 04/09/02أقدمية 16 سنةإبراهيم بورحيم 05067G)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م موسى بن نصيرإقليم: شتوكة آيت باهام.م غزالة  ف. غزالة 2

ملول
116/09/98 149 06/09/03أقدمية 16 سنةعبد ا اكناو 05031T)مزدوجانزكان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م الخنساءإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الخضراء

باها
116/09/99 149 23/09/02أقدمية 16 سنةالمصطفى أعراب 05154Bمزدوجسيدي بيبي

عمالة: إنزكان ايت مدرسة زينب النفزاويةإقليم: شتوكة آيت باهام.م النوار

ملول
106/09/00 149 16/09/02أقدمية 16 سنةأحمد حمري 27272T)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م النهضةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  النجاح

ملول
406/09/01 149 23/09/02أقدمية 16 سنةأحمد العفاس 05049M الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

عمالة: أكادير  إدا م. عمـر بن عبـد العـزيــزإقليم: شتوكة آيت باهام.م  النجاح

وتنان
306/09/01 149 23/09/02أقدمية 16 سنةرشيد تاني 20604V)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م ابو هريرةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  إمزيلن

ملول
116/09/97 147 11/10/04أقدمية 16 سنةجمال اسكيزي 05042E)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م المام البخاريإقليم: شتوكة آيت باهام.م العلويين

ملول
1016/09/98 147 10/10/04أقدمية 16 سنةكنطاوي سمير 05056V الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م. القاضي عياضإقليم: شتوكة آيت باهام.م مكتار

باها
106/09/00 147 11/09/01إلتحاق بالزوجةم أبوهاس 05119N)مزدوجبيوكرة )البلدية

م.م علل توعمال  ف. تين 

عدي

إقليم: شتوكة آيت م.م المام البخاريإقليم: شتوكة آيت باها

باها
116/09/99 145 04/09/02أقدمية 16 سنةادريس بالمودن 05177Bمزدوجأيت عميرة

106/09/00إقليم: تطوانمدرسة المغرب العربيإقليم: شتوكة آيت باهام.م إمي مقورن 145 12/10/04أقدمية 16 سنةمبارك براتك 05406A)مزدوجتطوان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت مدرسة زينب النفزاويةإقليم: شتوكة آيت باهام. عائشة أم المؤمنين

ملول
216/09/97 141 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد الرحيم زنود 27272T)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت مدرسة زينب النفزاويةإقليم: شتوكة آيت باهام. عائشة أم المؤمنين

ملول
116/09/98 141 06/09/02أقدمية 16 سنةعبد ا مستعد 27272T)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م النبوغإقليم: شتوكة آيت باهام. عائشة أم المؤمنين

ملول
116/09/98 141 06/09/01أقدمية 16 سنةكريم بوستى 05043F)مزدوجانزكان )البلدية
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المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: أكادير  إدا م.الياسمينإقليم: شتوكة آيت باهام.م  حد تركا

وتنان
105/09/03 141 05/09/03أقدمية 16 سنةاحمد الباسط 26998Vمزدوجالدراركة

عمالة: إنزكان ايت م الرسالةإقليم: شتوكة آيت باهام. دوار أكرام

ملول
516/09/97 139 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد الكبير منجي 05068H)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الرسالةإقليم: شتوكة آيت باهام. دوار أكرام

ملول
516/09/99 139 04/09/02أقدمية 16 سنةعائشة أبنار 05068H)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الرسالةإقليم: شتوكة آيت باهام.م امي نتكانت

ملول
206/09/01 138 06/09/03إلتحاق بالزوجنجاة زهير 05068H)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. القاضي عياضإقليم: شتوكة آيت باهام.م إبن حزم

باها
716/09/97 137 12/10/04أقدمية 16 سنةإبراهيم لعبوس 05119N)مزدوجبيوكرة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م قنطرة سوسإقليم: شتوكة آيت باها م. الزدهار

ملول
316/09/93 136 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد الكريم باعل 05063C)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م .عمرو بن العاصإقليم: شتوكة آيت باهام.م علل توعمال

ملول
106/09/00 135 08/10/04أقدمية 16 سنةحسن جعيفي 05077T)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م .عمرو بن العاصإقليم: شتوكة آيت باهام.م علل توعمال

ملول
106/09/01 133 08/10/04أقدمية 16 سنةنجاة عليوات 05077T)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. القاضي عياضإقليم: شتوكة آيت باهام.م إبن حزم

باها
706/09/01 133 12/10/04أقدمية 16 سنةنعيمة إدبها 05119N)مزدوجبيوكرة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الفلحإقليم: شتوكة آيت باهام. تدارت

ملول
116/09/95 131 06/09/01أقدمية 16 سنةالحسن زروال 05047K)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م اليرموكإقليم: شتوكة آيت باهام. النهضة

ملول
216/09/99 131 17/10/06إلتحاق بالزوجةعبد ا بو الغبرة 19999M)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الموحدينإقليم: شتوكة آيت باهام.ج  اداوكنضيف

ملول
204/09/02 131 03/09/13أقدمية 16 سنةهشام  اطلسي 05033V)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الزيتونإقليم: شتوكة آيت باهام.م  م بن براهيم الشيخ

ملول
805/09/03 131 05/09/03أقدمية 16 سنةمصطفى مسكر 05074P)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م وادي المخازنإقليم: شتوكة آيت باهام. تدارت

ملول
216/09/94 127 16/09/00أقدمية 16 سنةلحبيب لحزيم 23576A)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م اليرموكإقليم: شتوكة آيت باهام. أغرايس

ملول
516/09/98 127 08/10/04أقدمية 16 سنةعلي أوبرهمو 19999M)مزدوجأيت ملول )البلدية

م.م علل توعمال  ف. تين 

عدي

إقليم: شتوكة آيت م.م المام البخاريإقليم: شتوكة آيت باها

باها
106/09/01 125 14/10/06أقدمية 12 سنةبنداود سميرة 05177Bمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م. عبد الماك السعديإقليم: شتوكة آيت باهام.م  المستقبل

باها
706/09/01 121 18/09/07أقدمية 12 سنةعلي أتدلي 05122Sمزدوجبلفاع
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الختيار
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عمالة: إنزكان ايت م النخيلإقليم: شتوكة آيت باهام.م ايت اعزا

ملول
905/09/03 121 16/09/05إلتحاق بالزوجةحفيظ شهري 05044G)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م النخيلإقليم: شتوكة آيت باها م. الزدهار

ملول
406/09/00 120 06/09/03أقدمية 16 سنةزينب بنشمار 05044G)مزدوجانزكان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م وادي ماسةإقليم: شتوكة آيت باهام.ج تسكدلت

باها
305/09/03 120 05/09/03إلتحاق بالزوجحجار حسناء 05214Sمزدوجسيدي وساي

عمالة: أكادير  إدا م.م العباسيين-ازراراكإقليم: شتوكة آيت باها م. خربة سيدي طيب

وتنان
207/09/04 116 05/09/06إلتحاق بالزوجكوسكار حنان 04887Lمزدوجالدراركة

إقليم: شتوكة آيت م. عبد الماك السعديإقليم: شتوكة آيت باهام.م  المستقبل

باها
205/09/03 115 18/09/07أقدمية 12 سنةمريم داودي 05122Sمزدوجبلفاع

عمالة: إنزكان ايت م ادريس الولإقليم: شتوكة آيت باها م. الزدهار

ملول
1006/09/01 114 11/11/03أقدمية 16 سنةجميلة أيت لشكر 05045H)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م المام الشافعيإقليم: شتوكة آيت باهام.م م خير الدين

ملول
116/09/96 111 04/10/11إلتحاق بالزوجةلحسن الخطير 22702A)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الجيالإقليم: شتوكة آيت باهام.م م خير الدين

ملول
506/09/00 110 06/09/11إلتحاق بالزوجةعلي أسفي 05075R)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الملإقليم: شتوكة آيت باهام.م م خير الدين

ملول
706/09/00 110 03/10/11إلتحاق بالزوجحفيظة الزمراني 05076S)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م إمي مقورنإقليم: شتوكة آيت باهام.م  حد تركا

باها
307/09/04 109 12/09/08أقدمية 12 سنةاشباني يونس 05202Dمزدوجامي مقورن

إقليم: شتوكة آيت م.م  الرجيلةإقليم: شتوكة آيت باهام. النخلة

باها
106/09/01 107 06/09/10ادريس امحدار 05170Uمزدوجأيت عميرة

عمالة: إنزكان ايت م .عمرو بن العاصإقليم: شتوكة آيت باهام. النهضة

ملول
316/09/99 105 05/09/11إلتحاق بالزوجةالعربي الواثق 05077T)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. ابن بطوطةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أسرسيف

باها
105/09/03 99 05/10/11خديجة إفيس 21201Uمزدوجبلفاع

إقليم: شتوكة آيت م. إبن الهيثمإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الرجيلة

باها
1006/09/00 96 04/09/18بازكاو الحسن 21203

W

مزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م  تين علي اوعديإقليم: شتوكة آيت باهام.م  النجاح

باها
206/09/01 95 23/09/11ابراهيم اوبغاج 05227Fمزدوجبلفاع

إقليم: شتوكة آيت م. أيت  واكمارإقليم: شتوكة آيت باهام. سيدي سعيد الشريف

باها
116/09/95 93 04/09/18إلتحاق بالزوجةعبد الكريم بوكنة 05140Lمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م. سيدي بيبيإقليم: شتوكة آيت باهام. آمنة بنت وهب

باها
116/09/97 92 نعمحسن امحيل 04/09/19 05153Aمزدوجسيدي بيبي
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إقليم: شتوكة آيت م.م  الرجيلةإقليم: شتوكة آيت باهام.م 18 نونبر

باها
206/09/00 91 06/09/17لحسن حكيم 05170Uمزدوجأيت عميرة

206/09/01عمالة: مراكشمدرسة رياض الحمامةإقليم: شتوكة آيت باهام. النخلة 91 16/09/12إلتحاق بالزوجةم أورحما 26349Pمزدوجحربيل

إقليم: شتوكة آيت م. آمنة بنت وهبإقليم: شتوكة آيت باهام. سيدي بيبي

باها
116/09/97 84 نعمهدى  بنهنية 04/09/19 25706Rمزدوجسيدي بيبي

م.م م خير الدين  ف. تين 

همو

عمالة مقاطعة الحي ابن تومرتإقليم: شتوكة آيت باها

الحسني
305/09/03 84 04/09/18نعيمة المرابط 18570J الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م  كحيزإقليم: شتوكة آيت باهام.م  المستقبل

باها
305/09/03 83 06/09/17م السامي 05242Xمزدوجانشادن

م.م علل توعمال  ف. تين إقليم: شتوكة آيت باهام. السوالم

عدي

إقليم: شتوكة آيت 

باها
116/09/99 80 04/09/19الكبيدي علي 05181Fمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م سيدي علي أوزالإقليم: شتوكة آيت باهام.م  ابن رشد

باها
205/09/07 76 02/09/11إلتحاق بالزوجأيت عبو مليكة 05134Eمزدوجواد الصفا

عمالة: إنزكان ايت م .عمرو بن العاصإقليم: شتوكة آيت باهام. القاضي عياض

ملول
904/09/02 75 04/09/19إلتحاق بالزوجةيحيى بوبه 05077T)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م القدسإقليم: شتوكة آيت باهام. آمنة بنت وهب

ملول
805/09/03 74 04/09/18إلتحاق بالزوجحنان غرغوش 20004T)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. أغرايسإقليم: شتوكة آيت باهام.م  تين علي اوعدي

باها
707/09/04 72 04/09/18ايت الحسن حسن 05175Zمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م. عائشة أم المؤمنينإقليم: شتوكة آيت باهام.م  فيفري

باها
106/09/01 69 04/09/12لطيفة اعيسى 25030Fمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م  تين علي اوعديإقليم: شتوكة آيت باهام.م اداوعيسي

باها
606/09/00 68 04/09/18مولي رشيد بوجرف 05227Fمزدوجبلفاع

إقليم: شتوكة آيت م.م  تين علي اوعديإقليم: شتوكة آيت باهام.م  المستقبل

باها
204/09/02 68 04/09/18عـمـــار  اوحاضـــر 05227Fمزدوجبلفاع

إقليم: شتوكة آيت م.م إمي مقورنإقليم: شتوكة آيت باهام.ج  اداوكنضيف

باها
1005/09/08 68 04/09/12نجاة اسرحان 05202Dمزدوجامي مقورن

عمالة: إنزكان ايت م القدسإقليم: شتوكة آيت باهام.م ايت أوبلقاسم

ملول
1005/09/03 65 02/09/14إلتحاق بالزوجالهام بوازروا 20004T)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. أيت  واكمارإقليم: شتوكة آيت باهام. أحمد بوكماخ

باها
106/09/00 64 04/09/18إلتحاق بالزوجالسعدية كندول 05140Lمزدوجواد الصفا

عمالة: إنزكان ايت م المام الشافعيإقليم: شتوكة آيت باهام. النخلة

ملول
705/09/03 64 03/09/13إلتحاق بالزوجلبنى اشداني 22702A)مزدوجأيت ملول )البلدية
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الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال
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المادة
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م.م  رباط ماسةإقليم: شتوكة آيت باهام.م اداوعيسي

باها
507/09/04 64 06/09/17إلتحاق بالزوجةانفلوس رشيد 05217Vمزدوجسيدي وساي

105/09/07إقليم: شفشاونمدرسة  الحسن أبي جمعةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  فيفري 63 04/09/13إلتحاق بالزوجنزهة شغوغ 05997T)مزدوجشفشاون )البلدية

إقليم: شتوكة آيت  م. الزدهارإقليم: شتوكة آيت باها م.م أنبدور تكاديرت

باها
302/09/10 63 04/09/12عزيزة بخيبخي 05171Vمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م. أغرايسإقليم: شتوكة آيت باهام.م  حسن بن إيدر

باها
104/09/02 61 06/09/17م فولح 05175Zمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م. أيت باهاإقليم: شتوكة آيت باهام.م  البحتري

باها
1002/09/10 59 06/09/17عمر بران 19994G)مزدوجأيت باها )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م امجاضإقليم: شتوكة آيت باهام.م اداوعيسي

باها
104/09/02 56 04/09/18م ادافقير 05233Mمزدوجبلفاع

عمالة: إنزكان ايت م الملإقليم: شتوكة آيت باهام. القاضي عياض

ملول
505/09/03 56 02/09/15إلتحاق بالزوجسعيدة بالفقيه 05076S)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الحكمةإقليم: شتوكة آيت باهام.م غزالة  ف. غزالة 2

ملول
716/09/98 55 06/09/17إلتحاق بالزوجةاجرار طارق 05072M)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م المام البخاريإقليم: شتوكة آيت باهام. أغرايس

باها
106/09/01 54 04/09/18اكرراي الحسن 05177Bمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م. الخضراء  ف. ايت بلإقليم: شتوكة آيت باهام.ج ايت وادريم

باها
105/09/08 54 06/09/16إلتحاق بالزوجحفيظة  سمللي 26135Gمزدوجواد الصفا

مجموعة مدارس بوعزة إقليم: شتوكة آيت باهام.م  وادي المخازن

المركزية

116/09/96عمالة: مراكش 53 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد الكريم   مــــــــــــادوش 02558Eمزدوجتسلطانت

عمالة: إنزكان ايت م القدسإقليم: شتوكة آيت باهام.م إبن حزم

ملول
1007/09/05 52 02/09/16إلتحاق بالزوجاخلق حياة 20004T)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.واد سوسإقليم: شتوكة آيت باهام. أحمد بوكماخ

وتنان
806/09/00 51 06/09/17إلتحاق بالزوجكلثوم أهمدي 04874Xمزدوجالدراركة

إقليم: شتوكة آيت م. عائشة أم المؤمنينإقليم: شتوكة آيت باهام.م  اليرموك

باها
702/09/10 51 02/09/15فاطمة اد بازى 25030Fمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م. إبن الهيثمإقليم: شتوكة آيت باهام.م  حد تركا

باها
105/09/11 51 02/09/14إلتحاق بالزوجحنان غازي 21203

W

مزدوجأيت عميرة

عمالة: إنزكان ايت م جابر بن  حيانإقليم: شتوكة آيت باها م. الزدهار

ملول
207/09/04 50 02/09/16إلتحاق بالزوجةنور الدين البختي 23786D)مزدوجأيت ملول )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. أغرايسإقليم: شتوكة آيت باهام.م حسان بن ثابت

باها
905/09/07 50 04/09/18اكزول م 05175Zمزدوجأيت عميرة
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الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
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جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م.م  المستقبلإقليم: شتوكة آيت باهام.م بئرانزران

باها
605/09/08 49 06/09/17المين م 05220Yمزدوجبلفاع

إقليم: شتوكة آيت م.م  وادي المخازنإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أسرسيف

باها
702/09/10 49 04/09/19سماعيل منشيط 05240Vمزدوجانشادن

إقليم: شتوكة آيت م.م  المستقبلإقليم: شتوكة آيت باهام.م امجاض

باها
105/09/08 48 04/09/18الحسين الكرار 05220Yمزدوجبلفاع

إقليم: شتوكة آيت م.م. الخضراء  ف. ايت بلإقليم: شتوكة آيت باهام.م 18 نونبر

باها
105/09/08 48 03/09/18إلتحاق بالزوجةلحسن  وهاني 26135Gمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م.م بئرانزرانإقليم: شتوكة آيت باهام.م  النجاح

باها
202/09/10 48 04/09/18باعزي حفيظ 05184Jمزدوجسيدي بو السحاب

إقليم: شتوكة آيت م.م غزالة  ف. غزالة 2إقليم: شتوكة آيت باهام م  توريرت إبولكا

باها
405/09/11 48 02/09/16 حسن أمزيل 24503Hمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م م خير الدينإقليم: شتوكة آيت باهام. أنوال

باها
106/09/01 47 04/09/18إلتحاق بالزوجالسعدية اويوسف 05131Bمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م.م  الوفاقإقليم: شتوكة آيت باهام. أيت باها

باها
116/09/98 46 04/09/18حجلي احمد 05235Pمزدوجانشادن

عمالة: إنزكان ايت م الحكمةإقليم: شتوكة آيت باهام. أغرايس

ملول
907/09/04 46 06/09/17إلتحاق بالزوجنوال عيسي 05072M)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. السوالمإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أولبن

باها
204/09/12 46 02/09/16يوسف بوريش 05172

W

مزدوجأيت عميرة

م.م م خير الدين  ف. تين 

همو

عمالة: إنزكان ايت م الحكمةإقليم: شتوكة آيت باها

ملول
704/09/12 46 02/09/16إلتحاق بالزوجإقريش حسناء 05072M)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م وادي المخازنإقليم: شتوكة آيت باهام. تدارت

ملول
204/09/02 45 03/09/13إلتحاق بالزوجةم دحان 23576A)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الحكمةإقليم: شتوكة آيت باهام.م غزالة  ف. غزالة 2

ملول
905/09/08 45 02/09/14إلتحاق بالزوجهند أوحمو 05072M)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الحكمةإقليم: شتوكة آيت باهام. أنوال

ملول
1009/12/11 45 02/09/14إلتحاق بالزوجحادة كرام 05072M)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. السوالمإقليم: شتوكة آيت باهام.م ايت الشريف

باها
905/09/08 44 04/09/18حاوحاو خديجة 05172

W

مزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م  تونفإقليم: شتوكة آيت باهام.م امجاض

باها
105/09/03 43 04/09/19السيار جمال 05237Sمزدوجانشادن

عمالة: إنزكان ايت م الحكمةإقليم: شتوكة آيت باها م. الزدهار

ملول
601/01/10 43 02/09/15إلتحاق بالزوجفاطمة  البجاغ 05072M)مزدوجالقليعة )البلدية
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ت.التعيين 
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جماعة التعيين

مجموعة مدارس النعمة إقليم: شتوكة آيت باهام.م  كحيز

مركزية اتنين ايت الرخاء

805/09/11إقليم: سيدي افني 43 06/09/17يوسف لميد 17026Fمزدوجأيت الرخا

إقليم: شتوكة آيت م.م  إبراهيم الرودانيإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الطلس الصغير

باها
409/12/11 43 06/09/17عمر ابهام 05186Lمزدوجسيدي بو السحاب

302/09/10إقليم: كلميمم م النويصراتإقليم: شتوكة آيت باهام. النخلة 42 06/09/17ابراهيم ودودي 10614Lمزدوجاسرير

إقليم: شتوكة آيت م.م  المستقبلإقليم: شتوكة آيت باهام. أيت باها

باها
302/09/10 42 06/09/17ابراي الحسين 05220Yمزدوجبلفاع

إقليم: شتوكة آيت  م. خربة سيدي طيبإقليم: شتوكة آيت باهام.م اداوعيسي

باها
205/09/11 42 04/09/18كوزرو حسن 20555Sمزدوجأيت عميرة

1004/09/12إقليم: تارودانتم.م اولد مسافرإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الزاو 41 06/09/17اسماء كسوس 17680Sمزدوجزاوية سيدي الطاهر

إقليم: شتوكة آيت م.م  وادي المخازنإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الزاو

باها
302/09/10 40 04/09/18رشيد سليماني 05240Vمزدوجانشادن

إقليم: شتوكة آيت م.م 18 نونبرإقليم: شتوكة آيت باهام.م التقدم  ف. بيزوران

باها
903/09/13 39 06/09/17الحسين دا علي 05197Yمزدوجامي مقورن

عمالة: إنزكان ايت م العوينةإقليم: شتوكة آيت باهام. السوالم

ملول
905/09/08 38 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد العزيز دريوش 05079V)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م/م الليمون مركزية بوزوكإقليم: شتوكة آيت باهام. إبن الهيثم

ملول
402/09/10 38 02/09/16إلتحاق بالزوجايت  واكريم خديجة 05083Zمزدوجتمسية

إقليم: شتوكة آيت م. أيت باهاإقليم: شتوكة آيت باهام م  ايوسيمن

باها
905/09/11 38 04/09/18ايت ريس اسماء 19994G)مزدوجأيت باها )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م إبن حزمإقليم: شتوكة آيت باهام.م  المستقبل

باها
204/09/12 38 04/09/16إلتحاق بالزوجةمبارك بنحماد 05157Eمزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م.م  الرجيلةإقليم: شتوكة آيت باهام. الفق

باها
904/09/12 38 نعمعلي كومغار 04/09/19 05170Uمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م. دوار أكرامإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الوفاق

باها
702/09/09 37 06/09/17سعيد الكبير 05178Cمزدوجأيت عميرة

802/09/14عمالة: الميةام البنينإقليم: شتوكة آيت باهام.م تفريت 37 06/09/17نادية ابو النعيم 26368Kمزدوجبني يخلف

إقليم: شتوكة آيت م. النهضةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  حسن بن إيدر

باها
1005/09/07 36 04/09/18إلتحاق بالزوجةبوحمادي حكيم 05156Dمزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت  م. الزدهارإقليم: شتوكة آيت باهام. النخلة

باها
304/09/12 36 04/09/18عادل  الجسمي 05171Vمزدوجأيت عميرة
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب
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المادة
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م.م م خير الدينإقليم: شتوكة آيت باهام.م الكميس

باها
904/09/12 36 02/09/16إلتحاق بالزوجلطيفة الكيحل 05131Bمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م.م امجاضإقليم: شتوكة آيت باهام.م النوار

باها
202/09/10 35 06/09/17جامع ارغ 05233Mمزدوجبلفاع

إقليم: شتوكة آيت م.م تكاض القبليةإقليم: شتوكة آيت باهام.م المام البخاري

باها
1005/09/11 35 06/09/17إلتحاق بالزوجغزلن جغدول 05161Jمزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م.م إبن حزمإقليم: شتوكة آيت باهام. تلقايد.كم

باها
202/09/15 35 07/09/17إلتحاق بالزوجحاريم مريم 05157Eمزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت  م. الزدهارإقليم: شتوكة آيت باهام. النخلة

باها
704/09/12 34 04/09/18حسن الركيني 05171Vمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م 18 نونبرإقليم: شتوكة آيت باهام.م بئرانزران

باها
606/09/06 33 04/09/19م السيكي 05197Yمزدوجامي مقورن

عمالة: إنزكان ايت م أبي ذر الغفاريإقليم: شتوكة آيت باها م. الزدهار

ملول
402/09/10 32 06/09/17إلتحاق بالزوجامينة ايت سوس 05082Yمزدوجتمسية

إقليم: شتوكة آيت م.م  أسرسيفإقليم: شتوكة آيت باهام.م  ابن رشد

باها
105/09/11 32 04/09/18أيت بي ابراهيم 05251Gمزدوجأيت ميلك

إقليم: شتوكة آيت م. تدارتإقليم: شتوكة آيت باهام.م  تونف

باها
304/09/12 32 06/09/17إلتحاق بالزوجةطارق بوخراز 05155Cمزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م.م علل توعمالإقليم: شتوكة آيت باهام.م ايت الشريف

باها
602/09/14 32 04/09/18عبد الناصر  بنشمار 05179Dمزدوجأيت عميرة

116/09/85عمالة: الميةزناتةإقليم: شتوكة آيت باهام.م تكاض القبلية 31 06/09/17سعيد اليعقوبي 07839Vمزدوجسيدي موسى المجدوب

إقليم: شتوكة آيت م.م سيدي علي أوزالإقليم: شتوكة آيت باهام. أيت باها

باها
705/09/11 31 04/09/18إلتحاق بالزوجةامغار مصطفى 05134Eمزدوجواد الصفا

عمالة: إنزكان ايت م وادي المخازنإقليم: شتوكة آيت باهام. النخلة

ملول
905/09/11 31 06/09/17إلتحاق بالزوجخلدون نزهة 23576A)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م امجاضإقليم: شتوكة آيت باهام.م اداوعيسي

باها
104/09/12 31 04/09/19الحسن اخصاصي 05233Mمزدوجبلفاع

إقليم: شتوكة آيت م.م 18 نونبرإقليم: شتوكة آيت باهام.م  البحتري

باها
304/09/12 31 06/09/17بلشكر مريم 05197Yمزدوجامي مقورن

إقليم: شتوكة آيت م. الفقإقليم: شتوكة آيت باهام.م  تقصبيت

باها
104/09/12 31 06/09/17إلتحاق بالزوجسلمى بوجراف 27092Xمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م. أحمد بوكماخإقليم: شتوكة آيت باهام.م  وادي المخازن

باها
104/09/12 31 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة العلوي 05163Lمزدوجسيدي بيبي
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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 2020

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 توعمال  ف. تين 

عدي

إقليم: شتوكة آيت م. السوالمإقليم: شتوكة آيت باها

باها
704/09/12 31 06/09/17عبد الفتاح البازي 05172

W

مزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م. النخلةإقليم: شتوكة آيت باهام م  ايوسيمن

باها
804/09/12 31 06/09/17م الرامي 25031Gمزدوجأيت عميرة

عمالة: إنزكان ايت م العوينةإقليم: شتوكة آيت باهام. النخلة

ملول
705/09/08 30 04/09/19إلتحاق بالزوجةعبد العالي بونكة 05079V)مزدوجالقليعة )البلدية

405/09/11إقليم: تازةبني محسن المركزإقليم: شتوكة آيت باهام. القاضي عياض 30 05/09/17إلتحاق بالزوجبوشرة نقاشي 16534

W

مزدوجكلدمان

إقليم: شتوكة آيت م. أحمد بوكماخإقليم: شتوكة آيت باهام.ج ايت وادريم

باها
104/09/12 30 06/09/17إلتحاق بالزوجةأسامة غيشا 05163Lمزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م.م  النجاحإقليم: شتوكة آيت باهام.م ايت اعزا

باها
702/09/15 30 04/09/18امبارك العالم 05249Eمزدوجأيت ميلك

إقليم: شتوكة آيت م.م التقدم  ف. بيزورانإقليم: شتوكة آيت باهام.م  اليرموك

باها
502/09/15 30 04/09/18رشيد بكا 05192Tمزدوجسيدي بو السحاب

إقليم: شتوكة آيت م.م التقدم  ف. بيزورانإقليم: شتوكة آيت باهام.م ايت اعزا

باها
302/09/15 30 04/09/18الجيد ابراهيم 05192Tمزدوجسيدي بو السحاب

م.م علل توعمال  ف. تين إقليم: شتوكة آيت باهام.م الكميس

عدي

إقليم: شتوكة آيت 

باها
316/09/95 28 02/09/16خالد خريبش 05181Fمزدوجأيت عميرة

902/09/10إقليم: كلميمم م اغبالوإقليم: شتوكة آيت باهام. النخلة 28 04/09/18الداودي م 10578Xمزدوجافران أطلس الصغير

عمالة: إنزكان ايت مدرسة النبعاتإقليم: شتوكة آيت باهام.م   الواحة

ملول
528/01/17 28 28/01/17إلتحاق بالزوجنورا الجديري 26721Uمزدوجتمسية

302/09/14إقليم: تيزنيتم. م الخامسإقليم: شتوكة آيت باهام.م  ابن تيمية 27 06/09/17ملعيد سكويض 16709L)مزدوجتافراوت )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الطاهر الفرانيإقليم: شتوكة آيت باهام.م ايت أوبلقاسم

ملول
402/09/15 27 06/09/17إلتحاق بالزوجحليمة الهوزالي 20153Eمزدوجتمسية

عمالة: أكادير  إدا م.م أكـرض-أكرضإقليم: شتوكة آيت باهام.م   الواحة

وتنان
328/01/17 27 28/01/17حبيبة مزوز 19738Dمزدوجاقصري

إقليم: شتوكة آيت م. النهضةإقليم: شتوكة آيت باها م. خربة سيدي طيب

باها
305/09/08 26 02/09/16إلتحاق بالزوجةخالد كرباب 05156Dمزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت الشريفإقليم: شتوكة آيت باهام.م  النجاح

باها
104/09/12 26 04/09/18باني عبدا 05246Bمزدوجأيت ميلك

عمالة: إنزكان ايت م العوينةإقليم: شتوكة آيت باهام.م العلويين

ملول
103/09/13 26 04/09/18إلتحاق بالزوجهنية صويلح 05079V)مزدوجالقليعة )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 2020

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 العلويينإقليم: شتوكة آيت باهام.م امجاض

باها
1002/09/14 25 04/09/18إلتحاق بالزوج          اجميعة   التكني 05149

W

مزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م.م التقدم  ف. بيزورانإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الزاو

باها
1001/01/17 25 04/09/19عدنان درداك 05192Tمزدوجسيدي بو السحاب

إقليم: شتوكة آيت م. تدارتإقليم: شتوكة آيت باهام.م  البوشواريين

باها
128/01/17 25 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم لصفر 05155Cمزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م.م  أيت مزالإقليم: شتوكة آيت باهام.م  ابن رشد

باها
730/01/17 23 04/09/19بيسلسال الهاشم 05259Rمزدوجأيت مزال

630/01/17إقليم: تارودانتم.م طارق ابن زيادإقليم: شتوكة آيت باهام.م  ابن رشد 23 04/09/19احمد بوفوس 18051Vمزدوجسيدي احساين

عمالة: أكادير  إدا م.م سيدي يعقوب-الـزاويـةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  البحتري

وتنان
428/01/17 23 04/09/19النجاح مريم 04988

W

مزدوجتامري

406/09/01عمالة: سلمدرسة ابي حنيفةإقليم: شتوكة آيت باهاملحقة م خربة سيدي الطيب 22 04/09/18رشيد الحا 20011A)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

عمالة: إنزكان ايت م وادي المخازنإقليم: شتوكة آيت باهام.م حسان بن ثابت

ملول
404/09/12 22 04/09/19إلتحاق بالزوجةالحسين القوب 23576A)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الوفاقإقليم: شتوكة آيت باهام.م اداوعيسي

ملول
704/09/12 22 04/09/19إلتحاق بالزوجاسماء ليعقوبي 20000N)مزدوجالقليعة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسيإقليم: شتوكة آيت باهام.م حسان بن ثابت

ملول
402/09/15 22 04/09/18إلتحاق بالزوجرقية سكيوض 05071L)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م م خير الدينإقليم: شتوكة آيت باهام.م إمي مقورن

باها
604/09/12 21 04/09/19إلتحاق بالزوجةايت  المدني  م 05131Bمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م.م  ابن تيميةإقليم: شتوكة آيت باهام.م   الواحة

باها
606/09/17 21 06/09/17مليكة  شرف 05258Pمزدوجأيت مزال

إقليم: شتوكة آيت م.م  أيت مزالإقليم: شتوكة آيت باهام.م  ابن رشد

باها
606/09/17 21 04/09/19عبد النبي ايت سيموح 05259Rمزدوجأيت مزال

م.م عبد ا بن ياسين-دو إقليم: شتوكة آيت باهام.م   الواحة

تسليليـت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
906/09/17 21 04/09/19زرداك فاطمة 04931Jمزدوجاضمين

إقليم: شتوكة آيت م.م مكتارإقليم: شتوكة آيت باهام.م ايت اعزا

باها
206/09/17 21 04/09/19مبارك باهضار 05316C سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية الفجرإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أبي ذر الغفاري

البرنوصي
202/09/15 20 04/09/18إلتحاق بالزوجفا طمة ايت تزكزاوين 25377H)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

إقليم: شتوكة آيت م.م  أبي ذر الغفاريإقليم: شتوكة آيت باها م.م أنبدور تكاديرت

باها
906/09/17 19 04/09/19ابراهيم لشكور 05272Eمزدوجهللة
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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 2020

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 طارق ابن زيادإقليم: شتوكة آيت باهام.م  اليرموك 19 04/09/19فاطمة دليو 18051Vمزدوجسيدي احساين

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسيإقليم: شتوكة آيت باهام.م  ابن رشد

ملول
404/09/18 19 04/09/18إلتحاق بالزوجمليكة ادسعيد 05071L)مزدوجالقليعة )البلدية

م.م سيدي أحمد الرامي- إمي إقليم: شتوكة آيت باهام.م  البحتري

ميكي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
501/01/17 18 04/09/18إلتحاق بالزوجةجمال افك 04853Zمزدوجأورير

601/01/17إقليم: تيزنيتم.م للاسماء مركزية تيغميإقليم: شتوكة آيت باهام.م  البوشواريين 18 04/09/18إلتحاق بالزوجةعماد بتها 16921Sمزدوجتيغمي

إقليم: شتوكة آيت م.م  إبراهيم الرودانيإقليم: شتوكة آيت باهام.م  البحتري

باها
228/01/17 18 04/09/19إلتحاق بالزوجسهام رمدين 05186Lمزدوجسيدي بو السحاب

إقليم: شتوكة آيت م. الفقإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الرجيلة

باها
202/09/15 17 نعمعبد ا أشتوك 04/09/19 27092Xمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م  أدوز أوسعودإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أبي ذر الغفاري

باها
704/09/18 17 04/09/18إلتحاق بالزوجربيعة الهرسة 05139Kمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م. النهضةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أبي ذر الغفاري

باها
404/09/18 17 04/09/18إلتحاق بالزوجنورة بوحمزة 05156Dمزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م.م اكمضان تكوشتإقليم: شتوكة آيت باهام.ج ايت وادريم

باها
104/09/19 17 04/09/19حنان حـوري 05321Hمزدوجتزي نتكوشت

إقليم: شتوكة آيت م.م العلويينإقليم: شتوكة آيت باها م. خربة سيدي طيب

باها
101/01/10 16 04/09/18إلتحاق بالزوجةبن م عبدالرحمان 05149

W

مزدوجسيدي بيبي

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسيإقليم: شتوكة آيت باهام.م  وادي المخازن

ملول
1002/09/16 16 04/09/18إلتحاق بالزوجنجاة   مجاط 05071L)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  وادي المخازنإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أبي ذر الغفاري

باها
204/09/18 16 04/09/18إلتحاق بالزوجنجاة أبنار 05240Vمزدوجانشادن

إقليم: شتوكة آيت م.م م خير الدينإقليم: شتوكة آيت باهام.م  م بن براهيم الشيخ

باها
204/09/18 16 04/09/19إلتحاق بالزوجعزيزي السعدية 05131Bمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م.م إبن حزمإقليم: شتوكة آيت باهام.م  اليرموك

باها
304/09/18 16 04/09/18إلتحاق بالزوجكريمة  عبد اللوي 05157Eمزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م.م  تونفإقليم: شتوكة آيت باهام.م  اليرموك

باها
104/09/18 15 04/09/18إلتحاق بالزوجايمان القدميري 05237Sمزدوجانشادن

إقليم: شتوكة آيت م.م. الخضراء  ف. ايت بلإقليم: شتوكة آيت باهام م  توريرت إبولكا

باها
404/09/18 15 04/09/18إلتحاق بالزوجمستعين لطيفة 26135Gمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت ملحقة م النهضةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أبي ذر الغفاري

باها
804/09/18 15 04/09/18إلتحاق بالزوجلطيفة اوكريش 26652Uمزدوجسيدي بيبي
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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 2020

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. أنوالإقليم: شتوكة آيت باهام.م  اليرموك

باها
104/09/18 15 04/09/18إلتحاق بالزوجةبوزياني عبد ا 25589Nمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م العلويينإقليم: شتوكة آيت باهام.م امجاض

باها
804/09/12 14 04/09/18إلتحاق بالزوجخديجة السفياني 05149

W

مزدوجسيدي بيبي

م.م علل توعمال  ف. تين 

عدي

إقليم: شتوكة آيت م.م  أدوز أوسعودإقليم: شتوكة آيت باها

باها
830/01/17 14 04/09/19إلتحاق بالزوجعائشة لعسكري 05139Kمزدوجواد الصفا

م.م م خير الدين  ف. تين إقليم: شتوكة آيت باهام.م اكمضان تكوشت

همو

إقليم: شتوكة آيت 

باها
604/09/18 14 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء بوزيان 05130Aمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م. أيت باهاإقليم: شتوكة آيت باهام.م   الواحة

باها
104/09/18 14 04/09/18إلتحاق بالزوجراضية سرايتي 19994G)مزدوجأيت باها )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م حسان بن ثابتإقليم: شتوكة آيت باهام.م اكمضان تكوشت

باها
204/09/18 14 04/09/18إلتحاق بالزوجأسماء البرومي 05193Uمزدوجامي مقورن

إقليم: شتوكة آيت م.م امي نتكانتإقليم: شتوكة آيت باهام.م  اليرموك

باها
304/09/18 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةكريم حسون 05229Hمزدوجبلفاع

إقليم: شتوكة آيت م.م  ابن رشدإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أولبن

باها
504/09/18 14 04/09/18مصطفى وشميح 05315B سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت اعزاإقليم: شتوكة آيت باهام.م   الواحة

باها
204/09/18 14 04/09/18م بوحسون 05311X سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م  الوحدة المغاربيةإقليم: شتوكة آيت باهام.م  تهمني

باها
1004/09/18 14 04/09/18ابراهيم اوعدي 05356

W

مزدوجأو كنز

إقليم: شتوكة آيت م.م  اليرموكإقليم: شتوكة آيت باهام.م  تهمني

باها
104/09/18 14 04/09/18عبد ا دكوس 05308U سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م  ابن رشدإقليم: شتوكة آيت باهام.م  تهمني

باها
104/09/18 14 04/09/18ابراهيم بولفاف 05315B سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

م.م م خير الدين  ف. تين إقليم: شتوكة آيت باهام.م  حد تركا

همو

إقليم: شتوكة آيت 

باها
104/09/18 14 04/09/18إلتحاق بالزوجسكينة عياشي 05130Aمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م. الفقإقليم: شتوكة آيت باهام.م  حد تركا

باها
204/09/18 14 04/09/18إلتحاق بالزوجعيادة بوهدا 27092Xمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م  تين علي اوعديإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الزاو

باها
404/09/18 14 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم صبري 05227Fمزدوجبلفاع

1102/09/16إقليم: تيزنيتم.م النور مركزية تيدليإقليم: شتوكة آيت باهام.م اكمضان تكوشت 13 04/09/19لحسن الوجاجي 16958Gمزدوجتيزغران

902/09/10إقليم: كلميمم م واوملوكتإقليم: شتوكة آيت باهام. أيت باها 12 04/09/18عابدين عبد المجيد 10597Tمزدوجاداي
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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 2020

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 العلويينإقليم: شتوكة آيت باهام.م امجاض

باها
906/09/17 12 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة أبرداز 05149

W

مزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م.م  اليرموكإقليم: شتوكة آيت باهام.م  الوحدة المغاربية

باها
604/09/18 12 04/09/18يامنة المنع 05308U سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م المام مسلمإقليم: شتوكة آيت باها م.م أنبدور تكاديرت

باها
104/09/18 12 04/09/18إلتحاق بالزوجةحفيظ المتقي 05164Mمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م  وادي المخازنإقليم: شتوكة آيت باهام.م امجاض

باها
630/01/17 11 04/09/19إلتحاق بالزوجةأبكار مصطفى 05240Vمزدوجانشادن

إقليم: شتوكة آيت  م.م أنبدور تكاديرتإقليم: شتوكة آيت باهام.م   الواحة

باها
606/09/17 11 04/09/19عبداللطيف النواجي 05273Fمزدوجهللة

إقليم: شتوكة آيت م.م  الطلس الصغيرإقليم: شتوكة آيت باهام.م   الواحة

باها
106/09/17 11 04/09/19يوسف بلمعلم 05362Cمزدوجتنالت

إقليم: شتوكة آيت م. الفقإقليم: شتوكة آيت باهام.م اكمضان تكوشت

باها
206/09/17 11 04/09/19إلتحاق بالزوجةعماد انزاق 27092Xمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م  أبي ذر الغفاريإقليم: شتوكة آيت باهام.م  أولبن

باها
706/09/17 11 04/09/19بوداد مصطفى 05272Eمزدوجهللة

إقليم: شتوكة آيت م.م المام البخاريإقليم: شتوكة آيت باهام.م  اليرموك

باها
504/09/18 9 04/09/19إلتحاق بالزوجمريم ايت احمد 05177Bمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م  رباط ماسةإقليم: شتوكة آيت باهام م  ايوسيمن

باها
504/09/19 8 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة فكري 05217Vمزدوجسيدي وساي

إقليم: شتوكة آيت م.م غزالة  ف. غزالة 2إقليم: شتوكة آيت باهام.ج ايت وادريم

باها
504/09/19 8 04/09/19إلتحاق بالزوجسعيدة التساهل 24503Hمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م إمي مقورنإقليم: شتوكة آيت باهام.ج ايت وادريم

باها
804/09/19 7 04/09/19إلتحاق بالزوجهاجر ودرزان 05202Dمزدوجامي مقورن

إقليم: شتوكة آيت م. أيت باهاإقليم: شتوكة آيت باهام م  ايوسيمن

باها
604/09/19 7 04/09/19إلتحاق بالزوجزهرة سكويض 19994G)مزدوجأيت باها )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  أبي ذر الغفاريإقليم: شتوكة آيت باها م.م أنبدور تكاديرت

باها
804/09/19 7 04/09/19طارق اليللو 05272Eمزدوجهللة

إقليم: شتوكة آيت م.م  م بن براهيم الشيخإقليم: شتوكة آيت باها م.م أنبدور تكاديرت

باها
404/09/19 7 04/09/19حمزة لعريف 05271Dمزدوجهللة

عمالة: أكادير  إدا م. الدارســةعمالة: إنزكان ايت ملولم/م الليمون مركزية بوزوك

وتنان
116/09/93 179 16/09/97أقدمية 16 سنةعبد السلم أمغار 23647C)مزدوجاكادير )البلدية

م/م عقبة بن نافع مركزية 

أولد سمان

عمالة: أكادير  إدا م.عبد المجيد بن جلـونعمالة: إنزكان ايت ملول

وتنان
116/09/93 165 06/09/01أقدمية 16 سنةحسن أجريفي 04821P)مزدوجاكادير )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 2020

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 

أولد سمان

عمالة: أكادير  إدا م.عبد المجيد بن جلـونعمالة: إنزكان ايت ملول

وتنان
116/09/98 165 16/09/00أقدمية 16 سنةمليكة الغزالي 04821P)مزدوجاكادير )البلدية

م/م الرشاد مركزية تمسية 

المركز

عمالة: أكادير  إدا مدرسة المبادرةعمالة: إنزكان ايت ملول

وتنان
106/09/00 153 04/09/02أقدمية 16 سنةلحسن بوحتيتش 24631X)مزدوجاكادير )البلدية

م/م الرشاد مركزية تمسية 

المركز

عمالة: إنزكان ايت  م 18نونبرعمالة: إنزكان ايت ملول

ملول
417/09/84 151 04/09/02أقدمية 16 سنةمنصور بن مسعودة 05057

W

الدشيرة الجهادية 

)البلدية(

مزدوج

م/م الرشاد مركزية تمسية 

المركز

عمالة: إنزكان ايت م قنطرة سوسعمالة: إنزكان ايت ملول

ملول
115/09/01 151 04/09/02أقدمية 16 سنةفاطمة الهرد 05063C)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م النهضةعمالة: إنزكان ايت ملولم الشريف الدريسي

ملول
117/09/90 150 16/09/92أقدمية 16 سنةجرومي سميرة 05049M الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

م/م المسيرة الخضراء 

مركزية اخربان

عمالة: أكادير  إدا م.يعقــوب المنصــورعمالة: إنزكان ايت ملول

وتنان
216/09/97 149 19/09/02أقدمية 16 سنةحبيب مولي علي 04846S)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت مدرسة زينب النفزاويةعمالة: إنزكان ايت ملولم/م الركان مركزية الديابات

ملول
204/09/02 149 04/09/02أقدمية 16 سنةأمال الفاسي 27272T)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م أبو الحسن اللغيعمالة: إنزكان ايت ملولم المل

ملول
116/09/91 147 16/09/97أقدمية 16 سنةم سليماني 05037Z)مزدوجانزكان )البلدية

م/م المسيرة الخضراء 

مركزية اخربان

عمالة: إنزكان ايت م السلمعمالة: إنزكان ايت ملول

ملول
916/09/97 145 06/09/01أقدمية 16 سنةفضيلة الهجهوج 19138B الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

216/09/93عمالة: وجدة - أنكادم. النسيمعمالة: إنزكان ايت ملولم البراعم 138 16/09/97أقدمية 16 سنةأحمد بودالي 18469Z)مزدوجوجدة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. المطــارعمالة: إنزكان ايت ملولم السعديين

وتنان
116/09/91 137 نعمإلتحاق بالزوجملك ليلى 20/09/95 04831A)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م عمر بن عبد العزيزعمالة: إنزكان ايت ملولم الطاهر الفراني

ملول
116/09/91 134 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد الكريم الدقاق 05035X)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م اليرموكعمالة: إنزكان ايت ملولم الحكمة

ملول
716/09/94 132 06/09/00أقدمية 16 سنةالحسيني م 19999M)مزدوجأيت ملول )البلدية

516/09/92عمالة: مراكشمدرسة ابن عاشرعمالة: إنزكان ايت ملولم المغرب العربي 130 06/09/00أقدمية 16 سنةوراد قاسم 02457V مراكش المدينة

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: إنزكان ايت العندليبعمالة: إنزكان ايت ملولم الطاهر الفراني

ملول
816/09/85 126 12/10/00أقدمية 16 سنةم التقي 19137A)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الوحدةعمالة: إنزكان ايت ملولم العوينة

ملول
906/09/00 126 06/09/00أقدمية 16 سنةمجدوبي مصطفى 23784B)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م اليرموكعمالة: إنزكان ايت ملولم المل

ملول
216/09/95 124 14/09/02أقدمية 16 سنةهشام باشتي 19999M)مزدوجأيت ملول )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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

عمالة: إنزكان ايت م أبو الحسن اللغيعمالة: إنزكان ايت ملولم الشريف الدريسي

ملول
906/09/00 122 06/09/02أقدمية 16 سنةالكايد زينب 05037Z)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م المغرب العربيعمالة: إنزكان ايت ملولم الزدهار

ملول
106/09/00 120 06/09/00أقدمية 16 سنةناصري سميرة 20607Y)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م أبو الحسن اللغيعمالة: إنزكان ايت ملولم الزدهار

ملول
216/09/95 119 20/09/03أقدمية 16 سنةالرضي عبد ا 05037Z)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م دار بـوبكـرعمالة: إنزكان ايت ملولم القدس

وتنان
216/09/93 118 21/09/02أقدمية 16 سنةبناوي احمد 04876Zمزدوجالدراركة

عمالة: إنزكان ايت م النبوغعمالة: إنزكان ايت ملولم الحكمة

ملول
916/09/96 118 13/10/02أقدمية 16 سنةعبد الرحمان أبو العباس 05043F)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الفلحعمالة: إنزكان ايت ملولم الشريف الدريسي

ملول
116/09/97 118 19/09/02أقدمية 16 سنةباره عيماد 05047K)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م وادي الذهبعمالة: إنزكان ايت ملولم الوفاق

ملول
406/09/00 116 06/09/00أقدمية 16 سنةبوفراس خديجة 05039B)مزدوجانزكان )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م النبوغعمالة: إنزكان ايت ملولم الشريف الدريسي

ملول
706/09/00 116 06/09/00أقدمية 16 سنةنشرحان سعيدة 05043F)مزدوجانزكان )البلدية

1016/09/99عمالة: وجدة - أنكادم. المهدي المنجرةعمالة: إنزكان ايت ملولم المعتمد بن عباد 114 03/12/03أقدمية 16 سنةلطيفة عبد اللوي 25548U)مزدوجوجدة )البلدية

م/م المسيرة الخضراء 

مركزية اخربان

216/09/98إقليم: الخميساتعبد الكريم الخطيبعمالة: إنزكان ايت ملول 109 05/09/07أقدمية 12 سنةسعاد سعيدي 27309H سيدي علل البحراوي

)البلدية(

مزدوج

عمالة: إنزكان ايت م .عمرو بن العاصعمالة: إنزكان ايت ملولم الشريف الدريسي

ملول
606/09/00 104 15/02/05إلتحاق بالزوجالورد عائشة 05077T)مزدوجأيت ملول )البلدية

م/م المسيرة الخضراء 

مركزية اخربان

205/09/03إقليم: بركانمدرسة الخنساءعمالة: إنزكان ايت ملول 96 29/10/11خالد الفقير 27249T)مزدوجبركان )البلدية

116/09/93إقليم: فحص - انجرةم/م اجوامعة البتدائيةعمالة: إنزكان ايت ملولم الحكمة 94 06/09/17أفيللي عبد العزيز 05453Bمزدوجاجوامعة

عمالة: أكادير  إدا م.الحنصالــيعمالة: إنزكان ايت ملولم البساتين

وتنان
116/09/99 66 نعمابراهيم      السياخ 06/09/17 04881Eمزدوجالدراركة

عمالة: إنزكان ايت م الملعمالة: إنزكان ايت ملولم الشريف الدريسي

ملول
1004/09/02 54 02/09/16إلتحاق بالزوجةمصطفى بن الهاشم 05076S)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م تـدوارتعمالة: إنزكان ايت ملولمدرسة النبعات

وتنان
806/09/00 46 04/09/18إلتحاق بالزوجةحافيض شرفي 04878Bمزدوجالدراركة

1001/01/10إقليم: الجديدةمدرسة مولي احفيظعمالة: إنزكان ايت ملولم القدس 36 06/09/17رقيه  مقساط 08108Mمزدوجسيدي اسماعيل
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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 2020

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 المسيرة الخضراء 

مركزية اخربان

111/09/00إقليم: الحوزالمدرسة البتدائية  الملعمالة: إنزكان ايت ملول 31 نعمايت ويسعدان رشيد 06/09/17 27125Hمزدوجتمصلوحت

عمالة: إنزكان ايت م الطاهر الفرانيعمالة: إنزكان ايت ملولم/م الركان مركزية الديابات

ملول
104/09/12 28 04/09/18إلتحاق بالزوجعائشة انوار 20153Eمزدوجتمسية

128/01/17إقليم: تارودانتم.م الزيتونعمالة: إنزكان ايت ملولم الشريف الدريسي 22 نعمعزيزة شبار 06/09/17 17536Kمزدوجلكفيفات

116/09/85إقليم: تارودانتمدرسة علل الفاسيإقليم: تارودانتم.م النجاح 243 23/09/87أقدمية 16 سنةحمو اخلف م 27248S)مزدوجأولد برحيل )البلدية

117/09/90إقليم: القنيطرةأحمد بوكماخإقليم: تارودانتم.م زكموزن 221 17/09/90أقدمية 16 سنةتورية معزوز 26761Mمزدوجسيدي الطيبي

عمالة: أكادير  إدا م. الزدهارإقليم: تارودانتم.م صلح الدين اليوبي

وتنان
116/09/92 197 16/09/95أقدمية 16 سنةحسن بوحسيني 24772A)مزدوجاكادير )البلدية

116/09/93إقليم: تارودانتم .البساتينإقليم: تارودانتم.م ابن عباد 195 16/09/96أقدمية 16 سنةعمر فهمي 17260K)مزدوجتارودانت )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. الزدهارإقليم: تارودانتم.م تين اكناون

وتنان
116/09/96 189 16/09/96أقدمية 16 سنةعبد اللطيف ازبور 24772A)مزدوجاكادير )البلدية

116/09/93إقليم: تارودانتم . رودانةإقليم: تارودانتم.م الواد الواعر 187 16/09/97أقدمية 16 سنةالكراوي م 17269V)مزدوجتارودانت )البلدية

116/09/93إقليم: تارودانتم.عثمان بن عفانإقليم: تارودانتم.م إبن النفيس 187 16/09/97أقدمية 16 سنةالحبيب أيت القاضي 17278E)مزدوجالكردان )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. التقـدمإقليم: تارودانتم.م الجوهر

وتنان
116/09/93 185 16/09/95أقدمية 16 سنةابراهيم ايت الفقيه 04808A)مزدوجاكادير )البلدية

216/09/96إقليم: تارودانت20 م. غشتإقليم: تارودانتم.م تصدرت 185 16/09/96أقدمية 16 سنةفريد طجطاج 17271X)مزدوجأولد تايمة )البلدية

116/09/93إقليم: تارودانتم .ابن السعيديإقليم: تارودانتم.م حمان الفطواكي 183 16/09/98أقدمية 16 سنةالكوشي م 17268U)مزدوجتارودانت )البلدية

116/09/93إقليم: تارودانتم.العلويينإقليم: تارودانتم.م المختار السوسي 183 16/09/98أقدمية 16 سنةالحبيب الرطيم 17279F)مزدوجالكردان )البلدية

116/09/94إقليم: تارودانتم .البساتينإقليم: تارودانتم.م ابن عباد 181 16/09/98أقدمية 16 سنةادريس بوسكن 17260K)مزدوجتارودانت )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م أدرارإقليم: تارودانتم.م المرابطين

وتنان
117/09/84 181 16/09/98أقدمية 16 سنةحسن نايت كروم 26611Z)مزدوجاكادير )البلدية

116/09/93إقليم: تارودانت م .عبد ا إبن ياسينإقليم: تارودانتم.م الغدير 180 16/09/97إلتحاق بالزوجةرساوي الحبيب 17264P)مزدوجتارودانت )البلدية

1 226



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

116/09/95إقليم: تارودانتم .البساتينإقليم: تارودانتم.م الوحدة المغاربية 179 16/09/98أقدمية 16 سنةيوسف ابودا 17260K)مزدوجتارودانت )البلدية

116/09/95إقليم: الرشيديةابن خلدونإقليم: تارودانتم.م تنفاشت 179 16/09/98أقدمية 16 سنةحسن ايت يحي 09364C)مزدوجالرشيدية )البلدية

116/09/84إقليم: تارودانتم.العهد الجديدإقليم: تارودانتم.م ابي المهاجر 179 16/09/00أقدمية 16 سنةالحسن حسي 17280G)مزدوجأيت ايعزة )البلدية

116/09/94إقليم: تارودانت م. أحفيرإقليم: تارودانتم.م اولد مسافر 177 16/09/99أقدمية 16 سنةمصطفى عل 17267T)مزدوجتارودانت )البلدية

116/09/94إقليم: تارودانت م .ابراهيم الرودانيإقليم: تارودانتم.م اولد احمد 177 16/09/99أقدمية 16 سنةنورالدين بن العياض 17259J)مزدوجتارودانت )البلدية

116/09/94إقليم: تارودانتم .ابن السعيديإقليم: تارودانتم.م ابن عباد 177 16/09/99أقدمية 16 سنةالمناني مولي عبد الرحمان 17268U)مزدوجتارودانت )البلدية

216/09/94إقليم: تارودانت م .عبد ا إبن ياسينإقليم: تارودانتم.م البحراني 177 16/09/99أقدمية 16 سنةم أولو 17264P)مزدوجتارودانت )البلدية

116/09/94إقليم: تارودانتم.عثمان بن عفانإقليم: تارودانتم.م المختار السوسي 177 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد العزيز بالقاضي 17278E)مزدوجالكردان )البلدية

116/09/94إقليم: تارودانتم. الحريةإقليم: تارودانتم.م المغرب العربي 177 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد العزيز باحسيني 17276C)مزدوجأولد تايمة )البلدية

216/09/94إقليم: تارودانت م. أحفيرإقليم: تارودانتم.م حمان الفطواكي 177 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد الناصر ايت ساسي 17267T)مزدوجتارودانت )البلدية

116/09/94إقليم: تارودانتم . رودانةإقليم: تارودانتم.م ابي بكر الصديق 177 16/09/99أقدمية 16 سنةحكماوي عبد ا 17269V)مزدوجتارودانت )البلدية

216/09/94إقليم: تارودانتم .المنصور الدهبيإقليم: تارودانتم.م جعفر الصادق 177 16/09/99أقدمية 16 سنةرشيد ايد العربي 17262M)مزدوجتارودانت )البلدية

116/09/93إقليم: تارودانتم.م الشليواتإقليم: تارودانتم.م الطلبة 177 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد العزيز الدركي 17311R)مزدوجأولد تايمة )البلدية

316/09/95إقليم: تارودانت م .عبد ا إبن ياسينإقليم: تارودانتم.م إبن الهيثم 175 16/09/99أقدمية 16 سنةم حمدوني 17264P)مزدوجتارودانت )البلدية

ثا. م الخامس للتعليم إقليم: تارودانتم.م ابي بكر الصديق

الصيل

216/09/93إقليم: تارودانت 175 06/09/00أقدمية 16 سنةعصيم عثمان 17303G)مزدوجتارودانت )البلدية

116/09/93إقليم: تارودانت م. أحفيرإقليم: تارودانتم.م ام القرى 175 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد ا الصابر 17267T)مزدوجتارودانت )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. الفرحإقليم: تارودانتم.م البحراني

وتنان
116/09/93 175 06/09/00أقدمية 16 سنةالبشير كنون 25040S)مزدوجاكادير )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 2020

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. الفرحإقليم: تارودانتم.م الطالعة

وتنان
116/09/93 175 16/09/97أقدمية 16 سنةالحلقوج مبارك 25040S)مزدوجاكادير )البلدية

116/09/97إقليم: تارودانتم .المنصور الدهبيإقليم: تارودانتم.م يعقوب المنصور 175 16/09/98أقدمية 16 سنةهشام صولدي 17262M)مزدوجتارودانت )البلدية

116/09/94إقليم: تارودانتم.م ابي بكر الصديقإقليم: تارودانتم.م البحراني 173 16/09/00أقدمية 16 سنةم أيت الرامي 17605Kمزدوجمشرع العين

116/09/94إقليم: تارودانت م. أحفيرإقليم: تارودانتم.م الرضى 173 16/09/00أقدمية 16 سنةم شاعيري 17267T)مزدوجتارودانت )البلدية

116/09/95إقليم: تارودانتم .المنصور الدهبيإقليم: تارودانتم.م تنوينان 173 16/09/00أقدمية 16 سنةعبد الخالق أيت الطالب 17262M)مزدوجتارودانت )البلدية

116/09/96إقليم: تارودانتم.العلويينإقليم: تارودانتم.م إبن النفيس 173 16/09/99أقدمية 16 سنةأيت الطالب م 17279F)مزدوجالكردان )البلدية

216/09/96إقليم: تارودانت م .عبد ا إبن ياسينإقليم: تارودانتم.م النهضة 173 16/09/99أقدمية 16 سنةمصلي حسن 17264P)مزدوجتارودانت )البلدية

216/09/96إقليم: تارودانتم. الليمونإقليم: تارودانتم.م الطالعة 173 16/09/99أقدمية 16 سنةايت المدن حبيب 17273Z)مزدوجأولد تايمة )البلدية

316/09/96إقليم: تارودانتم .البساتينإقليم: تارودانتم.م إبن الهيثم 173 16/09/99أقدمية 16 سنةحماد كودمان 17260K)مزدوجتارودانت )البلدية

216/09/96إقليم: تارودانتم. الليمونإقليم: تارودانتم.م الشريف الدريسي 173 16/09/99أقدمية 16 سنةالرحالي الشطبي 17273Z)مزدوجأولد تايمة )البلدية

216/09/96إقليم: تارودانت م .عبد ا إبن ياسينإقليم: تارودانتم.م اولد مسافر 173 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد الرحيم اتبير 17264P)مزدوجتارودانت )البلدية

316/09/98إقليم: تارودانتم .البساتينإقليم: تارودانتم.م المام البخاري 173 16/09/98أقدمية 16 سنةجمال الكحلوي 17260K)مزدوجتارودانت )البلدية

116/09/94إقليم: تارودانت م .أمنة بنت وهبإقليم: تارودانتم.م الوحدة المغاربية 171 16/09/98أقدمية 16 سنةرضوان بنعمر 17265R)مزدوجتارودانت )البلدية

316/09/95إقليم: تارودانتم. الليمونإقليم: تارودانتم.م بويحي 171 16/09/00أقدمية 16 سنةم الحيان 17273Z)مزدوجأولد تايمة )البلدية

116/09/97إقليم: تارودانتم. الليمونإقليم: تارودانتم.م النعيمة 171 16/09/99أقدمية 16 سنةاوبقاس الحبيب 17273Z)مزدوجأولد تايمة )البلدية

م.م المهدي بن تومرت 

أرازان

216/09/97إقليم: تارودانتم .المنصور الدهبيإقليم: تارودانت 171 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد الحميد ايت اونجار 17262M)مزدوجتارودانت )البلدية

116/09/97إقليم: تارودانتم.م الحريشةإقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاري 171 16/09/99أقدمية 16 سنةسعيد السعداني 17312S)مزدوجأولد تايمة )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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

216/09/97إقليم: تارودانت م .أمنة بنت وهبإقليم: تارودانتم.م العويسات 171 16/09/99أقدمية 16 سنةهشام ابولسان 17265R)مزدوجتارودانت )البلدية

316/09/96إقليم: تارودانت م .أمنة بنت وهبإقليم: تارودانتم.م الرضى 169 16/09/00أقدمية 16 سنةالحبيب الهوزالي 17265R)مزدوجتارودانت )البلدية

116/09/96إقليم: تارودانت م .أمنة بنت وهبإقليم: تارودانتم.م ابي بكر الصديق 169 06/09/00أقدمية 16 سنةلوزي  ابراهيم 17265R)مزدوجتارودانت )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. الفرحإقليم: تارودانتم.م المختار السوسي

وتنان
116/09/96 169 06/09/00أقدمية 16 سنةعمر الديب 25040S)مزدوجاكادير )البلدية

116/09/96إقليم: تارودانتم.م الحريشةإقليم: تارودانت م.م 6نونبر 169 06/09/00أقدمية 16 سنةرشيد جمال 17312S)مزدوجأولد تايمة )البلدية

ثا. م الخامس للتعليم إقليم: تارودانتم.م الجوهر

الصيل

616/09/98إقليم: تارودانت 169 16/09/99أقدمية 16 سنةمولي الحسين بوكوطوس 17303G)مزدوجتارودانت )البلدية

416/09/98إقليم: تارودانتم .المنصور الدهبيإقليم: تارودانتم.م إبن الهيثم 169 16/09/99أقدمية 16 سنةبتريش لطيفة 17262M)مزدوجتارودانت )البلدية

116/09/98إقليم: تارودانتم.العهد الجديدإقليم: تارودانتم.م ايت موسى 169 16/09/99أقدمية 16 سنةحسن ايت بهي 17280G)مزدوجأيت ايعزة )البلدية

616/09/98إقليم: تارودانتم . رودانةإقليم: تارودانتالمدرسة الجماعاتية الرياض 169 16/09/99أقدمية 16 سنةخالد بوستا 17269V)مزدوجتارودانت )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. المرينيينإقليم: تارودانتم.م النجاح

وتنان
116/09/94 167 16/09/01أقدمية 16 سنةرشيد المباركي 25590P)مزدوجاكادير )البلدية

ثا. م الخامس للتعليم إقليم: تارودانتم.م الرضى

الصيل

316/09/94إقليم: تارودانت 167 16/09/00أقدمية 16 سنةعبد الرحيم جل 17303G)مزدوجتارودانت )البلدية

116/09/95إقليم: تارودانتم.م الحريشةإقليم: تارودانتم.م سيدي أحمد اوعمر 167 06/09/01أقدمية 16 سنةامبارك اكداش 17312S)مزدوجأولد تايمة )البلدية

816/09/95إقليم: تارودانتم . رودانةإقليم: تارودانتم.م اولد مسافر 167 06/09/01أقدمية 16 سنةرشيدة ايت اخرازن 17269V)مزدوجتارودانت )البلدية

116/09/95إقليم: تارودانتم. ابن طفيلإقليم: تارودانتم.م وادي سوس 167 16/09/99إلتحاق بالزوجخديجة يوهوش 17274A)مزدوجأولد تايمة )البلدية

116/09/95إقليم: تارودانتم . رودانةإقليم: تارودانتم.م اولد مسافر 167 16/09/00أقدمية 16 سنةابراهيم هاوري 17269V)مزدوجتارودانت )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. الفتــحإقليم: تارودانتم.م الخوارزمي

وتنان
116/09/96 167 06/09/01أقدمية 16 سنةالغول يونس 04820N)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. النجــاحإقليم: تارودانتم.م وادي سوس

وتنان
616/09/97 167 16/09/00أقدمية 16 سنةرشيد اعمارة 04826V)مزدوجاكادير )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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

216/09/97إقليم: تارودانتم. الليمونإقليم: تارودانتم.م الشريف الدريسي 167 19/09/00أقدمية 16 سنةبوشرة وزاني 17273Z)مزدوجأولد تايمة )البلدية

316/09/97إقليم: تارودانت20 م. غشتإقليم: تارودانتم.م القاضي عياض 167 16/09/00أقدمية 16 سنةم بوعدي 17271X)مزدوجأولد تايمة )البلدية

116/09/97إقليم: تارودانتم.العهد الجديدإقليم: تارودانتم.م ابي المهاجر 167 06/09/00أقدمية 16 سنةالمهدي نسيم 17280G)مزدوجأيت ايعزة )البلدية

916/09/98إقليم: تارودانتم.م زاوية سيدي داوودإقليم: تارودانتم.م سيدي بودالة 167 16/09/99أقدمية 16 سنةسيدي م الحرار 17309N)مزدوجتارودانت )البلدية

116/09/99عمالة: مراكشمدرسة معطى اإقليم: تارودانتم.م النبعاث 167 16/09/99أقدمية 16 سنةامنة القصاب 27129M)مزدوجالمنارة )المقاطعة

116/09/99إقليم: تارودانتم.م زاوية سيدي داوودإقليم: تارودانتم.م عبد ا بن مسعود 167 16/09/99أقدمية 16 سنةايت علي جميلة 17309N)مزدوجتارودانت )البلدية

716/09/95إقليم: تارودانتم. الوفاقإقليم: تارودانتم.م ابي المهاجر 165 16/09/99أقدمية 16 سنةسعيدة امهرسي 17261L)مزدوجتارودانت )البلدية

916/09/96إقليم: تارودانتم. الوفاقإقليم: تارودانتم.م ابي بكر الصديق 165 06/09/01أقدمية 16 سنةمظهر عبد الله 17261L)مزدوجتارودانت )البلدية

916/09/96إقليم: تارودانت م .المام مالكإقليم: تارودانتم.م الرضى 165 06/09/01أقدمية 16 سنةالطاهرالكيسي 17306K)مزدوجتارودانت )البلدية

مدرسة مولي عبد السلم إقليم: تارودانتم.م اولد هماد

بن مشيش

116/09/97إقليم: تطوان 165 16/09/00أقدمية 16 سنةرشيد ايتواورس 05393L)مزدوجتطوان )البلدية

116/09/98إقليم: تارودانتم. ابن طفيلإقليم: تارودانتم.م وادي سوس 165 16/09/00أقدمية 16 سنةخالد ابران 17274A)مزدوجأولد تايمة )البلدية

116/09/98إقليم: تارودانتم. عين المديورإقليم: تارودانت م.م الشهيد إدريس الحارثي 165 06/09/00أقدمية 16 سنةادريس الهيوم 17607Mمزدوجمشرع العين

716/09/98إقليم: تارودانتم. الوفاقإقليم: تارودانتم.م جعفر الصادق 165 06/09/00أقدمية 16 سنةرشيد بوكريم 17261L)مزدوجتارودانت )البلدية

916/09/98إقليم: تارودانتم. الوفاقإقليم: تارودانتم.م جعفر الصادق 165 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد الحميد سمير 17261L)مزدوجتارودانت )البلدية

316/09/98إقليم: تارودانتم. الوفاقإقليم: تارودانتم.م النهضة 165 06/09/00أقدمية 16 سنةعبد المغيت بز 17261L)مزدوجتارودانت )البلدية

116/09/98إقليم: بنسليمانمدرسة النهضةإقليم: تارودانتم.م النهضة 165 16/09/00أقدمية 16 سنةالهواري هشام 24370N)مزدوجبنسليمان )البلدية

116/09/99إقليم: تطوانمدرسة الفقيه الطنجيإقليم: تارودانتم.م عبد ا بن مسعود 163 06/09/00أقدمية 16 سنةاخرازن علي 05394M)مزدوجتطوان )البلدية
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سوس - ماسة09
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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

116/09/99إقليم: تارودانتم.العهد الجديدإقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيم 163 06/09/00أقدمية 16 سنةصيام الحسين 17280G)مزدوجأيت ايعزة )البلدية

316/09/99إقليم: تارودانت20 م. غشتإقليم: تارودانتم.م النعيمة 163 06/09/00أقدمية 16 سنةحميد بورجيلة 17271X)مزدوجأولد تايمة )البلدية

116/09/99إقليم: تارودانتم. ابن طفيلإقليم: تارودانتم.م بويحي 163 06/09/00أقدمية 16 سنةطارق بنقدور 17274A)مزدوجأولد تايمة )البلدية

م.م المهدي بن تومرت 

أرازان

عمالة: أكادير  إدا م. المسيرةإقليم: تارودانت

وتنان
116/09/99 163 16/09/00أقدمية 16 سنةعبد الرحيم مرتفع 04828X)مزدوجاكادير )البلدية

216/09/99إقليم: تارودانتم. ابن طفيلإقليم: تارودانتم.م إبن الخطيب 163 02/10/00أقدمية 16 سنةجامع أسعيد 17274A)مزدوجأولد تايمة )البلدية

م.م المهدي بن تومرت 

أرازان

1016/09/99إقليم: تارودانت م .المام مالكإقليم: تارودانت 163 06/09/00أقدمية 16 سنةالسعيد فكري 17306K)مزدوجتارودانت )البلدية

116/09/99إقليم: تارودانتم. ابن طفيلإقليم: تارودانتم.م عبد الكريم الخطابي 163 06/09/00أقدمية 16 سنةخدوج العمراني 17274A)مزدوجأولد تايمة )البلدية

116/09/97إقليم: بني مللم 11 ينايرإقليم: تارودانتم.م اولد احمد 161 16/09/00أقدمية 16 سنةحادق عبد الكريم 07301K)مزدوجبني ملل )البلدية

116/09/98إقليم: تارودانت20 م. غشتإقليم: تارودانت م.م 6نونبر 161 10/09/01أقدمية 16 سنةالوافي المصطفى 17271X)مزدوجأولد تايمة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.عبد ا الكرسيفـيإقليم: تارودانتم.م حسان بن ثابت

وتنان
616/09/98 161 06/09/01أقدمية 16 سنةمولي ابراهيم حاتم 04835E)مزدوجاكادير )البلدية

316/09/98إقليم: تارودانت20 م. غشتإقليم: تارودانتم.م الشريف الدريسي 161 06/09/01أقدمية 16 سنةسيدي م بوحميد 17271X)مزدوجأولد تايمة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م خالد بن الوليدإقليم: تارودانتم.م تكموت

ملول
106/09/00 161 06/09/00أقدمية 16 سنةم بوعدي 23788F الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

1006/09/00إقليم: تارودانت م .المام مالكإقليم: تارودانتم.م الموحدين 161 06/09/00أقدمية 16 سنةحفيظة الكرك 17306K)مزدوجتارودانت )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. المغـرب العربـيإقليم: تارودانتم.م تين اكناون

وتنان
906/09/00 161 06/09/01أقدمية 16 سنةسناء الحداوي 04823S)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. المطــارإقليم: تارودانتم.م عمر الخيام

وتنان
616/09/93 159 07/09/04أقدمية 16 سنةالسعيد   يسار 04831A)مزدوجاكادير )البلدية

216/09/93عمالة: طنجة - أصيلم الدريسيإقليم: تارودانتم.م النجاح 159 27/09/04أقدمية 16 سنةحسن بورغ 15203Z)مزدوجاصيلة )البلدية

116/09/99إقليم: تارودانتم.العهد الجديدإقليم: تارودانتم.م اولد احمد 159 06/09/01أقدمية 16 سنةرشيد بن الرك 17280G)مزدوجأيت ايعزة )البلدية
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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: أكادير  إدا م.2 مارسإقليم: تارودانتم.م الخوارزمي

وتنان
516/09/97 159 04/09/02أقدمية 16 سنةهاجر المتعلق بال 04844P)مزدوجاكادير )البلدية

116/09/99إقليم: بني ملل م العامريةإقليم: تارودانتم.م اولد احمد 159 06/09/01أقدمية 16 سنةخديجة بدران 07305P)مزدوجبني ملل )البلدية

116/09/99عمالة: سلمدرسة ثريا الشاويإقليم: تارودانتم.م جعفر الصادق 159 05/09/01أقدمية 16 سنةخالد اضريسي 20008X)مزدوجالعيايدة )المقاطعة

116/09/99إقليم: تارودانتم.م الطلبةإقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاري 159 06/09/01أقدمية 16 سنةعصام موهيب 17528Bمزدوجسيدي أحمد أو عمرو

316/09/99إقليم: تارودانت20 م. غشتإقليم: تارودانتم.م النعيمة 159 16/09/01أقدمية 16 سنةم بفضم 17271X)مزدوجأولد تايمة )البلدية

1016/09/99إقليم: تارودانتمدرسة مولي زيدانإقليم: تارودانتم.م الرزاكنة 159 06/09/01أقدمية 16 سنةربيع بوزيت 17624Fمزدوجاحمر  لكللشة

116/09/99إقليم: تارودانتم.م الشليواتإقليم: تارودانتم.م الحفايا 159 06/09/01أقدمية 16 سنةمولي المصطفى القنوفي 17311R)مزدوجأولد تايمة )البلدية

616/09/99إقليم: تارودانتم.العهد الجديدإقليم: تارودانتم.م النهضة 159 04/09/02أقدمية 16 سنةالملياني رشيد 17280G)مزدوجأيت ايعزة )البلدية

116/09/99إقليم: تارودانتم.م سيدي أحمد اوعمرإقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاري 159 10/09/01أقدمية 16 سنةإبراهيم العوادة 17529Cمزدوجسيدي أحمد أو عمرو

316/09/99إقليم: تارودانت20 م. غشتإقليم: تارودانتم.م بويحي 159 06/09/01أقدمية 16 سنةم بن عزي 17271X)مزدوجأولد تايمة )البلدية

816/09/99إقليم: تارودانت م .المام مالكإقليم: تارودانتم.م البعارير 159 06/09/01أقدمية 16 سنةصلح الدين اقرقر 17306K)مزدوجتارودانت )البلدية

116/09/99إقليم: تارودانتمدرسة علل الفاسيإقليم: تارودانتم.م الطالعة 159 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد السلم ايت ابراهيم 27248S)مزدوجأولد برحيل )البلدية

216/09/94إقليم: تارودانتم. ابن طفيلإقليم: تارودانتم.م سيدي أحمد اوعمر 157 16/09/99أقدمية 16 سنةابراهيم بودربال 17274A)مزدوجأولد تايمة )البلدية

616/09/95إقليم: تارودانتم. المسيرة الخضراءإقليم: تارودانتم.م وادي سوس 157 16/09/99أقدمية 16 سنةامكار رشيد 17272Y)مزدوجأولد تايمة )البلدية

116/09/91عمالة: مكناسابن خلدونإقليم: تارودانت م .المام مالك 157 16/09/99أقدمية 16 سنةالسعيد نجية 04001Y)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/96عمالة: مكناسالقاعدة الجويةإقليم: تارودانتم.م تازيوكت 157 16/09/99أقدمية 16 سنةسعد السغروشني 03806L)مزدوجمكناس )البلدية

116/09/98عمالة: وجدة - أنكادم. وادي المخازنإقليم: تارودانتم.م الزيتون 157 01/10/02أقدمية 16 سنةام الصهب 04265K)مزدوجوجدة )البلدية
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب
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بالتبادل
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المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

116/09/98إقليم: تارودانتم.العهد الجديدإقليم: تارودانتم.م الجوهر 157 04/09/02أقدمية 16 سنةعبد المجيد عابدي 17280G)مزدوجأيت ايعزة )البلدية

106/09/00إقليم: تارودانتم.م مولي اسماعيلإقليم: تارودانتم.م الفاق 157 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد ا اعراب 18667P)مزدوجالكردان )البلدية

606/09/00إقليم: تارودانتم.م الحريشةإقليم: تارودانتم.م م العالم 157 06/09/01أقدمية 16 سنةهشام ادريسي 17312S)مزدوجأولد تايمة )البلدية

506/09/00إقليم: تارودانتم. المسيرة الخضراءإقليم: تارودانتم.م بويحي 157 06/09/01أقدمية 16 سنةحميد نورة 17272Y)مزدوجأولد تايمة )البلدية

606/09/00إقليم: تارودانتم.م الشليواتإقليم: تارودانتم.م عبد الكريم الخطابي 157 06/09/01أقدمية 16 سنةعبد الكريم جلد 17311R)مزدوجأولد تايمة )البلدية

116/09/99إقليم: تارودانتم.م الزيتونإقليم: تارودانتم.م المامون 155 04/09/02أقدمية 16 سنةالحسين الحيمر 17536Kمزدوجلكفيفات

116/09/99إقليم: تارودانتم.م سيدي أحمد اوعمرإقليم: تارودانتم.م صلح الدين اليوبي 155 04/09/02أقدمية 16 سنةرشيد دادا 17529Cمزدوجسيدي أحمد أو عمرو

616/09/99عمالة: مكناسلسان الدين بن الخطيبإقليم: تارودانتم.م النهضة 155 04/09/02أقدمية 16 سنةعبد العالي عاشور 03989K)مزدوجمكناس )البلدية

106/09/01إقليم: تارودانتم.م الحريشةإقليم: تارودانتم.م ايت عيشت 155 06/09/01أقدمية 16 سنةحسن حران 17312S)مزدوجأولد تايمة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. المختـار السوسـيإقليم: تارودانت20 م. غشت

وتنان
817/09/84 154 04/09/02أقدمية 16 سنةالحسين الروك 04837G)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الدارسةإقليم: تارودانت         م.م يناير11

ملول
306/09/00 154 06/09/00إلتحاق بالزوجإيمان وكاك 05055U الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

عمالة: أكادير  إدا م. الحي الميإقليم: تارودانتم.م سيدي عياد السوسي

وتنان
116/09/98 153 19/09/03أقدمية 16 سنةم منصور 24202F)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الشهداءإقليم: تارودانتم.م بويحي

ملول
106/09/00 153 04/09/02أقدمية 16 سنةوليد الوحياوي 05048L الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

216/09/99إقليم: تارودانتم.م الحريشةإقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاري 151 24/09/03أقدمية 16 سنةسعيد لعقار 17312S)مزدوجأولد تايمة )البلدية

806/09/00إقليم: تارودانتم. عين المديورإقليم: تارودانت م.م الشهيد إدريس الحارثي 151 11/11/02أقدمية 16 سنةم لحمايم 17607Mمزدوجمشرع العين

216/09/00إقليم: تارودانتم. المسيرة الخضراءإقليم: تارودانتم.م ابن عاشر 151 07/09/04أقدمية 16 سنةياسر اصغير 17272Y)مزدوجأولد تايمة )البلدية

406/09/01إقليم: تارودانتم.م التعاونياتإقليم: تارودانتم.م عبد ا بن مسعود 151 06/09/02أقدمية 16 سنةاكرام م 17701Pمزدوجسيدي دحمان
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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

606/09/01إقليم: تارودانتمدرسة مولي زيدانإقليم: تارودانتم.م عقبة بن نافع 151 01/10/02أقدمية 16 سنةادريس  نكرو 17624Fمزدوجاحمر  لكللشة

116/09/99إقليم: تارودانتمدرسة علل الفاسيإقليم: تارودانتم.م الرزاكنة 149 06/09/01أقدمية 16 سنةرشيدة ايت الفلح 27248S)مزدوجأولد برحيل )البلدية

106/09/00إقليم: تارودانتم.م حمان الفطواكيإقليم: تارودانتم.م الرزاكنة 149 24/09/03أقدمية 16 سنةرضوان العاتق 17627Jمزدوجاحمر  لكللشة

206/09/00إقليم: تارودانتم.م الحريشةإقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاري 149 24/09/03أقدمية 16 سنةالمهدي أيت الهواري 17312S)مزدوجأولد تايمة )البلدية

206/09/00إقليم: تارودانتم.م الحريشةإقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاري 149 24/09/03أقدمية 16 سنةم حيرش 17312S)مزدوجأولد تايمة )البلدية

عمالة: الصخيرات  - سيدي يحيى زعيرإقليم: تارودانتم.م اولد احمد

تمارة
106/09/00 149 06/09/03أقدمية 16 سنةطيور الهام ايمان 01335Aمزدوجسيدي يحيى زعير

المدرسة الجماعاتية 

تالكجونت

عمالة: أكادير  إدا م. الفـرابـيإقليم: تارودانت

وتنان
1006/09/01 149 04/09/02أقدمية 16 سنةم اسفار 19149N)مزدوجاكادير )البلدية

204/09/02إقليم: تارودانتمدرسة مولي زيدانإقليم: تارودانتم.م اليرموك 149 04/09/02أقدمية 16 سنةم الكجبوط 17624Fمزدوجاحمر  لكللشة

عمالة: أكادير  إدا م. الفـرابـيإقليم: تارودانتم.م زكموزن

وتنان
204/09/02 149 04/09/02أقدمية 16 سنةنوال اد الحاج 19149N)مزدوجاكادير )البلدية

106/09/01إقليم: تارودانتم.م حمان الفطواكيإقليم: تارودانتم.م ابن زيدون 147 24/09/03أقدمية 16 سنةم الحاجي 17627Jمزدوجاحمر  لكللشة

306/09/01إقليم: تارودانتم.أولد يحيىإقليم: تارودانتم.م السعديين 147 24/09/03أقدمية 16 سنةلل سعاد لكثيري 20775F)مزدوجأيت ايعزة )البلدية

706/09/01إقليم: تارودانتم. بدرإقليم: تارودانتم.م 18 نونبر 147 06/09/01إلتحاق بالزوجحنان وفيق 17277D)مزدوجأولد تايمة )البلدية

406/09/00إقليم: تارودانتم. بدرإقليم: تارودانتم.م سيدي عياد السوسي 145 27/09/04أقدمية 16 سنةعائشة ابشرى 17277D)مزدوجأولد تايمة )البلدية

106/09/00إقليم: تارودانتم.م عمر الخيامإقليم: تارودانتم.م ابي المهاجر 145 07/09/04أقدمية 16 سنةثريا ايت وكريم سلوني 17699Mمزدوجسيدي دحمان

104/09/02إقليم: الخميساتعلل البحراويإقليم: تارودانتم.م كطيوة 145 27/09/03أقدمية 16 سنةحدو عبد الرحمان 11234K سيدي علل البحراوي

)البلدية(

مزدوج

1006/09/01إقليم: تارودانتمدرسة مولي زيدانإقليم: تارودانتم.م تنفاشت 144 06/09/02إلتحاق بالزوجفتيحة بوكيو 17624Fمزدوجاحمر  لكللشة

116/09/97إقليم: تارودانتم.م الحريشةإقليم: تارودانتم.م مولي اسماعيل 143 19/09/03أقدمية 16 سنةابراهيم بلدي 17312S)مزدوجأولد تايمة )البلدية
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المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

416/09/97إقليم: تطوانمدرسة واد المخازنإقليم: تارودانتم.م الحريشة 141 27/09/04أقدمية 16 سنةعمر ابن فيروز 05408C)مزدوجتطوان )البلدية

704/09/02إقليم: تارودانتم.م ابي بكر الصديقإقليم: تارودانتم.م علل بن عبد ا 141 27/09/04أقدمية 16 سنةم   ايت العربي 17605Kمزدوجمشرع العين

304/09/02إقليم: تارودانتم.م عمر الخيامإقليم: تارودانتم.م اليرموك 141 27/09/04أقدمية 16 سنةعادل حامودي 17699Mمزدوجسيدي دحمان

104/09/02إقليم: تارودانتم. الرازيإقليم: تارودانتم.م الدخيلة 141 04/09/04أقدمية 16 سنةم اوبنبل 18730H)مزدوجأولد تايمة )البلدية

416/09/98إقليم: تارودانتم.م خالد بن الوليدإقليم: تارودانتم.م البعارير 139 27/09/04أقدمية 16 سنةالحسين بحيد 17514Lمزدوجسيدي بوموسى

عمالة: أكادير  إدا م دار بـوبكـرإقليم: تارودانتم.م أبن تيمية

وتنان
106/09/00 139 20/10/04أقدمية 16 سنةم طيبي 04876Zمزدوجالدراركة

211/09/00إقليم: تارودانت م.م 6نونبرإقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاري 137 07/09/04أقدمية 16 سنةرشيد أبو عامر 17518Rمزدوجاسن

106/09/00عمالة: مراكشمدرسة م الحنصاليإقليم: تارودانتم.م المختار السوسي 134 16/09/05إلتحاق بالزوجسومية المغاري 20676Y)مزدوجالنخيل )المقاطعة

116/09/98إقليم: خريبكةمدرسة النصرإقليم: تارودانتم.م ابن عاشر 133 04/09/04أقدمية 16 سنةعبد الحكيم الحديوي 12051Yمزدوجبولنوار

المدرسة الجماعاتية 

تالكجونت

106/09/00إقليم: تارودانتمدرسة علل الفاسيإقليم: تارودانت 133 07/09/04أقدمية 16 سنةالحسن الوطاسي 27248S)مزدوجأولد برحيل )البلدية

406/09/01إقليم: تارودانتم.م النوايلإقليم: تارودانتم.م الطالعة 133 06/09/04أقدمية 16 سنةشرف حنان 17626Hمزدوجاحمر  لكللشة

206/09/01إقليم: تارودانتم. بدرإقليم: تارودانتم.م الملث 131 06/09/05إلتحاق بالزوجةمصطفى ايت لحسن 17277D)مزدوجأولد تايمة )البلدية

106/09/01إقليم: بنسليمانمدرسة النهضةإقليم: تارودانتم.م النهضة 131 06/09/07أقدمية 12 سنةبشرى الرافيق 24370N)مزدوجبنسليمان )البلدية

104/09/02إقليم: الخميساتبنو عمروإقليم: تارودانتمدرسة مولي زيدان 131 19/09/05أقدمية 12 سنةسهام بلبالي 11232H)مزدوجتيفلت )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م السعديين-أمـالـوإقليم: تارودانتم.م البحراني

وتنان
516/09/95 130 08/11/07إلتحاق بالزوجةاليعقوبي عبد الحكيم 04891Rمزدوجالدراركة

616/09/95عمالة: فاسعائشة أم المؤمنينإقليم: تارودانتم. ابن رشد 130 16/09/03أقدمية 16 سنةعبد السلم ابوديار 01989L)مزدوجفاس المدينة )المقاطعة

المدرسة الجماعاتية 

تالكجونت

205/09/03إقليم: تارودانتم.م النجاحإقليم: تارودانت 129 07/09/05أقدمية 12 سنةياسين الشاوي 17778Yمزدوجإيكودار منابهة
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عمالة: إنزكان ايت العندليبإقليم: تارودانتم.م الفاق

ملول
304/09/02 128 06/09/06إلتحاق بالزوجةرشيد بولقرون 19137A)مزدوجأيت ملول )البلدية

116/09/85إقليم: سيدي بنورطارق بن زيادإقليم: تارودانت20 م. غشت 126 02/09/15م عزام 08083K)مزدوجسيدي بنور )البلدية

506/09/00إقليم: العرائشمدرسة المنارإقليم: تارودانتم.م عمر الخيام 126 05/09/07إلتحاق بالزوجهند بنسترة 27207X)مزدوجالعرائش )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م بئر انزرانإقليم: تارودانتم. هارون الرشيد

ملول
404/09/02 126 07/09/06إلتحاق بالزوجسلوى لصكع 23787E)مزدوجأيت ملول )البلدية

1007/09/04إقليم: تارودانتم. الرازيإقليم: تارودانتم.م تكموت 125 07/09/04إلتحاق بالزوجسعيدة بوقسيم 18730H)مزدوجأولد تايمة )البلدية

116/09/86إقليم: تارودانتم. رابعة العدويةإقليم: تارودانتم. ابن طفيل 123 نعمايت القايد المختار 06/09/17 17275B)مزدوجأولد تايمة )البلدية

مدرسة السلطان مولي إقليم: تارودانتم.م النهضة

اسماعيل

106/09/01عمالة: مراكش 122 06/09/08إلتحاق بالزوجةجمال محتي 26067Hمزدوجحربيل

عمالة: المضيق - مدرسة عبد ا الشفشاونيإقليم: تارودانت م .المام مالك

الفنيدق
116/09/97 117 29/09/04أقدمية 16 سنةنادية الصابري 24842B)مزدوجالمضيق )البلدية

606/09/01إقليم: تارودانتم. عين المديورإقليم: تارودانتم.م إكيدار 117 07/09/05إلتحاق بالزوجزكية جصاب 17607Mمزدوجمشرع العين

إقليم: شتوكة آيت م. عائشة أم المؤمنينإقليم: تارودانتم.م ابن حنبل

باها
904/09/02 117 06/09/06أقدمية 12 سنةعبد ا ابلي 25030Fمزدوجأيت عميرة

105/09/03إقليم: الخميساتعبد الكريم الخطيبإقليم: تارودانتم.م كطيوة 117 02/09/09مريم حدوش 27309H سيدي علل البحراوي

)البلدية(

مزدوج

716/09/99إقليم: تارودانتم.م النوايلإقليم: تارودانتم.م كطيوة 115 07/09/05إلتحاق بالزوجةصالح الدين عليوى 17626Hمزدوجاحمر  لكللشة

106/09/00إقليم: تارودانتم.م القدسإقليم: تارودانتم.م الشواطات 113 02/09/10إلتحاق بالزوجوفاء الحلواني 17509Fمزدوجسيدي بوموسى

عمالة: أكادير  إدا م دار بـوبكـرإقليم: تارودانتم.م الزيتون

وتنان
1016/09/99 111 04/02/12إلتحاق بالزوجةوهبلي يوسف 04876Zمزدوجالدراركة

906/09/01إقليم: تارودانتم. بدرإقليم: تارودانتم. اللوز 107 19/09/05إلتحاق بالزوجمليكة بنها 17277D)مزدوجأولد تايمة )البلدية

916/09/97إقليم: تاوناتم/م  إمام مالكإقليم: تارودانتم.م الرزاكنة 105 06/09/17عبد الكريم يحياوي 15702Sمزدوجبوهودة

إقليم: شتوكة آيت م. الفقإقليم: تارودانتم.م التقدم

باها
505/09/03 105 04/09/12يوسف هباري 27092Xمزدوجأيت عميرة
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207/09/05إقليم: تارودانتم.م مولي اسماعيلإقليم: تارودانتم.م المختار السوسي 97 07/09/10إلتحاق بالزوجدكاي سعاد 18667P)مزدوجالكردان )البلدية

عمالة: أكادير  إدا مدرسة الموحدين البتدائيةإقليم: تارودانتم.م تنوينان

وتنان
404/09/02 94 07/10/08إلتحاق بالزوجةمصطفى الخضير 27274Vمزدوجالدراركة

105/09/03إقليم: تارودانتم. ابن رشدإقليم: تارودانتم.م بويحي 94 03/09/13إلتحاق بالزوجةامنتاك احمد 17310P)مزدوجأولد تايمة )البلدية

706/09/06إقليم: تارودانتم.م الخوارزميإقليم: تارودانتم.م السراحنة 93 02/09/10إلتحاق بالزوجفدوي الحلم 17707

W

مزدوجسيدي بورجا

406/09/01إقليم: تارودانتم.م ابي بكر الصديقإقليم: تارودانتم.م ايت موسى 92 02/09/15إلتحاق بالزوجة جابال احمد 17605Kمزدوجمشرع العين

عمالة: أكادير  إدا م,جابر بن حيانإقليم: تارودانتم.م اولد مسافر

وتنان
616/09/99 91 06/09/17إلتحاق بالزوجةام فكاكة 21813Jمزدوجأورير

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسيإقليم: تارودانتم.م الزيتون

ملول
505/09/03 90 نعمسعيد العسري 02/09/16 05071L)مزدوجالقليعة )البلدية

304/09/02إقليم: تارودانتم.م البحرانيإقليم: تارودانتم.م إبن النفيس 88 نعمرشيد لعجاج 04/09/18 17598Cمزدوجالخنانيف

عمالة: أكادير  إدا مدرسة الموحدين البتدائيةإقليم: تارودانتم.م أبن تيمية

وتنان
930/09/02 86 07/05/10إلتحاق بالزوجمنى الشقوري 27274Vمزدوجالدراركة

306/09/01إقليم: تارودانتم. ابن رشدإقليم: تارودانتم.م سيدي أحمد اوعمر 85 05/09/17إلتحاق بالزوجةم بومحاش 17310P)مزدوجأولد تايمة )البلدية

202/09/10إقليم: تارودانتم.م النجاحإقليم: تارودانتم.م تيزكي 85 02/09/10عبد الرحمان الراشدي 17778Yمزدوجإيكودار منابهة

عمالة: أكادير  إدا م,حسان بن ثابتإقليم: تارودانت         م.م يناير11

وتنان
704/09/02 84 04/09/09إلتحاق بالزوجةدحان سي م 20257Tمزدوجأورير

804/09/02إقليم: تارودانتم. الرازيإقليم: تارودانتم.م الشريف الدريسي 84 06/09/17إلتحاق بالزوجنعيمة الطيسي 18730H)مزدوجأولد تايمة )البلدية

1006/09/00إقليم: تارودانتم.م ابي بكر الصديقإقليم: تارودانتم.م ام القرى 81 04/09/19إلتحاق بالزوجةعلي اسفار 17605Kمزدوجمشرع العين

107/09/04إقليم: تارودانتم.م تصدرتإقليم: تارودانتم.م الجداول  تاركة 81 20/09/11الفطناصي  فيصل 17555Fمزدوجالدير

إقليم: شتوكة آيت م. الفقإقليم: تارودانتم.م التقدم

باها
1002/09/09 81 02/09/12زيتان اسماعيل 27092Xمزدوجأيت عميرة

501/01/10إقليم: الحاجبابن طفيلإقليم: تارودانتم.م بيكودين 81 04/09/12خالد هواري 04105L)مزدوجسبع عيون )البلدية
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106/09/01إقليم: تارودانتم.م خالد بن الوليدإقليم: تارودانتم.م أبن تيمية 80 04/09/19إلتحاق بالزوجةالمصطفى الحرش 17514Lمزدوجسيدي بوموسى

907/09/05إقليم: تارودانتم.م تصدرتإقليم: تارودانتم.م الجداول  تاركة 79 20/09/11حاميقي جميلة 17555Fمزدوجالدير

205/09/08إقليم: تارودانتم.م عبد ا بن مسعودإقليم: تارودانتم.م بطلجان 79 02/09/10أكساب حاتم 17639Xمزدوجتملوكت

506/09/00إقليم: تارودانتم.م خالد بن الوليدإقليم: تارودانتم.م المامون 78 04/09/19إلتحاق بالزوجةهشام غاشي 17514Lمزدوجسيدي بوموسى

705/09/08إقليم: شيشاوةالثيرإقليم: تارودانتم.م الشواطات 78 03/09/12إلتحاق بالزوجسخي نعيمة 02843Pمزدوجسيدي المختار

إقليم: شتوكة آيت م. الفقإقليم: تارودانتم.م أيت عثمان

باها
705/09/11 77 05/09/11سلوى الحضراوي 27092Xمزدوجأيت عميرة

609/12/11إقليم: كلميمم م مولي أحمد الدرقاويإقليم: تارودانتم.م أيت عثمان 77 09/12/11فاطمة هداري 10558Aمزدوجتكانت

104/09/02إقليم: تارودانتم. ابن طفيلإقليم: تارودانتم. رابعة العدوية 76 نعماسماء بودجنان 02/09/14 17274A)مزدوجأولد تايمة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت  م. الزدهارإقليم: تارودانتم.م التقدم

باها
606/09/06 75 06/09/17سميرة اجديدي 05171Vمزدوجأيت عميرة

عمالة: أكادير  إدا م,جابر بن حيانإقليم: تارودانتم.م البعارير

وتنان
705/09/03 73 02/09/16إلتحاق بالزوجةميلود بنشيخ 21813Jمزدوجأورير

307/09/05إقليم: تارودانتم.م التعاونياتإقليم: تارودانتم.م إبن الهيثم 72 06/09/17إلتحاق بالزوجةسفيان كزنيت 17701Pمزدوجسيدي دحمان

إقليم: شتوكة آيت م. النخلةإقليم: تارودانتم.م أكلكال

باها
305/09/11 69 03/09/13اسماء هرندو 25031Gمزدوجأيت عميرة

905/09/11إقليم: تيزنيتم. م الخامسإقليم: تارودانتم.م الهوزالي 69 03/09/13م طالب محند 16709L)مزدوجتافراوت )البلدية

إقليم: شتوكة آيت  م. الزدهارإقليم: تارودانتم.م إحلوشن

باها
404/09/12 69 04/09/12نعيمة منصور 05171Vمزدوجأيت عميرة

205/09/11إقليم: تيزنيتم.م الفجر مركزية اكرضإقليم: تارودانتم.م ابن بطوطة 68 05/09/11إلتحاق بالزوجحفيظة بودان 17140Eمزدوجالركادة

عمالة: إنزكان ايت م القدسإقليم: تارودانتم.م الطلس الصغير

ملول
405/09/11 68 05/09/11إلتحاق بالزوجةجواد الحضيكي 20004T)مزدوجأيت ملول )البلدية

505/09/08إقليم: تارودانتم.م القدسإقليم: تارودانتم.م صلح الدين اليوبي 67 02/09/15إلتحاق بالزوجموعضير نادية 17509Fمزدوجسيدي بوموسى

1 238



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 2020

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: تارودانتم.م النجاحإقليم: تارودانتم.م المهارة 65 02/09/15اوبرحم عبداللطىف 17778Yمزدوجإيكودار منابهة

402/09/10إقليم: تارودانتم.م وادي سوسإقليم: تارودانتم.م إكيدار 65 02/09/15م مليلي 17544Uمزدوجسيدي موسى الحمري

إقليم: شتوكة آيت م. النخلةإقليم: تارودانتم.م القاديسية

باها
1005/09/11 65 02/09/14رزقي حنان 25031Gمزدوجأيت عميرة

101/01/10إقليم: وادي الذهبعبد الكريم الخطابيإقليم: تارودانتم.م سيدي أحمد اوعمر 63 06/09/17يوسف بومحاش 25829Z)مزدوجالداخلة )البلدية

101/01/10إقليم: تارودانتم.م التعاونياتإقليم: تارودانتم.م ابن عباد 62 02/09/15إلتحاق بالزوجةأيت الكريف عمر 17701Pمزدوجسيدي دحمان

إقليم: شتوكة آيت م.م المام البخاريإقليم: تارودانتالمدرسة الجماعاتية الرياض

باها
902/09/10 62 02/09/16عبدالسلم الودانى 05177Bمزدوجأيت عميرة

عمالة: إنزكان ايت م الجيالإقليم: تارودانتم.م الملث

ملول
301/01/10 61 02/09/14إلتحاق بالزوجةفنزاوي الحسين 05075R)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: أكادير  إدا مدرسة الموحدين البتدائيةإقليم: تارودانتم.م الجداول  تاركة

وتنان
205/09/11 61 03/09/13إلتحاق بالزوجةالرزكي    خالد 27274Vمزدوجالدراركة

401/01/12إقليم: تارودانتم.م النهضةإقليم: تارودانتم.م تيزي نتاست 61 03/09/13يوسف لكروم 17758Bمزدوجاكلي

304/09/12إقليم: تارودانتم.م صلح الدين اليوبيإقليم: تارودانتم.م إمغيض 61 04/09/12إلتحاق بالزوجةحسن دسم 17591Vمزدوجالكدية البيضاء

إقليم: شتوكة آيت م. النخلةإقليم: تارودانتم.م الدارسة

باها
504/09/12 61 02/09/14مريم الونزاري 25031Gمزدوجأيت عميرة

303/09/13إقليم: ورزازاتم.م. تمداختإقليم: تارودانتم.م ايت عيشت 61 03/09/13فؤاد الناصري 13008Nمزدوجأيت زينب

701/01/12إقليم: تارودانتم.م ام القرىإقليم: تارودانتم.م الدارسة 60 03/09/13إلتحاق بالزوجفاطمة ايت اكرض 17703Sمزدوجسيدي بورجا

305/09/07إقليم: تارودانتم.م الزيتونإقليم: تارودانتم.م الحفايا 59 04/09/19إلتحاق بالزوجةم الوردي 17536Kمزدوجلكفيفات

105/09/08إقليم: تارودانتمدرسة علل الفاسيإقليم: تارودانتم.م أيت صالح 59 02/09/16إلتحاق بالزوجةم ازكي 27248S)مزدوجأولد برحيل )البلدية

802/09/10إقليم: تارودانتم.م وادي سوسإقليم: تارودانتم.م العويسات 59 06/09/17أيت عدي م 17544Uمزدوجسيدي موسى الحمري

104/09/12إقليم: برشيدمركزية الحساسنةإقليم: تارودانتم.م تجكالت 59 04/09/12إلتحاق بالزوجخديجة عمار 14239Bمزدوجلحساسنة
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م.م المهدي بن تومرت 

أرازان

706/09/06إقليم: تارودانتم.م الواد الواعرإقليم: تارودانت 58 04/09/18إلتحاق بالزوجةجمال الد ين السليلي 17631Nمزدوجاحمر  لكللشة

عمالة: إنزكان ايت م أبي ذر الغفاريإقليم: تارودانتم. هارون الرشيد

ملول
102/09/09 57 02/09/14إلتحاق بالزوجخديجة بلغرد 05082Yمزدوجتمسية

104/09/12إقليم: تارودانتم.م المهدي بن تومرتإقليم: تارودانتم.م إبن حزم 57 04/09/15 نورالدين  بوفوس 17458Aمزدوجاركانة

102/09/10إقليم: تارودانتم.م البحرانيإقليم: تارودانتم.م كطيوة 56 02/09/15إلتحاق بالزوجةالمكحاش علي 17598Cمزدوجالخنانيف

102/09/10إقليم: تارودانتم.الصفاءإقليم: تارودانتم.م تحشمومت 56 02/09/14إلتحاق بالزوجةعمارة الهاشمي 18583Y)مزدوجأولد تايمة )البلدية

605/09/11إقليم: تارودانتم.م وادي سوسإقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيم 55 06/09/17فاطمة افلح 17544Uمزدوجسيدي موسى الحمري

المدرسة البتدائية الحسن إقليم: تارودانتم.م العويسات

الثاني

105/09/11إقليم: بوجدور 55 06/09/17علوات مراد 06478R)مزدوجبوجدور )البلدية

905/09/11إقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاريإقليم: تارودانتم.م م العالم 55 06/09/17رضوان بزار 17547Xمزدوجسيدي موسى الحمري

705/09/11إقليم: تارودانتم.م وادي سوسإقليم: تارودانتم.م عبد الكريم الخطابي 55 نعمعادل العميرات 06/09/17 17544Uمزدوجسيدي موسى الحمري

101/01/12إقليم: تارودانتم. هارون الرشيدإقليم: تارودانتم.م محند وسعدان 54 01/01/12إلتحاق بالزوجفاطمة اسكور 17320A)مزدوجأولد برحيل )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. دوار أكرامإقليم: تارودانتم.م واحليبا

باها
504/09/12 54 02/09/16اسماعيل ايت الشيخ 05178Cمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م. النخلةإقليم: تارودانتم.م الطالعة

باها
305/09/08 53 02/09/14احمد الحنافي 25031Gمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م. أيت باهاإقليم: تارودانتم.م التقدم

باها
502/09/09 53 02/09/14عبد الناصر قريشي 19994G)مزدوجأيت باها )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م المجاهدينإقليم: تارودانت30 م.م يوليوز

ملول
102/09/10 53 02/09/16إلتحاق بالزوجأمرهون خديجة 05089Fمزدوجتمسية

عمالة: أكادير  إدا مدرسة الموحدين البتدائيةإقليم: تارودانتم.م أبن تيمية

وتنان
702/09/10 53 02/09/14إلتحاق بالزوجبوستة فاطمة 27274Vمزدوجالدراركة

عمالة: إنزكان ايت مدرسة التقدمإقليم: تارودانتم.م صلح الدين اليوبي

ملول
205/09/11 53 02/09/15إلتحاق بالزوجنورة خبان 27167D)مزدوجالقليعة )البلدية

903/09/13إقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاريإقليم: تارودانتم.م ابن حنبل 53 02/09/15شكيب دبي 17547Xمزدوجسيدي موسى الحمري

1 240



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 2020

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 ملحقة م خربة سيدي الطيبإقليم: تارودانتم.م إشكاجن

باها
103/09/13 53 02/09/15العيسوك لحسين 26650Sمزدوجأيت عميرة

102/09/09إقليم: تارودانتمدرسة علل الفاسيإقليم: تارودانتم.م الطالعة 52 04/09/18إلتحاق بالزوجةعبدالمجيد بربيش 27248S)مزدوجأولد برحيل )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.واد سوسإقليم: تارودانتم.م تصدرت

وتنان
505/09/11 52 02/09/15إلتحاق بالزوجحسناء لغزال 04874Xمزدوجالدراركة

المدرسة البتدائية حسان بن إقليم: تارودانتم.م إبن النفيس

تابث

105/09/11إقليم: العيون 52 03/09/18عبد العالي الزراري 26038B)مزدوجالعيون )البلدية

501/01/12إقليم: تارودانتم.م اولد احمدإقليم: تارودانتم.م الكندي 52 02/09/15إلتحاق بالزوجحنان ايت البوطى 17714Dمزدوجافريجة

عمالة: إنزكان ايت م القدسإقليم: تارودانتم.م أسكاون

ملول
403/09/13 52 03/09/13إلتحاق بالزوجايديحي  فاطمة 20004T)مزدوجأيت ملول )البلدية

104/09/12إقليم: سيدي بنورمركزية العوناتإقليم: تارودانتم.م تامسولت 51 02/09/14إلتحاق بالزوجخديجة ايت همو 08101Eمزدوجالعونات

إقليم: شتوكة آيت ملحقة م خربة سيدي الطيبإقليم: تارودانتم.م إشكاجن

باها
103/09/12 51 06/09/17إلهام مرتادي 26650Sمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م. أغرايسإقليم: تارودانتم.م ابن عباد

باها
404/09/12 51 06/09/17عبد الحكيم نصر 05175Zمزدوجأيت عميرة

203/09/13إقليم: تارودانتم.م تصدرتإقليم: تارودانتم.م الزهور 51 03/09/13لطيفة بوكريم 17555Fمزدوجالدير

203/09/13إقليم: تارودانتم.م المنابهةإقليم: تارودانتم.م تازيوكت 51 03/09/13الهام  الشاوي 17779Zمزدوجإيكودار منابهة

عمالة: إنزكان ايت م الملإقليم: تارودانتم.م ابن عاشر

ملول
602/09/10 50 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء أبو الدهب 05076S)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.واد سوسإقليم: تارودانتم.م تصدرت

وتنان
405/09/11 50 02/09/16إلتحاق بالزوجخديجة اضرضور 04874Xمزدوجالدراركة

505/09/11إقليم: تارودانتم. ابن رشدإقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاري 50 06/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة كونيش 17310P)مزدوجأولد تايمة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  الوفاقإقليم: تارودانتم.م عمار ابن ياسر

باها
503/09/13 50 02/09/16م أحوضيك 05235Pمزدوجانشادن

إقليم: شتوكة آيت م.م  الوفاقإقليم: تارودانتم.م إفيد

باها
103/09/13 50 02/09/16المحفوظ بن الطيب 05235Pمزدوجانشادن

م.م 20 غشت مركزية إقليم: تارودانتم.م ابن زيدون

اماسين

203/09/13إقليم: تيزنيت 50 02/09/16نعيمة اللطيفي 16930Bمزدوجتيغمي
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إقليم: شتوكة آيت م. أيت باهاإقليم: تارودانتم.م عمر ابن الخطاب

باها
605/09/08 49 02/09/15أهيطار مليكة 19994G)مزدوجأيت باها )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. عائشة أم المؤمنينإقليم: تارودانتم.م إبن الهيثم

باها
302/09/10 49 04/09/17أحمد بوكدم 25030Fمزدوجأيت عميرة

702/09/10إقليم: تارودانتم.م ام القرىإقليم: تارودانتم.م ابن عباد 49 03/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة شارا 17703Sمزدوجسيدي بورجا

202/09/10إقليم: تارودانتم.م الزيتونإقليم: تارودانتم.م تنوينان 49 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة اليحياوى 17536Kمزدوجلكفيفات

إقليم: شتوكة آيت م.م  حسن بن إيدرإقليم: تارودانتم.م ايت بوزمان

باها
105/09/11 49 02/09/14اداي ابراهيم 05167Rمزدوجأيت عميرة

عمالة: أكادير  إدا م.واد سوسإقليم: تارودانتم.م البعارير

وتنان
504/09/12 49 02/09/15إلتحاق بالزوجبوكريم خديجة 04874Xمزدوجالدراركة

102/09/10إقليم: تارودانتم.م خالد بن الوليدإقليم: تارودانتم.م الشليوات 48 04/09/18إلتحاق بالزوجنزهة بحدان 17514Lمزدوجسيدي بوموسى

إقليم: شتوكة آيت م.م غزالة  ف. غزالة 2إقليم: تارودانتم.م بويحي

باها
604/09/12 48                                   

عبد الرحيم بوليد

04/09/18 24503Hمزدوجأيت عميرة

804/09/12إقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاريإقليم: تارودانتم.م العويسات 48 04/09/18عبد الهادي بوراية 17547Xمزدوجسيدي موسى الحمري

إقليم: شتوكة آيت م.م  وادي المخازنإقليم: تارودانتم.م العويسات

باها
304/09/12 48 04/09/18احمد حافظ 05240Vمزدوجانشادن

204/09/12إقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاريإقليم: تارودانتم.م الدارسة 47 02/09/14الحمراني جلل 17547Xمزدوجسيدي موسى الحمري

103/09/13إقليم: تارودانتم.م اولد مسافرإقليم: تارودانتم.م بويحي 47 06/09/17احمد بن الفقير 17680Sمزدوجزاوية سيدي الطاهر

803/09/13إقليم: تارودانتم.م البعاريرإقليم: تارودانتم.م المهارة 47 06/09/17عادل خربوش 17684

W

مزدوجزاوية سيدي الطاهر

103/09/13إقليم: تارودانتم.م المهارةإقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيم 47 06/09/17لكاسي عبد اللطيف 17799

W

مزدوجلمهارة

إقليم: شتوكة آيت م. أيت باهاإقليم: تارودانتم.م الرزاكنة

باها
302/09/10 46 04/09/18عبد الجليل كورون 19994G)مزدوجأيت باها )البلدية

705/09/11إقليم: تارودانتم.م حمان الفطواكيإقليم: تارودانتم.م عبد ا بن مسعود 46 06/09/17إلتحاق بالزوجرشيدة بوكرما 17627Jمزدوجاحمر  لكللشة

104/09/12إقليم: تارودانتم. ابن رشدإقليم: تارودانتم.م القاضي عياض 46 02/09/16إلتحاق بالزوجخديجة المودن 17310P)مزدوجأولد تايمة )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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

902/09/14إقليم: تارودانتم.م بويحيإقليم: تارودانتم.م تامسولت 46 02/09/16ميلود هرومتي 17550Aمزدوجالدير

عمالة: أكادير  إدا م.م مولي زيدان-اد بوعباإقليم: تارودانتم.م اورير

وتنان
302/09/14 46 02/09/16م اوشرقي 04981Nمزدوجامسوان

إقليم: شتوكة آيت م.م  حسن بن إيدرإقليم: تارودانتم.م الفرابي

باها
102/09/14 46 06/09/16عبد ا تونفي 05167Rمزدوجأيت عميرة

عمالة: إنزكان ايت م العوينةإقليم: تارودانتم.م طارق ابن زياد

ملول
402/09/14 45 02/09/14إلتحاق بالزوجكريمة اولوحش 05079V)مزدوجالقليعة )البلدية

702/09/15إقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاريإقليم: تارودانتم.م تلمكانت 45 02/09/15نعيمة امحرف 17547Xمزدوجسيدي موسى الحمري

302/09/15إقليم: ورزازاتم.م. تمداختإقليم: تارودانتم.م ايت عيشت 45 02/09/15 اروهال ليلى 13008Nمزدوجأيت زينب

902/09/15إقليم: تيزنيتم.م لل مريم مركزية الزاويتإقليم: تارودانتم.م تين اكناون 45 02/09/15رشيدة الكايسي 16980Fمزدوجسيدي أحمد أو موسى

إقليم: شتوكة آيت  م. خربة سيدي طيبإقليم: تارودانتم.م أسكاون

باها
202/09/15 45 02/09/15البرنوسي نورة 20555Sمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م 18 نونبرإقليم: تارودانتم.م معاد بن جبل

باها
202/09/15 45 02/09/15سهام الطاهري 05197Yمزدوجامي مقورن

702/09/15إقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاريإقليم: تارودانتم.م سيدي بودالة 45 02/09/15حفيظة  أولما 17547Xمزدوجسيدي موسى الحمري

عمالة: إنزكان ايت م الحكمةإقليم: تارودانتم.م الزيتون

ملول
1005/09/01 44 02/09/16إلتحاق بالزوجالسعدية أوزال 05072M)مزدوجالقليعة )البلدية

704/09/12إقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاريإقليم: تارودانتم.م إبن حزم 44 02/09/16بوهدة هشام 17547Xمزدوجسيدي موسى الحمري

104/09/12إقليم: تارودانتم.م سيدي أحمد اوعمرإقليم: تارودانتم.م الشريف الدريسي 44 02/09/16إلتحاق بالزوجةكربيض عبد الرحيم 17529Cمزدوجسيدي أحمد أو عمرو

عمالة: أكادير  إدا م.م العباسيين-ازراراكإقليم: تارودانتم.م بيكودين

وتنان
703/09/13 44 02/09/15إلتحاق بالزوجةعادل أبضار 04887Lمزدوجالدراركة

103/09/13إقليم: تارودانتم.م حمان الفطواكيإقليم: تارودانتم.م ابي المهاجر 44 02/09/15إلتحاق بالزوجلطيفة  زروك 17627Jمزدوجاحمر  لكللشة

802/09/14إقليم: وزانواد الذهبإقليم: تارودانتم.م انمر 44 02/09/14إلتحاق بالزوجباريش حبيبة 15019Zمزدوجبني قلة

عمالة: إنزكان ايت مدرسة النبعاتإقليم: تارودانتم.م الترمدي

ملول
202/09/14 44 02/09/14إلتحاق بالزوجشكوج عائشة 26721Uمزدوجتمسية
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

101/01/12إقليم: تارودانتم.م حمان الفطواكيإقليم: تارودانتم.م وادي سوس 43 04/09/18إلتحاق بالزوجةالحبيب السالمي 17627Jمزدوجاحمر  لكللشة

104/09/12إقليم: تارودانتم. ابن رشدإقليم: تارودانتم.م البعارير 43 06/09/17إلتحاق بالزوجمليكة بلحاج 17310P)مزدوجأولد تايمة )البلدية

203/09/13إقليم: تارودانتم.م العويساتإقليم: تارودانتم.م تنفاشت 43 02/09/15زينة بوزيد 17620Bمزدوجإد او مومن

إقليم: شتوكة آيت م. السوالمإقليم: تارودانتم.م علل بن عبد ا

باها
202/09/14 43 06/09/17حفيضي فاطمة 05172

W

مزدوجأيت عميرة

1002/09/14إقليم: تارودانتم.م تين اكناونإقليم: تارودانتم.م تهل 43 06/09/17ابراهيم اعيش 17897Cمزدوجالفيض

104/09/12إقليم: تارودانتم.م سيدي أحمد اوعمرإقليم: تارودانتم.م العويسات 42 06/09/17إلتحاق بالزوجةابراهيم الفراني 17529Cمزدوجسيدي أحمد أو عمرو

404/09/12إقليم: تارودانتم. الرازيإقليم: تارودانتم.م القاضي عياض 42 06/09/17إلتحاق بالزوجةالديوان رشيد 18730H)مزدوجأولد تايمة )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م السعديين-أمـالـوإقليم: تارودانتم.م ايت موسى

وتنان
404/09/12 42 06/09/17إلتحاق بالزوجةقرقاص سفيان 04891Rمزدوجالدراركة

عمالة: أكادير  إدا م,جابر بن حيانإقليم: تارودانت م.م الشهيد إدريس الحارثي

وتنان
403/09/13 42 02/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة البرود 21813Jمزدوجأورير

104/09/12إقليم: تارودانتم. ابن رشدإقليم: تارودانتم.م الوفاء 41 06/09/17إلتحاق بالزوجةجمال أمدجاو 17310P)مزدوجأولد تايمة )البلدية

1004/09/12إقليم: تارودانتم.م البعاريرإقليم: تارودانتم.م م العالم 41 06/09/17ازناك عمر 17684

W

مزدوجزاوية سيدي الطاهر

إقليم: شتوكة آيت م.م  المستقبلإقليم: تارودانتم.م تين اكناون

باها
504/09/12 41 04/09/17عبد العالي البوزكري 05220Yمزدوجبلفاع

م.م م خير الدين  ف. تين إقليم: تارودانتم.م الطالعة

همو

إقليم: شتوكة آيت 

باها
203/01/13 41 06/09/17إلتحاق بالزوجةادباكريم ابراهيم 05130Aمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م.م  وادي المخازنإقليم: تارودانتم.م المنابهة

باها
804/09/12 41 06/09/17عبد ا الصادق 05240Vمزدوجانشادن

عمالة: إنزكان ايت مدرسة النبعاتإقليم: تارودانتم.م صلح الدين اليوبي

ملول
502/09/10 40 04/09/19إلتحاق بالزوجةم الوراري 26721Uمزدوجتمسية

202/09/14إقليم: تارودانتم.م حمان الفطواكيإقليم: تارودانتم.م الطلس الكبير 40 02/09/15إلتحاق بالزوجمليكة أكزول 17627Jمزدوجاحمر  لكللشة

إقليم: شتوكة آيت  م. خربة سيدي طيبإقليم: تارودانتم.م سيدي وعزيزي

باها
402/09/15 39 06/09/17فوزية ابو زنديل 20555Sمزدوجأيت عميرة
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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 2020

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 الهدى مركزية امي إقليم: تارودانتم.م أيت صالح

اوكني

502/09/15إقليم: تيزنيت 39 06/09/17الحسين الموح 16917Mمزدوجانزي

إقليم: شتوكة آيت م.م غزالة  ف. غزالة 2إقليم: تارودانتم.م وادي سوس

باها
702/09/15 39 06/09/17بيفلن نعيمة 24503Hمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م. النخلةإقليم: تارودانتم.م أيت صالح

باها
402/09/15 39 06/09/17الشديري فاطمة الزاهراء 25031Gمزدوجأيت عميرة

مجموعة مدارس المرابطين إقليم: تارودانتم.م اليرموك

مركزية تعنديت

202/09/15إقليم: سيدي افني 39 06/09/17ادحمو م 16831Uمزدوجمير لفت

902/09/15إقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيمإقليم: تارودانتم.م اورير 39 06/09/17فاطمة ابامدن 17804Bمزدوجلمهارة

إقليم: شتوكة آيت م. النخلةإقليم: تارودانتم.م الوئام

باها
402/09/15 39 06/09/17زينب وديع 25031Gمزدوجأيت عميرة

604/09/02عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: تارودانتم.م اولد هماد 38 02/09/16الشهب فدوى 03908Xمزدوجمهاية

إقليم: شتوكة آيت م. النخلةإقليم: تارودانتم.م عقبة بن نافع

باها
505/09/11 38 02/09/16يوسف اكوسين 25031Gمزدوجأيت عميرة

401/01/12إقليم: تارودانتم.م الرزاكنةإقليم: تارودانتم.م الزلقة 38 02/09/16عبد العزيز التوكاني 17761Eمزدوجاكلي

عمالة: أكادير  إدا م.م عين أفرى-عين أفرىإقليم: تارودانتم.م الهوزالي

وتنان
1004/09/12 38 02/09/16ادمالك احمد 04977Jمزدوجامسوان

304/09/12إقليم: تارودانتم.م حمان الفطواكيإقليم: تارودانتم.م العويسات 38 04/09/18إلتحاق بالزوجةمصطفى مديدي 17627Jمزدوجاحمر  لكللشة

إقليم: شتوكة آيت م.م امجاضإقليم: تارودانتالمدرسة الجماعاتية تكوكة

باها
208/09/16 38 08/09/16ربيعة باشتاكة 05233Mمزدوجبلفاع

إقليم: شتوكة آيت م. النخلةإقليم: تارودانتم.م ابن بطوطة

باها
701/01/17 38 01/01/17رشيدة بونيت 25031Gمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م اداوعيسيإقليم: تارودانتم.م العقيد العلم

باها
101/01/17 38 01/01/17حسن المقدم 05255Lمزدوجأيت ميلك

إقليم: شتوكة آيت م م الرجــاءإقليم: تارودانتم.م تايسة

باها
201/01/17 38 01/01/17كلثومة الوعظ 05244Zمزدوجأيت ميلك

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت الشريفإقليم: تارودانتم.م تايسة

باها
201/01/17 38 01/01/17إكرام حوفاتي 05246Bمزدوجأيت ميلك

إقليم: شتوكة آيت م.م  وادي المخازنإقليم: تارودانتم.م تكنزة

باها
401/01/17 38 01/01/17احمد ادبالحسن 05240Vمزدوجانشادن
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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 2020

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. النخلةإقليم: تارودانتم.م إرزي

باها
101/01/17 38 01/01/17نادية امنو 25031Gمزدوجأيت عميرة

930/01/17إقليم: تارودانتم.م الغديرإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 38 30/01/17بشرى ابو الوفاء 17748Rمزدوجأيت ايكاس

إقليم: شتوكة آيت م. النخلةإقليم: تارودانتم.م تجكالت

باها
231/01/17 38 31/01/17زكاري حكيمة 25031Gمزدوجأيت عميرة

م.م 20 غشت مركزية إقليم: تارودانتم.م الفردوس

اماسين

930/01/17إقليم: تيزنيت 38 30/01/17سعيد ادعدي 16930Bمزدوجتيغمي

إقليم: شتوكة آيت م.م امجاضإقليم: تارودانتم.م الدوساون

باها
1030/01/17 38 30/01/17عبد ا الزهاري 05233Mمزدوجبلفاع

إقليم: شتوكة آيت م.م  المستقبلإقليم: تارودانتم.م أيت عثمان

باها
230/01/17 38 30/01/17عفاف ربوع 05220Yمزدوجبلفاع

إقليم: شتوكة آيت  م. الزدهارإقليم: تارودانتم.م تامسولت

باها
730/01/17 38 06/09/17فاطمة ازفاض 05171Vمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م  النجاحإقليم: تارودانتم.م يعقوب المنصور

باها
930/01/17 38 30/01/17فاطمة الزهراء الفقييه 05249Eمزدوجأيت ميلك

إقليم: شتوكة آيت م. النخلةإقليم: تارودانتم.م انمر

باها
330/01/17 38 30/01/17م الدريسي 25031Gمزدوجأيت عميرة

م.م 20 غشت مركزية إقليم: تارودانتم.م اورير

اماسين

630/01/17إقليم: تيزنيت 38 30/01/17مليكة بنطالب 16930Bمزدوجتيغمي

130/01/17إقليم: تارودانتم.م العويساتإقليم: تارودانتم.م تنفاشت 38 06/09/17ياسين الباز 17620Bمزدوجإد او مومن

م/م الرشاد مركزية تمسية إقليم: تارودانتم. الرازي

المركز

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
104/09/12 37 04/09/18إلتحاق بالزوجخديجة ادالقائد 05081Xمزدوجتمسية

404/09/12إقليم: تارودانتم.م بويحيإقليم: تارودانتم.م م العالم 37 06/09/17الزاوية الحسين 17550Aمزدوجالدير

203/09/13إقليم: العرائشمدرسة الغديرةإقليم: تارودانتم.م إكيدار 37 06/09/17إلتحاق بالزوجعتيقة اكهيور 05725X)مزدوجالعرائش )البلدية

م/م الرشاد مركزية تمسية إقليم: تارودانتم.م الفاق

المركز

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
703/09/13 37 06/09/17إلتحاق بالزوجةمعراس عبد الرحمان 05081Xمزدوجتمسية

م/م المسيرة الخضراء إقليم: تارودانتم.م خميس ايت يونس

مركزية اخربان

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
302/09/15 37 02/09/15إلتحاق بالزوجحكيمة ايت عمر 05087Dمزدوجتمسية

130/01/17إقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيمإقليم: تارودانتم.م السعديين 37 30/01/17أباقي عبد الغني 17804Bمزدوجلمهارة
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م.م 20 غشت مركزية إقليم: تارودانتم.م الحاج عبد ا زاكور

اماسين

702/09/16إقليم: تيزنيت 37 30/01/17الحسن بن الحوس 16930Bمزدوجتيغمي

630/01/17إقليم: تارودانتم.م البعاريرإقليم: تارودانتم.م الموحدين 37 30/01/17ند سعيد سميرة 17684

W

مزدوجزاوية سيدي الطاهر

إقليم: شتوكة آيت م. الفقإقليم: تارودانتم.م الهوزالي

باها
304/09/12 36 02/09/16إلتحاق بالزوجحفصة  اوبل 27092Xمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت ملحقة م خربة سيدي الطيبإقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيم

باها
402/09/15 36 04/09/18ايت سعيد الحسن نوال 26650Sمزدوجأيت عميرة

عمالة: إنزكان ايت م أبي ذر الغفاريإقليم: تارودانتم.م أبن تيمية

ملول
605/09/11 35 06/09/17إلتحاق بالزوجحكيمة أبخار 05082Yمزدوجتمسية

م/م المسيرة الخضراء إقليم: تارودانتم.م الزيتون

مركزية اخربان

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
205/09/11 35 06/09/17إلتحاق بالزوجةالحبيب ايت الخويضير 05087Dمزدوجتمسية

101/01/12إقليم: تارودانت م.م الشهيد إدريس الحارثيإقليم: تارودانتم.م اورير 35 28/09/15بوجمعة بودحيم 17718Hمزدوجتزمورت

103/09/13إقليم: تارودانتمدرسة علل الفاسيإقليم: تارودانتم.م أيت صالح 35 04/09/18إلتحاق بالزوجةعمر ايت حامد 27248S)مزدوجأولد برحيل )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  أدوز أوسعودإقليم: تارودانتم.م تلمكانت

باها
102/09/15 35 02/09/15إلتحاق بالزوجفاطمة أمشغال 05139Kمزدوجواد الصفا

102/09/15إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الموحدونإقليم: تارودانتم.م تميشا 35 02/09/15إلتحاق بالزوجبديعة بودحيم 25762B)مزدوجكلميم )البلدية

م/م بني حلو السفلى إقليم: تارودانتم.م الركادة

البتدائية

101/01/17إقليم: فحص - انجرة 35 06/09/17وفاء السهلوي 05463Mمزدوجأنجرة

130/01/17إقليم: تارودانتم.م الهوزاليإقليم: تارودانتم.م انمر 35 06/09/17ابراهيم امي 17315V)مزدوجايغرم )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت الشريفإقليم: تارودانتم.م تاركة نميمون

باها
801/01/17 35 06/09/17براهيم سايس 05246Bمزدوجأيت ميلك

328/01/17إقليم: تارودانت م.م الشهيد إدريس الحارثيإقليم: تارودانتم.م إبن حزم 35 06/09/17م  سلمة 17718Hمزدوجتزمورت

630/01/17إقليم: تارودانتم.م تنوينانإقليم: تارودانتم.م الفرابي 35 06/09/17لعويشي اسماعيل 17721Lمزدوجتزمورت

م.م سيدي ابراهيم او إقليم: تارودانتم.م كطيوة

علي-أسيتف إييـك

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
730/01/17 35 06/09/17اسنادر زينب 04928Fمزدوجاضمين

إقليم: شتوكة آيت م.م علل توعمالإقليم: تارودانتم.م الهوزالي

باها
530/01/17 35 06/09/17السعدية اقلل 05179Dمزدوجأيت عميرة
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المديرية القليمية رمزها

للتعيين
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

130/01/17إقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيمإقليم: تارودانتم.م الفرابي 35 06/09/17الحبيب ازناك 17804Bمزدوجلمهارة

إقليم: شتوكة آيت م. دوار أكرامإقليم: تارودانتم.م انمر

باها
130/01/17 35 06/09/17السعيد بومهاوت 05178Cمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م  النجاحإقليم: تارودانتم.م إفيد

باها
1030/01/17 35 06/09/17امومن فاطمة 05249Eمزدوجأيت ميلك

830/01/17إقليم: تارودانتم.م اولد مسافرإقليم: تارودانتم.م إفيد 35 06/09/17توفيق بنسعيد 17680Sمزدوجزاوية سيدي الطاهر

930/01/17إقليم: تارودانتم.م بويحيإقليم: تارودانتم.م تنفاشت 35 06/09/17أركوك حسام 17550Aمزدوجالدير

202/09/16إقليم: تارودانتم.م اولد مسافرإقليم: تارودانتم.م ايت السايح 35 06/09/17جلوم حسن 17680Sمزدوجزاوية سيدي الطاهر

المدرسة الجماعاتية 

تالكجونت

902/09/16إقليم: تارودانتم.م اولد مسافرإقليم: تارودانت 35 05/09/17حسناء أوزال 17680Sمزدوجزاوية سيدي الطاهر

إقليم: شتوكة آيت م.م  حسن بن إيدرإقليم: تارودانتم.م انفكن

باها
130/01/17 35 06/09/17مــرا خالد 05167Rمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م علل توعمالإقليم: تارودانتم.م أفنسو

باها
530/01/17 35 06/09/17أوسكالي خديجة 05179Dمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م امجاضإقليم: تارودانتم.م سيدي وعزيزي

باها
101/01/17 35 06/09/17رشيدة اشومي 05233Mمزدوجبلفاع

430/01/17إقليم: تارودانتم.م البعاريرإقليم: تارودانتم.م بطلجان 35 06/09/17زينة احميدوش 17684

W

مزدوجزاوية سيدي الطاهر

إقليم: شتوكة آيت م.م  حسن بن إيدرإقليم: تارودانتم.م المهدي بن تومرت

باها
202/09/16 35 06/09/17سعدية اولحوس 05167Rمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م علل توعمالإقليم: تارودانتم.م الهوزالي

باها
530/01/17 35 06/09/17سميرة فرعوني 05179Dمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م امجاضإقليم: تارودانتم.م جعفر الصادق

باها
1030/01/17 35 07/09/17سهام الطالب 05233Mمزدوجبلفاع

إقليم: شتوكة آيت م. دوار أكرامإقليم: تارودانتم.م القاديسية

باها
330/01/17 35 06/09/17عبد الرحمان بل 05178Cمزدوجأيت عميرة

730/01/17إقليم: تارودانتم.م عقبة بن نافعإقليم: تارودانتم.م كطيوة 35 06/09/17عبد العالي اهنش 17786Gمزدوجادا وكيلل

130/01/17إقليم: تارودانتم.م بويحيإقليم: تارودانتم.م انفكن 35 06/09/17لطيفة أمجوظ 17550Aمزدوجالدير
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م.م المتنبي مركزية ايت إقليم: تارودانتم.م بيكودين

وديرن

630/01/17إقليم: تيزنيت 35 06/09/17لطيفة فرطاس 16940Mمزدوجاربعاء أيت أحمد

230/01/17إقليم: تيزنيتم.م اللوز مركزية  تفراضنإقليم: تارودانتم.م فلغوس 35 30/08/17لمية اعباس 24264Y)مزدوجتافراوت )البلدية

301/01/17إقليم: تارودانتم.م ايت موسىإقليم: تارودانتم.م تمرووت 35 06/09/17محسن مزيغ 17743Kمزدوجأيت ايكاس

إقليم: شتوكة آيت  م. خربة سيدي طيبإقليم: تارودانتم.م اليرموك

باها
530/01/17 35 06/09/17م بليلة 20555Sمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م. دوار أكرامإقليم: تارودانتم.م الفرابي

باها
130/01/17 35 06/09/17م   بوعدي 05178Cمزدوجأيت عميرة

730/01/17إقليم: تارودانتم.م الرزاكنةإقليم: تارودانتم.م اورير 35 06/09/17م زوماق 17761Eمزدوجاكلي

530/01/17إقليم: تارودانتم.م بويحيإقليم: تارودانتم.م انفكن 35 06/09/17م يسير اكراتي 17550Aمزدوجالدير

إقليم: شتوكة آيت م.م  وادي المخازنإقليم: تارودانتم.م الزلقة

باها
330/01/17 35 04/09/17مديحة بوعدول 05240Vمزدوجانشادن

م.م علل توعمال  ف. تين إقليم: تارودانتم.م الجداول  تاركة

عدي

إقليم: شتوكة آيت 

باها
430/01/17 35 02/09/17مريم زغول 05181Fمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.ج تسكدلتإقليم: تارودانتم.م تحشمومت

باها
230/01/17 35 06/09/17مصطفى العروسي 05291Aمزدوجتسكدلت

730/01/17إقليم: تارودانتم.م الدخيلةإقليم: تارودانتم.م إبن حزم 35 06/09/17نجاة أرباح 17559Kمزدوجالدير

م.م اشنيط احمد بن بلعيد إقليم: تارودانتم.م إبن حزم

مركزية تادارت

331/01/17إقليم: تيزنيت 35 06/09/17نعيمة حمدي 16914Jمزدوجانزي

م.م احمد بن بوجمعة إقليم: تارودانتم.م الطلس الكبير

مركزية تنكطوف

230/01/17إقليم: تيزنيت 35 06/09/17نعيمة   فرطاس 16939Lمزدوجاربعاء أيت أحمد

530/01/17إقليم: تارودانتم.م ايت موسىإقليم: تارودانتم.م تامسولت 35 06/09/17هشام اقلمون 17743Kمزدوجأيت ايكاس

330/01/17إقليم: تارودانتم.م عبد ا بن مسعودإقليم: تارودانتم.م الوئام 35 06/09/17الكراني هشام 17639Xمزدوجتملوكت

506/09/17إقليم: تارودانتم.م بويحيإقليم: تارودانتم.م تميشا 35 06/09/17حسن الصوفي 17550Aمزدوجالدير

204/09/12إقليم: تارودانت30 م.م يوليوزإقليم: تارودانتم.م العويسات 34 04/09/18إلتحاق بالزوجةعيبي خالد 17513Kمزدوجسيدي بوموسى
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م/م عقبة بن نافع مركزية إقليم: تارودانتم.م العويسات

أولد سمان

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
102/09/14 34 06/09/17إلتحاق بالزوجةفضل ا  اهشيم 05090Gمزدوجاولد دحو

501/01/17إقليم: تارودانتم.م المختار السوسيإقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفين 34 01/01/17إلتحاق بالزوجةم أغشيم 17611Sمزدوجلمهادي

102/09/14إقليم: تارودانتم.م حمان الفطواكيإقليم: تارودانتم.م ايت موسى 33 06/09/17إلتحاق بالزوجةعزيز  الحديوي 17627Jمزدوجاحمر  لكللشة

602/09/14إقليم: تارودانتم.م بويحيإقليم: تارودانت         م.م يناير11 33 06/09/17ياسين حمى 17550Aمزدوجالدير

902/09/14إقليم: تارودانتم.م بويحيإقليم: تارودانتم.م إبن حزم 31 06/09/17رشيد توركزي 17550Aمزدوجالدير

902/09/15إقليم: تارودانتم.م م العالمإقليم: تارودانتم.م سيدي بودالة 31 06/09/17طارق دمان 17687Zمزدوجلمنيزلة

701/01/17إقليم: تارودانتم.م ابن عبادإقليم: تارودانتم.م تمرووت 31 30/01/17إلتحاق بالزوجةنجيب السويتر 17739Fمزدوجأيت ايكاس

406/09/17إقليم: تارودانتم.م إكيدارإقليم: تارودانتم.م تنفاشت 31 06/09/17رشيد السكراتي 17802Zمزدوجلمهارة

إقليم: شتوكة آيت م. النخلةإقليم: تارودانتم.م فلغوس

باها
506/09/17 31 06/09/17حنان عاتيق 25031Gمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م التقدم  ف. بيزورانإقليم: تارودانتم.م أيت عثمان

باها
606/09/17 31 06/09/17فاطمة اوتاوست 05192Tمزدوجسيدي بو السحاب

إقليم: شتوكة آيت  م. خربة سيدي طيبإقليم: تارودانتم.م تونيرت

باها
206/09/17 31 06/09/17ابراهيم شفيق 20555Sمزدوجأيت عميرة

906/09/17إقليم: تارودانتم.م عمار ابن ياسرإقليم: تارودانتم.م المنظر الجميل 31 06/09/17لحسن السايخ 17771Rمزدوجارزان

806/09/17إقليم: تارودانتم.م أفنسوإقليم: تارودانتم.م المتنبي 31 06/09/17عبد الحكيم حيدة 17646Eمزدوجايمولس

106/09/17إقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيمإقليم: تارودانتم.م ايت بوزمان 31 06/09/17عزالدين لكاسي 17804Bمزدوجلمهارة

206/09/17إقليم: تارودانتم.م إكيدارإقليم: تارودانتم.م تازولت 31 06/09/17ابراهيم ندسعيد 17802Zمزدوجلمهارة

106/09/17إقليم: تارودانتم.م تين اكناونإقليم: تارودانتم.م 18 نونبر 31 06/09/17عصام مساعد 17897Cمزدوجالفيض

306/09/17إقليم: تارودانتم.م الزلقةإقليم: تارودانتم.م تايسة 31 06/09/17م اضبيب 17791Mمزدوجادا وكيلل
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406/09/17إقليم: تارودانتم.م الطالعةإقليم: تارودانتم.م إكيسل 31 06/09/17سكينة منيب 17781Bمزدوجإيكودار منابهة

106/09/17إقليم: تارودانتم.م الهوزاليإقليم: تارودانتم.م أضار 31 06/09/17نورالدين العمراني 17315V)مزدوجايغرم )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م اداوعيسيإقليم: تارودانتم.م أكلكال

باها
906/09/17 31 06/09/17ذهب اتشينكا 05255Lمزدوجأيت ميلك

906/09/17إقليم: تارودانتم.م الطالعةإقليم: تارودانتم.م الفراهيدي 31 06/09/17اسامة جبار 17781Bمزدوجإيكودار منابهة

206/09/17إقليم: تارودانتم.م الطالعةإقليم: تارودانتم.م القاديسية 31 06/09/17سومية صاطور 17781Bمزدوجإيكودار منابهة

806/09/17إقليم: تارودانتم.م عقبة بن نافعإقليم: تارودانتم.م تكنزة 31 06/09/17بلعيد اكنو 17786Gمزدوجادا وكيلل

306/09/17إقليم: تارودانتم.م إكيدارإقليم: تارودانتم.م البحتري 31 06/09/17داوود موصداق 17802Zمزدوجلمهارة

306/09/17إقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيمإقليم: تارودانتم.م تفنوت 31 06/09/17السكراتي مولي عبد العزيز 17804Bمزدوجلمهارة

306/09/17إقليم: تارودانتم.م أيت صالحإقليم: تارودانتم.م تسافين 31 06/09/17فاطمة افقير 17797Uمزدوجتينزرت

606/09/17إقليم: تارودانتم.م عبد المومنإقليم: تارودانتم.م إرزي 31 06/09/17جواد مستحيل 17618Zمزدوجإد او مومن

106/09/17إقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيمإقليم: تارودانتم.م الكندي 31 06/09/17خليد المديدي 17804Bمزدوجلمهارة

106/09/17إقليم: تارودانتم.م تاركتإقليم: تارودانتم.م الفردوس 31 06/09/17عبد الرحيم موسو 18063Hمزدوجتسوسفي

م.م الشهيد الحسين بن إقليم: تارودانتم.م موسى بن نصير

علي-سيدي بلقاسم

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
306/09/17 31 06/09/17سميرة وردي 04975Gمزدوجامسوان

206/09/17إقليم: تارودانتم.م سيدي وعزيزيإقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالك 31 06/09/17رشيد شباني 17858Kمزدوجسيدي واعزيز

606/09/17إقليم: تارودانتم.م العويساتإقليم: تارودانتم.م بركن 31 06/09/17الحسن المللي 17620Bمزدوجإد او مومن

606/09/17إقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيمإقليم: تارودانتالمدرسة الجماعاتية تكوكة 31 06/09/17اسندال علي 17804Bمزدوجلمهارة

206/09/17إقليم: تارودانتم.م م العالمإقليم: تارودانتم.م طلحة بن الزبير 31 06/09/17مريم بوشفر 17687Zمزدوجلمنيزلة
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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 2020

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 ايت الحسن اوبراهيمإقليم: تارودانتم.م إمغيض 31 06/09/17المحب م 17804Bمزدوجلمهارة

إقليم: شتوكة آيت م.م  حد تركاإقليم: تارودانتم.م تكضيشت

باها
906/09/17 31 06/09/17لطيفة ايت امغار 05340Dمزدوجتاركة نتوشكا

706/09/17إقليم: تارودانتم.م واحليباإقليم: تارودانتم.م أكلكال 31 06/09/17رقية سكالة 17769Nمزدوجارزان

506/09/17إقليم: تارودانتم.م تمرووتإقليم: تارودانتم.م تكنزة 31 06/09/17عبد المجيد العوادة 17669Eمزدوجتافراوتن

706/09/17إقليم: تارودانتم.م واحليباإقليم: تارودانتم.م توريرت نزدي 31 06/09/17م بن اكتي 17769Nمزدوجارزان

706/09/17إقليم: تارودانتم.م الطالعةإقليم: تارودانتم.م امالو 31 06/09/17فتيحة بنهي 17781Bمزدوجإيكودار منابهة

206/09/17إقليم: تارودانتم.م م العالمإقليم: تارودانتم.م الرشاد 31 06/09/17سعيد المغوفل 17687Zمزدوجلمنيزلة

206/09/17إقليم: تارودانتم.م الطالعةإقليم: تارودانتم.م طارق ابن زياد 31 06/09/17حمزة ايت لعبيدي 17781Bمزدوجإيكودار منابهة

306/09/17إقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيمإقليم: تارودانتم.م ابن حنبل 31 06/09/17حفيضة دبي 17804Bمزدوجلمهارة

إقليم: شتوكة آيت م.م حسان بن ثابتإقليم: تارودانتم.م إميضر

باها
506/09/17 31 06/09/17ياسين السمين 05193Uمزدوجامي مقورن

206/09/17إقليم: تارودانتم.م أكلكالإقليم: تارودانتم.م تزي نتورتيت 31 06/09/17ازام نعيمة 17736Cمزدوجسيدي أحمد أو عبد ا

إقليم: شتوكة آيت م.م بئرانزرانإقليم: تارودانتم.م إشكاجن

باها
306/09/17 31 06/09/17حفيظة المنصوري 05184Jمزدوجسيدي بو السحاب

306/09/17إقليم: تارودانتم.م عمار ابن ياسرإقليم: تارودانتم.م تجكالت 31 06/09/17فاطمة ناي 17771Rمزدوجارزان

إقليم: شتوكة آيت م م  ايوسيمنإقليم: تارودانتم.م العقيد العلم

باها
506/09/17 31 06/09/17سناء اعزوز 05278Lمزدوجأيت وادريم

إقليم: شتوكة آيت م.م  م بن براهيم الشيخإقليم: تارودانتم.م تازولت

باها
1106/09/17 31 06/09/17الحسين منزول 05271Dمزدوجهللة

المدرسة الجماعاتية إقليم: تارودانتم.م القاديسية

تالكجونت

106/09/17إقليم: تارودانت 31 06/09/17حنان سعدي 26938Eمزدوجتالكجونت

إقليم: شتوكة آيت م.م اداوعيسيإقليم: تارودانتم.م أدوز

باها
106/09/17 31 06/09/17زينة أرجدال 05255Lمزدوجأيت ميلك

1 252



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 2020

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 المعتمد بن عباد

باها
306/09/17 31 06/09/17ابا لطيفة 05316C سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت ملحقة م خربة سيدي الطيبإقليم: تارودانتم.م امالو

باها
406/09/17 31 06/09/17حنان طويل 26650Sمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م. النخلةإقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالك

باها
506/09/17 31 06/09/17مريم البنكاوي 25031Gمزدوجأيت عميرة

عمالة: أكادير  إدا م.م الركان-جـيـــتـكـلإقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالك

وتنان
506/09/17 31 06/09/17كلثومة أبرباش 04998Gمزدوجتامري

إقليم: شتوكة آيت م.م النوارإقليم: تارودانتم.م تكضيشت

باها
806/09/17 31 06/09/17بشرى نجاح 05190Rمزدوجسيدي بو السحاب

إقليم: شتوكة آيت م.م  ابن رشدإقليم: تارودانتم.م ابن العربي

باها
906/09/17 31 06/09/17أحقي الزهرة 05315B سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م اداوعيسيإقليم: تارودانتم.م تدناس

باها
506/09/17 31 06/09/17خديجة اعطار 05255Lمزدوجأيت ميلك

عمالة: أكادير  إدا المدرسة الجماعاتية تكزرينإقليم: تارودانتم.م تسدرمت

وتنان
206/09/17 31 06/09/17أرباع حياة 27273Uمزدوجتامري

إقليم: شتوكة آيت م.م النوارإقليم: تارودانتم.م شوقي

باها
706/09/17 31 06/09/17هند هندزة 05190Rمزدوجسيدي بو السحاب

إقليم: شتوكة آيت م م  توريرت إبولكاإقليم: تارودانتم.م ابن العربي

باها
406/09/17 31 06/09/17أسوقي جميلة 05284Tمزدوجأيت وادريم

م.م الشهيد الحسين بن إقليم: تارودانتم.م الفردوس

علي-سيدي بلقاسم

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
306/09/17 31 06/09/17الحسين  إغيض 04975Gمزدوجامسوان

إقليم: شتوكة آيت م. دوار أكرامإقليم: تارودانتم.م الوئام

باها
106/09/17 31 06/09/17خديجة ابعوض 05178Cمزدوجأيت عميرة

عمالة: أكادير  إدا م.م النخيل-تيكـويــنإقليم: تارودانتم.م فلغوس

وتنان
906/09/17 31 06/09/17ياسمين مستعد 05003Mمزدوجتامري

706/09/17إقليم: تارودانتم.م سيدي وعزيزيإقليم: تارودانتم.م الزرقطوني 31 06/09/17عمر ايت زويت 17858Kمزدوجسيدي واعزيز

م.م ابو العباس السبتي إقليم: تارودانتم.م أكلكال

مركزية المولود

506/09/17إقليم: تيزنيت 31 06/09/17بديعة وزدويت 16907Bمزدوجتفراوت المولود

إقليم: شتوكة آيت م. النخلةإقليم: تارودانتم.م بركن

باها
606/09/17 31 06/09/17عائشة أكريش 25031Gمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م  النجاحإقليم: تارودانتم.م أدوز

باها
106/09/17 31 06/09/17هدى اعوينة 05249Eمزدوجأيت ميلك
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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 2020

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 توعمال  ف. تين إقليم: تارودانتم.م الوئام

عدي

إقليم: شتوكة آيت 

باها
306/09/17 31 06/09/17واكري مريم 05181Fمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م م  ايوسيمنإقليم: تارودانتم.م العقيد العلم

باها
506/09/17 31 06/09/17اسماء موزون 05278Lمزدوجأيت وادريم

106/09/17إقليم: تارودانتم.م الطالعةإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 31 06/09/17عبد الحفيظ الصالحي 17781Bمزدوجإيكودار منابهة

706/09/17إقليم: تارودانتم.م محند وسعدانإقليم: تارودانتم.م سيروا 31 06/09/17م الخرخاش 18059Dمزدوجتسوسفي

إقليم: شتوكة آيت م.م حسان بن ثابتإقليم: تارودانتم.م طارق ابن زياد

باها
206/09/17 31 06/09/17رشيد بنجدي 05193Uمزدوجامي مقورن

إقليم: شتوكة آيت م.م 18 نونبرإقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عباد

باها
206/09/17 31 06/09/17فاطمة النجاري 05197Yمزدوجامي مقورن

إقليم: شتوكة آيت م.م  النجاحإقليم: تارودانتم.م تسدرمت

باها
706/09/17 31 06/09/17سارة ادالعسري 05249Eمزدوجأيت ميلك

إقليم: شتوكة آيت م.م بئرانزرانإقليم: تارودانتم.م تسافين

باها
606/09/17 31 06/09/17حفيظة امعليك 05184Jمزدوجسيدي بو السحاب

عمالة: أكادير  إدا م.م تيـديلـي-تيديليإقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالك

وتنان
506/09/17 31 06/09/17زينة اتزمورت 04914Rمزدوجايموزار

عمالة: أكادير  إدا م.م هارون الرشيد-أقصـريإقليم: تارودانتم.م زكموزن

وتنان
206/09/17 31 06/09/17سعاد شريح 04897Xمزدوجاقصري

م.م المختار السوسي إقليم: تارودانتم.م فلغوس

مركزية ايت وافقا

606/09/17إقليم: تيزنيت 31 06/09/17فاطمة افار 16888Fمزدوجأيت وافقا

إقليم: شتوكة آيت م.م  النجاحإقليم: تارودانتم.م فلغوس

باها
106/09/17 31 06/09/17سلمى المجدي 05249Eمزدوجأيت ميلك

إقليم: شتوكة آيت م.م اداوعيسيإقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالك

باها
106/09/17 31 06/09/17ابراهيم ناضيم 05255Lمزدوجأيت ميلك

إقليم: شتوكة آيت م.م تفريتإقليم: تارودانتم.م تدناس

باها
706/09/17 31 06/09/17فاطمة أوحشوش 05294Dمزدوجتسكدلت

إقليم: شتوكة آيت م.م اداوعيسيإقليم: تارودانتم.م طلحة بن الزبير

باها
206/09/17 31 06/09/17عبد اللطيف تخزانت 05255Lمزدوجأيت ميلك

م.م سيدي ابراهيم او إقليم: تارودانتم.م إشكاجن

علي-أسيتف إييـك

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
306/09/17 31 06/09/17خديجة الشكر 04928Fمزدوجاضمين

عمالة: أكادير  إدا م.م هارون الرشيد-أقصـريإقليم: تارودانتم.م زكموزن

وتنان
306/09/17 31 06/09/17سناء كريم 04897Xمزدوجاقصري
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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 2020

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 سيدي يعقوب-الـزاويـةإقليم: تارودانتم.م تيزي نتاست

وتنان
206/09/17 31 06/09/17حساني مليكة 04988

W

مزدوجتامري

عمالة: أكادير  إدا م.م أكـرض-أكرضإقليم: تارودانتم.م إشكاجن

وتنان
406/09/17 31 06/09/17حفيظة امقيس 19738Dمزدوجاقصري

إقليم: شتوكة آيت م.م  حسن بن إيدرإقليم: تارودانتم.م تكضيشت

باها
906/09/17 31 06/09/17نزهة انجار 05167Rمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م  اليرموكإقليم: تارودانتم.م علي بن ابي طالب

باها
606/09/17 31 06/09/17صباح مجيد 05308U سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م م  توريرت إبولكاإقليم: تارودانتم.م تفنوت

باها
306/09/17 31 06/09/17م الصادقي 05284Tمزدوجأيت وادريم

إقليم: شتوكة آيت  م. خربة سيدي طيبإقليم: تارودانتم.م تجكالت

باها
906/09/17 31 06/09/17فاطمة أبوزيا 20555Sمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م م  ايوسيمنإقليم: تارودانتم.م محند وسعدان

باها
1006/09/17 31 06/09/17شاكر حنان 05278Lمزدوجأيت وادريم

م.م اشنيط احمد بن بلعيد إقليم: تارودانتم.م م الشيخ

مركزية تادارت

606/09/17إقليم: تيزنيت 31 06/09/17خديجة اد حسينا 16914Jمزدوجانزي

إقليم: شتوكة آيت م.م اداوعيسيإقليم: تارودانتم.م تلمكانت

باها
406/09/17 31 06/09/17خديجة شاطير 05255Lمزدوجأيت ميلك

إقليم: شتوكة آيت م.م  أسرسيفإقليم: تارودانتم.م ابن العربي

باها
1006/09/17 31 06/09/17مخفي فتيحة 05251Gمزدوجأيت ميلك

إقليم: شتوكة آيت م.م النوارإقليم: تارودانتم.م ابن العربي

باها
206/09/17 31 06/09/17بركدي جميلة 05190Rمزدوجسيدي بو السحاب

إقليم: شتوكة آيت م. النخلةإقليم: تارودانتم.م بركن

باها
506/09/17 31 06/09/17وردة بليد 25031Gمزدوجأيت عميرة

عمالة: أكادير  إدا م.م النخيل-تيكـويــنإقليم: تارودانتالمدرسة الجماعاتية تكوكة

وتنان
106/09/17 31 06/09/17العواد م 05003Mمزدوجتامري

م.م اشنيط احمد بن بلعيد إقليم: تارودانتم.م م الشيخ

مركزية تادارت

206/09/17إقليم: تيزنيت 31 06/09/17السعدية اد مولود 16914Jمزدوجانزي

406/09/17إقليم: تارودانتم.م إمغيضإقليم: تارودانتم.م ابن خلدون 31 06/09/17ايت حدو حسن 18055Zمزدوجسيدي احساين

م.م علل توعمال  ف. تين إقليم: تارودانتم.م امالو

عدي

إقليم: شتوكة آيت 

باها
106/09/17 31 06/09/17سكينة البستاني 05181Fمزدوجأيت عميرة

عمالة: أكادير  إدا م.م اد بنصاك-اد بنصاكإقليم: تارودانتم.م أكلكال

وتنان
1006/09/17 31 06/09/17منى جدي 04982Pمزدوجامسوان

1 255



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر & مديرية منظومة العلم

سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
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المديرية القليمية 
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م كطيوةإقليم: تارودانتم.م تايسة 31 06/09/17جمال العجيل 17730

W

مزدوجبونرار

106/09/17إقليم: تارودانتم.م تنوينانإقليم: تارودانتم.م الفراهيدي 31 06/09/17مولي عبد المنعم ويسام 17721Lمزدوجتزمورت

إقليم: شتوكة آيت م.م  النجاحإقليم: تارودانتم.م تونيرت

باها
306/09/17 31 06/09/17م هروش 05249Eمزدوجأيت ميلك

إقليم: شتوكة آيت م.م غزالة  ف. غزالة 2إقليم: تارودانتم.م خميس ايت يونس

باها
906/09/17 31 06/09/17خديجة عبيوي 24503Hمزدوجأيت عميرة

عمالة: أكادير  إدا م.م الساقية الحمراء-إنـرارنإقليم: تارودانتم.م امالو

وتنان
606/09/17 31 06/09/17حسناء الشهبة 18747Bمزدوجاقصري

607/09/04إقليم: تارودانتم. ابن رشدإقليم: تارودانتم.م الدخيلة 30 07/09/16إلتحاق بالزوجنوال الحسني 17310P)مزدوجأولد تايمة )البلدية

م.م المهدي بن تومرت 

أرازان

302/09/15إقليم: تارودانتم.م الخوارزميإقليم: تارودانت 30 06/09/17إلتحاق بالزوجإبتسام أزرو 17707

W

مزدوجسيدي بورجا

المدرسة الجماعاتية 

تالكجونت

102/09/15إقليم: النواصرم. ابن طفيلإقليم: تارودانت 30 05/09/17إلتحاق بالزوجمينة بولحيا 25229X)مزدوجبوسكورة )البلدية

101/01/17إقليم: تارودانتم.م وادي سوسإقليم: تارودانتم.م القاديسية 30 01/01/17إلتحاق بالزوجفاطم الزهراء المالحي 17544Uمزدوجسيدي موسى الحمري

عمالة: إنزكان ايت م الطاهر الفرانيإقليم: تارودانتم.م بيكودين

ملول
430/01/17 30 30/01/17إلتحاق بالزوجةجمال دين 20153Eمزدوجتمسية

102/09/14إقليم: تارودانتم. ابن رشدإقليم: تارودانتم.م الفاق 29 04/09/19إلتحاق بالزوجةرشيد ايت ادعباس 17310P)مزدوجأولد تايمة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. النخلةإقليم: تارودانتم.م التقدم

باها
302/09/15 29 06/09/17أيوب بن ككوس 25031Gمزدوجأيت عميرة

602/09/15إقليم: تارودانتم.م الرضىإقليم: تارودانتم.م تحشمومت 29 06/09/17إلتحاق بالزوجهند بوزكني 17708Xمزدوجسيدي بورجا

إقليم: شتوكة آيت م.م غزالة  ف. غزالة 2إقليم: تارودانتم.م ايت موسى

باها
202/09/15 29 06/09/17عماد حيجوب 24503Hمزدوجأيت عميرة

102/09/15إقليم: تارودانت م.م 6نونبرإقليم: تارودانتم.م ايت موسى 29 06/09/17إلتحاق بالزوجأمال حيمين 17518Rمزدوجاسن

502/09/15إقليم: تارودانتم.م اولد احمدإقليم: تارودانتم.م بطلجان 29 06/09/17إلتحاق بالزوججكورة سعيدة 17714Dمزدوجافريجة

602/09/15إقليم: تارودانتم.م الخوارزميإقليم: تارودانتم.م ايت الحسن اوبراهيم 29 06/09/17إلتحاق بالزوجخديجة أشرع 17707

W

مزدوجسيدي بورجا
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ترتيب

الختيار
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

101/01/17إقليم: تارودانتم.م الزيتونإقليم: تارودانتم.م الزرقطوني 29 01/01/17إلتحاق بالزوجلطيفة ايت الطالب 17536Kمزدوجلكفيفات

201/01/17إقليم: تارودانتم. الرازيإقليم: تارودانتم.م الزعفران 29 01/01/17إلتحاق بالزوجلمية لخوش 18730H)مزدوجأولد تايمة )البلدية

330/01/17إقليم: تارودانتم.م إبن النفيسإقليم: تارودانتم.م السعديين 29 30/01/17إلتحاق بالزوجةعبد الحكيم الحياوي 17614Vمزدوجلمهادي

719/01/17إقليم: تارودانتم.م الوفاءإقليم: تارودانتم.م تكضيشت 29 04/09/19ياسين الشرع 17480Zمزدوجبيكودين

430/01/17إقليم: تارودانتم.م اولد احمدإقليم: تارودانتم.م تنفاشت 29 30/01/17إلتحاق بالزوجةطه  سعيد 17714Dمزدوجافريجة

م.م سيدي أحمد الرامي- إمي إقليم: تارودانتم.م بيكودين

ميكي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
930/01/17 29 30/01/17إلتحاق بالزوجةنور الدين موسى 04853Zمزدوجأورير

202/09/10إقليم: الفقيه بن صالحم المركزية أ. عيادإقليم: تارودانتم. المام الغزالي 28 06/09/17بلعادل نجاة 07349M)مزدوجأولد عياد )البلدية

201/01/12إقليم: تارودانتم.م أيت صالحإقليم: تارودانتم.م الزلقة 28 02/09/16نزهة الماموني 17797Uمزدوجتينزرت

503/09/13إقليم: طاطام/م اكادير اوزروإقليم: تارودانت م .ابراهيم الروداني 28 06/09/17عبد المالك بول 15958V)مزدوجاقا )البلدية

301/01/17إقليم: تارودانتم.م سيدي عياد السوسيإقليم: تارودانتم.م النوار 28 01/01/17إلتحاق بالزوجةاحمد ايت الشرقي 17537Lمزدوجلكفيفات

101/01/17إقليم: فحص - انجرةم/م قصر المجاز البتدائيةإقليم: تارودانتم.م بركن 28 01/01/17إلتحاق بالزوجفطيمة أيت كوش 05540

W

مزدوجالقصر المجاز

601/01/17إقليم: تارودانتم.م التقدمإقليم: تارودانتم.م تميشا 28 01/01/17خديجة امسكال 17865Tمزدوجسيدي واعزيز

1002/09/16إقليم: تارودانتم.م الجوهرإقليم: تارودانتم.م تدناس 28 01/01/17إلتحاق بالزوجارفاع مريم 17746Nمزدوجأيت ايكاس

عمالة: إنزكان ايت م امنة بنت وهبإقليم: تارودانتم.م الزرقطوني

ملول
401/01/17 28 01/01/17إلتحاق بالزوجبورادي إيمان 25588M)مزدوجالقليعة )البلدية

601/01/17إقليم: تارودانت         م.م يناير11إقليم: تارودانتم.م ابي عنان المريني 28 01/01/17شقري حسناء 17476Vمزدوجبيكودين

عمالة: إنزكان ايت مدرسة النبعاتإقليم: تارودانتالمدرسة الجماعاتية تكوكة

ملول
901/01/17 28 01/01/17إلتحاق بالزوجفاطمة دركال 26721Uمزدوجتمسية

401/01/17إقليم: تارودانتم.م أيت صالحإقليم: تارودانتم.م ابن بطوطة 28 01/01/17حليمة الهروال 17797Uمزدوجتينزرت
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

501/01/17إقليم: تارودانتم.م الرضىإقليم: تارودانتم.م ابن بطوطة 28 01/01/17إلتحاق بالزوجرقية السمللي 17708Xمزدوجسيدي بورجا

201/01/17إقليم: تارودانتم.م التقدمإقليم: تارودانتم.م تميشا 28 01/01/17الهام اجراري 17865Tمزدوجسيدي واعزيز

101/01/17إقليم: تارودانتم.م يعقوب المنصورإقليم: تارودانتم.م علي بن ابي طالب 28 01/01/17عبدالصادق كوثر 17896Bمزدوجالفيض

107/09/16إقليم: تارودانتم.م التقدمإقليم: تارودانتم.م توريرت نزدي 28 07/09/16حنان الغميشي 17865Tمزدوجسيدي واعزيز

عمالة: الصخيرات  - المكي الناصريإقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفين

تمارة
101/01/17 28 01/01/17إلتحاق بالزوجسارة مزيد 01318G)مزدوجتمارة )البلدية

901/01/17إقليم: تارودانتم.م التقدمإقليم: تارودانتم.م ابن بطوطة 28 01/01/17خديجة رحالي 17865Tمزدوجسيدي واعزيز

101/01/17إقليم: تارودانتم.م ابن عاشرإقليم: تارودانتم.م تدارت 28 01/01/17إلتحاق بالزوجلل خديجة سحيلي 17542Sمزدوجلكفيفات

501/01/17إقليم: تارودانتم.م اولد احمدإقليم: تارودانتم.م تازيوكت 28 01/01/17إلتحاق بالزوجامينة السكوري 17714Dمزدوجافريجة

عمالة: أكادير  إدا م.م النخيل-تيكـويــنإقليم: تارودانتم.م البحتري

وتنان
630/01/17 28 30/01/17الحسن اوسوس 05003Mمزدوجتامري

230/01/17إقليم: تارودانتم.م المامونإقليم: تارودانتم.م الجهاد 28 30/01/17إلتحاق بالزوجةالحسن بوكرو 17561Mمزدوجأهل الرمل

م.م سد عبد إقليم: تارودانتم.م بحيرة افني

المومن-تـسـكـينـت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
130/01/17 28 30/01/17عبد الرزاق الدالي 04957Mمزدوجتقي

230/01/17إقليم: تارودانتم.م الركادةإقليم: تارودانتم.م تامسولت 28 06/09/17إلتحاق بالزوجةأضرضر جمال 17717Gمزدوجافريجة

230/01/17إقليم: تارودانتم.م الفرابيإقليم: تارودانتم.م إحلوشن 28 30/01/17جمال حميدو 17900Fمزدوجالفيض

101/01/17إقليم: تارودانتم.م التقدمإقليم: تارودانتم.م تسافين 28 01/01/17جميلة بنعدي 17865Tمزدوجسيدي واعزيز

عمالة: أكادير  إدا م.م تماسنين-إضـورانإقليم: تارودانتم.م الجهاد

وتنان
130/01/17 28 30/01/17إلتحاق بالزوجةخالد الجار 20204Kمزدوجتامري

المدرسة الجماعاتية 

تالكجونت

730/01/17إقليم: تارودانتم.م البعاريرإقليم: تارودانت 28 30/01/17إلتحاق بالزوجاديسين فاطمة 17684

W

مزدوجزاوية سيدي الطاهر

230/01/17إقليم: تارودانتم.م القاضي عياضإقليم: تارودانتم.م كطيوة 28 30/01/17إلتحاق بالزوجةكريم تجار 17533Gمزدوجسيدي أحمد أو عمرو
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إقليم: شتوكة آيت م.م اداوعيسيإقليم: تارودانتم.م موسى بن نصير

باها
230/01/17 28 30/01/17م لمزايطي 05255Lمزدوجأيت ميلك

المدرسة الجماعاتية إقليم: تارودانتم.م الجداول  تاركة

تالكجونت

330/01/17إقليم: تارودانت 28 30/01/17م مهو 26938Eمزدوجتالكجونت

1030/01/17إقليم: تارودانت         م.م يناير11إقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 28 30/01/17مريم المسكاوي 17476Vمزدوجبيكودين

إقليم: شتوكة آيت م. الفقإقليم: تارودانتم.م الوئام

باها
230/01/17 28 06/09/17إلتحاق بالزوجةبوران يوسف 27092Xمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م  إبراهيم الرودانيإقليم: تارودانتم.م سيدي بودالة

باها
830/01/17 28 06/09/17يوسف بوفي 05186Lمزدوجسيدي بو السحاب

م/م المسيرة الخضراء إقليم: تارودانتم.م أيت صالح

مركزية اخربان

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
131/01/17 28 31/01/17إلتحاق بالزوجمريم  بويرعمان 05087Dمزدوجتمسية

م.م الدارسة مركزية إقليم: تارودانتم.م ادريس الول

الدوكادير

706/09/17إقليم: تيزنيت 28 06/09/17مريم وفغا 16898Sمزدوجأيت وافقا

م/م الرشاد مركزية تمسية إقليم: تارودانتم.م سيدي عياد السوسي

المركز

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
502/09/14 27 06/09/17إلتحاق بالزوجةالطيب الوجناوي 05081Xمزدوجتمسية

230/01/17إقليم: تارودانتم.م المختار السوسيإقليم: تارودانتم.م أبي موسى الشعري 27 06/09/17إلتحاق بالزوجالغبوري نادية 17611Sمزدوجلمهادي

م/م عقبة بن نافع مركزية إقليم: تارودانتم.م الطلس الكبير

أولد سمان

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
630/01/17 26 06/09/17إلتحاق بالزوجسود حنان 05090Gمزدوجاولد دحو

230/01/17إقليم: تارودانتم.النصرإقليم: تارودانتم.م الغدير 26 06/09/17إلتحاق بالزوجسناء شرقاوي 18725C)مزدوجأولد برحيل )البلدية

230/01/17إقليم: تارودانتم.م ابن عاشرإقليم: تارودانتم.م الهوزالي 26 06/09/17إلتحاق بالزوجعائشة اجناح 17542Sمزدوجلكفيفات

230/01/17إقليم: تارودانتم.م المختار السوسيإقليم: تارودانتم.م السراحنة 26 05/09/17إلتحاق بالزوجمريم باني 17611Sمزدوجلمهادي

902/09/16إقليم: تارودانتم.م أفنسوإقليم: تارودانتم.م الدارسة 25 06/09/17اسماء اليونسي 17646Eمزدوجايمولس

102/09/16إقليم: تارودانتم.م الفرابيإقليم: تارودانتم.م العقيد العلم 25 06/09/17الحسين الشديد 17900Fمزدوجالفيض

م.م المسيرة الخضراء إقليم: تارودانتم.م السعديين

مركزية اداي

230/01/17إقليم: تيزنيت 25 06/09/17الحسين قدوري 16901Vمزدوجاثنين أداي

130/01/17إقليم: تارودانتم.م وادي سوسإقليم: تارودانتم.م عمار ابن ياسر 25 05/09/17إلتحاق بالزوجالزهرة العيادي 17544Uمزدوجسيدي موسى الحمري

1 259



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 2020

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 تدرارت-تدرارتإقليم: تارودانتم.م سيدي وعزيزي

وتنان
901/01/17 25 02/09/17أم العيد الكبير 04945Zمزدوجتدرارت

1030/01/17إقليم: تارودانتم.م كطيوةإقليم: تارودانتم.م أيت عثمان 25 06/09/17المهدي قاصب 17730

W

مزدوجبونرار

إقليم: شتوكة آيت م.م  المستقبلإقليم: تارودانتم.م أبي موسى الشعري

باها
530/01/17 25 06/09/17إلتحاق بالزوجامال اهل عثمان 05220Yمزدوجبلفاع

إقليم: شتوكة آيت م.م اداوعيسيإقليم: تارودانتم.م تمرووت

باها
701/01/17 25 06/09/17رشيد وصالح 05255Lمزدوجأيت ميلك

إقليم: شتوكة آيت م.م التقدم  ف. بيزورانإقليم: تارودانتم.م الزلقة

باها
330/01/17 25 04/09/17سعاد الحميدي 05192Tمزدوجسيدي بو السحاب

230/01/17إقليم: تارودانتم.م أفنسوإقليم: تارودانتم.م بطلجان 25 06/09/17سكينة العسري 17646Eمزدوجايمولس

230/01/17إقليم: تارودانتم.م الرضىإقليم: تارودانتم.م الهوزالي 25 06/09/17إلتحاق بالزوجصفية القاضي 17708Xمزدوجسيدي بورجا

401/01/17إقليم: تيزنيتم.م العبدري مركزية اكيليزإقليم: تارودانتم.م تاركة نميمون 25 06/09/17عبد العزيز أبيضار 16893Lمزدوجأيت وافقا

إقليم: شتوكة آيت م.م المام البخاريإقليم: تارودانتم.م واحليبا

باها
130/01/17 25 06/09/17إلتحاق بالزوجعزيزة امل 05177Bمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م  الزاوإقليم: تارودانتم.م تاركة نميمون

باها
401/01/17 25 06/09/17علي  بردوز 05304Pمزدوجتسكدلت

إقليم: شتوكة آيت م.م سيدي علي أوزالإقليم: تارودانتم.م الهوزالي

باها
230/01/17 25 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة اد الطالب 05134Eمزدوجواد الصفا

130/01/17إقليم: تارودانتم.م صلح الدين اليوبيإقليم: تارودانتم.م تين اكناون 25 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطــمة بوحسين 17591Vمزدوجالكدية البيضاء

430/01/17إقليم: تارودانتم.م المختار السوسيإقليم: تارودانتم.م ابن بطوطة 25 06/09/17إلتحاق بالزوجةكريم لشهب 17611Sمزدوجلمهادي

302/09/16إقليم: تارودانتم.م الخوارزميإقليم: تارودانتم.م السعديين 25 06/09/17إلتحاق بالزوجكوثر مروش 17707

W

مزدوجسيدي بورجا

المدرسة الجماعاتية عمر 

ابن عبد العزيز

130/01/17إقليم: تارودانتم.م علي بن ابي طالبإقليم: تارودانت 25 06/09/17إلتحاق بالزوجليلى قابة 17442Hمزدوجادار

130/01/17إقليم: تارودانتم.م يعقوب المنصورإقليم: تارودانتم.م الفرابي 25 06/09/17اكنسوس م 17896Bمزدوجالفيض

230/01/17إقليم: تارودانت30 م.م يوليوزإقليم: تارودانتم.م أفنسو 25 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم الثامري 17513Kمزدوجسيدي بوموسى
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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 2020

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 المام البخاريإقليم: تارودانتم.م إبن حزم

باها
130/01/17 25 06/09/17إلتحاق بالزوجالشيب مريم 05177Bمزدوجأيت عميرة

230/01/17إقليم: تارودانتم.م ابن عبادإقليم: تارودانتم.م تامسولت 25 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم ايت يحيى 17739Fمزدوجأيت ايكاس

عمالة: إنزكان ايت م المنارإقليم: تارودانتم.م واحليبا

ملول
930/01/17 25 06/09/17إلتحاق بالزوجايت خايوسف مليكة 19132V)مزدوجالقليعة )البلدية

206/09/17إقليم: تارودانتم.م جعفر الصادقإقليم: تارودانتم.م تسدرمت 25 04/09/19اوبرحيم عبدالعالي 17658Tمزدوجأيت مخلوف

206/09/17إقليم: تارودانتم.م تين اكناونإقليم: تارودانتم.م الكندي 25 04/09/19عبد الغني هي 17897Cمزدوجالفيض

506/09/17إقليم: تارودانتم.م المام البخاريإقليم: تارودانتم.م أيت عثمان 25 04/09/19أسماء لعريبي 17776

W

مزدوجتوغمرت

506/09/17إقليم: تارودانتم.م تمرووتإقليم: تارودانتم.م الجداول  تاركة 25 04/09/19اشرف حميمو 17669Eمزدوجتافراوتن

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م م الشيخإقليم: تارودانتم.م الكندي 25 04/09/19شا دية  أمرزك 17413Bمزدوجتيسفان

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م أكلكالإقليم: تارودانتم.م تسافين 25 04/09/19علي الداحمان 17736Cمزدوجسيدي أحمد أو عبد ا

1025/12/17إقليم: طاطااشتإقليم: تارودانتم.م ابن بطوطة 25 04/09/19برهوش جميلة 15961Y)مزدوجفم الحصن )البلدية

عمالة: أكادير  إدا سيـدي بوسحـابإقليم: تارودانتم.م القاديسية

وتنان
206/09/17 24 06/09/17إلتحاق بالزوجالسعدية ايت الطالب 04869Sمزدوجامسكروض

إقليم: شتوكة آيت م.م بنكمودإقليم: تارودانتم.م ايت السايح

باها
206/09/17 24 06/09/17إلتحاق بالزوجمليكة ماهيم 05159Gمزدوجسيدي بيبي

106/09/17إقليم: تارودانتم.م القاضي عياضإقليم: تارودانتم.م كطيوة 24 06/09/17إلتحاق بالزوجالزهراء البركة 17533Gمزدوجسيدي أحمد أو عمرو

م.م سيدي أحمد الرامي- إمي إقليم: تارودانتم.م العقيد العلم

ميكي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
306/09/17 24 06/09/17إلتحاق بالزوجسومية الشهب 04853Zمزدوجأورير

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسيإقليم: تارودانتم.م أيت عثمان

ملول
1106/09/17 24 06/09/17إلتحاق بالزوجإيمان عباد 05071L)مزدوجالقليعة )البلدية

م.م م خير الدين  ف. تين إقليم: تارودانتم.م انفكن

همو

إقليم: شتوكة آيت 

باها
206/09/17 24 06/09/17إلتحاق بالزوجرشيدة امسعود 05130Aمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م. تدارتإقليم: تارودانتم.م الرشاد

باها
306/09/17 24 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد ا كويفردا 05155Cمزدوجسيدي بيبي
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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 2020

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 اداوعيسيإقليم: تارودانتم.م الحاج عبد ا زاكور

باها
304/09/18 24 04/09/18عبل وبل 05255Lمزدوجأيت ميلك

104/09/18إقليم: تارودانت         م.م يناير11إقليم: تارودانتم.م ادريس الول 24 04/09/18وفاء الخناتي 17476Vمزدوجبيكودين

604/09/18إقليم: تارودانتم.م بطلجانإقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عباد 24 04/09/18سعيدة ايت القاضي 17662Xمزدوجأيت مخلوف

904/09/18إقليم: تارودانتم.م الفرابيإقليم: تارودانتم.م تامسولت 24 04/09/18حسن أيت الطالب 17900Fمزدوجالفيض

804/09/18إقليم: تارودانتم.م بطلجانإقليم: تارودانتم.م إشكاجن 24 04/09/18هشام اكرام 17662Xمزدوجأيت مخلوف

404/09/18إقليم: تارودانتم.م بيكودينإقليم: تارودانتم.م إفيد 24 04/09/18حبوش رجاء 17471Pمزدوجبيكودين

604/09/18إقليم: تارودانتم.م الوفاءإقليم: تارودانتم.م الفرابي 24 04/09/18ابراهيم نغناغ 17480Zمزدوجبيكودين

م.م المختار السوسي إقليم: تارودانتم.م المنظر الجميل

مركزية ايت وافقا

704/09/18إقليم: تيزنيت 24 04/09/18عبد الله نوحي 16888Fمزدوجأيت وافقا

904/09/18إقليم: تارودانتم.م الملثإقليم: تارودانتم.م تيزكي 24 04/09/18التدناسي  م 18105Dمزدوجاساكي

201/01/17إقليم: تارودانتم.م المرابطينإقليم: تارودانتم.م ابي المهاجر 23 نعمإلتحاق بالزوجحليمة نيري 04/09/18 17711Aمزدوجافريجة

906/09/17إقليم: تارودانتم.م النهضةإقليم: تارودانتم.م ايت السايح 23 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم خوباش 17758Bمزدوجاكلي

406/09/17إقليم: تارودانت30 م.م يوليوزإقليم: تارودانتم.م ابن الرومي 23 06/09/17إلتحاق بالزوجايت بل الهام 17513Kمزدوجسيدي بوموسى

406/09/17إقليم: تارودانتم.م ابن عبادإقليم: تارودانتم.م ايت السايح 23 06/09/17إلتحاق بالزوجدنيا بنجراري 17739Fمزدوجأيت ايكاس

م.م م خير الدين  ف. تين إقليم: تارودانتم.م شوقي

همو

إقليم: شتوكة آيت 

باها
306/09/17 23 06/09/17إلتحاق بالزوجليلى البوطاهيري 05130Aمزدوجواد الصفا

206/09/17إقليم: تارودانتم.م القاضي عياضإقليم: تارودانتم.م ابن الرومي 23 06/09/17إلتحاق بالزوجلوتد حياة 17533Gمزدوجسيدي أحمد أو عمرو

506/09/17إقليم: تارودانتم.م اولد احمدإقليم: تارودانتم.م القاديسية 23 06/09/17إلتحاق بالزوجفدوى داعي 17714Dمزدوجافريجة

406/09/17إقليم: تارودانتم.م اولد همادإقليم: تارودانتم.م الجاحظ 23 06/09/17إلتحاق بالزوجامل الكندي 17525Yمزدوجسيدي أحمد أو عمرو
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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 2020

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: تارودانت30 م.م يوليوزإقليم: تارودانتم.م الكندي 23 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم اشباني 17513Kمزدوجسيدي بوموسى

906/09/17إقليم: تارودانتم.م اولد مسافرإقليم: تارودانتم.م تمرووت 23 06/09/17إلتحاق بالزوجاعمرو يطوبان 17680Sمزدوجزاوية سيدي الطاهر

إقليم: شتوكة آيت م.م تكاض القبليةإقليم: تارودانتم.م ايت السايح

باها
206/09/17 23 06/09/17إلتحاق بالزوجزاهيرة  امرغاني 05161Jمزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م. النهضةإقليم: تارودانتم.م تاركت

باها
506/09/17 23 06/09/17إلتحاق بالزوجةأبدار الحسين 05156Dمزدوجسيدي بيبي

المدرسة الجماعاتية 

تالكجونت

إقليم: شتوكة آيت م. أيت باهاإقليم: تارودانت

باها
325/12/17 23 25/12/17إلتحاق بالزوجحسناء بليدا 19994G)مزدوجأيت باها )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م النخيل-تيكـويــنإقليم: تارودانتم.م اليرموك

وتنان
601/01/17 22 04/09/18م أمزيل 05003Mمزدوجتامري

406/09/16إقليم: تارودانتم.م تين اكناونإقليم: تارودانتم.م تاركت 22 04/09/18خولة اوزيو 17897Cمزدوجالفيض

301/01/17إقليم: تارودانتم.م القدسإقليم: تارودانتم.م عبد المومن 22 04/09/18إلتحاق بالزوجالبخاري مريم 17509Fمزدوجسيدي بوموسى

عمالة: إنزكان ايت م الزدهارإقليم: تارودانتم.م ابن الرومي

ملول
106/09/17 22 06/09/17إلتحاق بالزوجالشفعي عائشة 05080

W

مزدوجالقليعة )البلدية(

106/09/17إقليم: تارودانتم.م البعاريرإقليم: تارودانتم.م القاديسية 22 06/09/17إلتحاق بالزوجزهرة حيدة 17684

W

مزدوجزاوية سيدي الطاهر

106/09/17إقليم: تارودانتم.م الشواطاتإقليم: تارودانتم.م القاديسية 22 06/09/17إلتحاق بالزوجمنى أيت الطالب 17321B)مزدوجأولد برحيل )البلدية

106/09/17إقليم: تارودانتم.م السراحنةإقليم: تارودانتم.م الوئام 22 06/09/17إلتحاق بالزوجالسعدية بوركبة 17759Cمزدوجاكلي

106/09/17إقليم: تارودانتم.النصرإقليم: تارودانتم.م تايسة 22 06/09/17إلتحاق بالزوجةفريد أيت علل 18725C)مزدوجأولد برحيل )البلدية

506/09/17إقليم: تارودانتم.م الرضىإقليم: تارودانتم.م بطلجان 22 06/09/17إلتحاق بالزوجادواب نعيمة 17708Xمزدوجسيدي بورجا

عمالة: إنزكان ايت م الزدهارإقليم: تارودانتم.م ابن الرومي

ملول
506/09/17 22 06/09/17إلتحاق بالزوجسعيدة مسوي 05080

W

مزدوجالقليعة )البلدية(

606/09/17إقليم: تارودانتم.م اولد مسافرإقليم: تارودانتم.م تمرووت 22 06/09/17إلتحاق بالزوجلمياء المتوكل 17680Sمزدوجزاوية سيدي الطاهر

206/09/17إقليم: تارودانتم.م الغديرإقليم: تارودانتم.م طارق ابن زياد 22 06/09/17إلتحاق بالزوجةموسى ديري 17748Rمزدوجأيت ايكاس
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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 2020

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: تارودانتم.م إبن النفيسإقليم: تارودانتم.م طارق ابن زياد 22 06/09/17إلتحاق بالزوجةفؤاد باباخويا 17614Vمزدوجلمهادي

106/09/17إقليم: تارودانتم.م إبن النفيسإقليم: تارودانتم.م بطلجان 22 06/09/17إلتحاق بالزوجبوشان رشيدة 17614Vمزدوجلمهادي

406/09/17إقليم: تارودانتم.م المامونإقليم: تارودانتم.م القاديسية 22 06/09/17إلتحاق بالزوجبوركبة نعيمة 17561Mمزدوجأهل الرمل

306/09/17إقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاريإقليم: تارودانتم.م تكضيشت 22 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة صابر 17547Xمزدوجسيدي موسى الحمري

إقليم: شتوكة آيت ملحقة م النهضةإقليم: تارودانتم.م ابي عنان المريني

باها
506/09/17 22 06/09/17إلتحاق بالزوجابراغ ايت واكريم نزهة 26652Uمزدوجسيدي بيبي

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسيإقليم: تارودانتم.م إشكاجن

ملول
506/09/17 22 06/09/17إلتحاق بالزوجهاجر ببعزيز 05071L)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. أيت  واكمارإقليم: تارودانتم.م تمرووت

باها
206/09/17 22 06/09/17إلتحاق بالزوجسناء عيسى 05140Lمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م. أيت باهاإقليم: تارودانتم.م اورير

باها
606/09/17 22 06/09/17إلتحاق بالزوجنجاة بوركي 19994G)مزدوجأيت باها )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م المام البخاريإقليم: تارودانتم.م تنفاشت

باها
206/09/17 22 06/09/17إلتحاق بالزوجاسماء أشبان 05177Bمزدوجأيت عميرة

عمالة: أكادير  إدا سيـدي بوسحـابإقليم: تارودانتم.م تونيرت

وتنان
606/09/17 22 06/09/17إلتحاق بالزوجةالمختار أمقيس 04869Sمزدوجامسكروض

إقليم: شتوكة آيت م.م تكاض القبليةإقليم: تارودانتم.م اورير

باها
306/09/17 22 06/09/17إلتحاق بالزوجاسماء جكلوي 05161Jمزدوجسيدي بيبي

إقليم: شتوكة آيت م.م  البحتريإقليم: تارودانت م.م تمغاط

باها
406/09/17 21 06/09/17عمر بك 05314A سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

806/09/17إقليم: تارودانتم.م الوئامإقليم: تارودانتم.م إكيسل 21 06/09/17صفاء اليعقوبي 17385

W

مزدوجتتاوت

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م تامسولتإقليم: تارودانتم.م تكضيشت 21 06/09/17نعيمة حركات 17675Lمزدوجتافراوتن

106/09/17إقليم: تارودانتم.م الوئامإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 21 06/09/17سعيد هواسي 17385

W

مزدوجتتاوت

م.م المهدي بن تومرت إقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عباد

أرازان

806/09/17إقليم: تارودانت 21 06/09/17إلتحاق بالزوجمينة لزم 17766Kمزدوجارزان

306/09/17إقليم: تارودانتم.م وادي المخازنإقليم: تارودانتم.م تفنوت 21 06/09/17عمر امعيل 17808Fمزدوجسيدي عبد ا أو سعيد
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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 2020

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: تارودانتم.م إرزيإقليم: تارودانتم.م تاويالت 21 06/09/17م بومزكان 18089Lمزدوجزكموزن

206/09/17إقليم: تارودانتم.م جعفر الصادقإقليم: تارودانتم.م موسى بن نصير 21 06/09/17م شيري 17658Tمزدوجأيت مخلوف

المدرسة الجماعاتية إقليم: تارودانتم.م اورير

تالكجونت

806/09/17إقليم: تارودانت 21 06/09/17فاطمة الزهراء بربر 26938Eمزدوجتالكجونت

906/09/17إقليم: تارودانتم.م إبن حزمإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 21 06/09/17الحسين عاطف 17692Eمزدوجلمنيزلة

106/09/17إقليم: تارودانتم.م الهوزاليإقليم: تارودانتم.م الترمدي 21 06/09/17خالد شاطر 17315V)مزدوجايغرم )البلدية

106/09/17إقليم: تارودانتم.م تنفاشتإقليم: تارودانتم.م المام الشافعي 21 06/09/17الدويري حمزة 17649Hمزدوجايمولس

106/09/17إقليم: تارودانتم.م الوئامإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 21 06/09/17معاد لكدش 17385

W

مزدوجتتاوت

706/09/17إقليم: تارودانتم.م ايت موسىإقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عباد 21 06/09/17إلتحاق بالزوجهاجر قبون 17743Kمزدوجأيت ايكاس

606/09/17إقليم: تارودانتم.م الغديرإقليم: تارودانتم.م ادريس الول 21 06/09/17إلتحاق بالزوجامخلفن مليكة 17748Rمزدوجأيت ايكاس

706/09/17إقليم: تارودانتم.م الدارسةإقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفين 21 06/09/17فاطمة الزهراء جوهري 17653Mمزدوجايمولس

106/09/17إقليم: تارودانتم.م وادي سوسإقليم: تارودانتم.م ايت بوزمان 21 06/09/17إلتحاق بالزوجاسماء جعواط 17544Uمزدوجسيدي موسى الحمري

المدرسة الجماعاتية إقليم: تارودانتم.م تميشا

تالكجونت

206/09/17إقليم: تارودانت 21 06/09/17خالد الجبلي 26938Eمزدوجتالكجونت

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م بطلجانإقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفين 21 06/09/17حفيظة ايت بوزيد 17662Xمزدوجأيت مخلوف

106/09/17إقليم: تارودانتم.م الهوزاليإقليم: تارودانتم.م انمر 21 06/09/17ووكموت خديجة 17315V)مزدوجايغرم )البلدية

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م الدارسةإقليم: تارودانتم.م تاويالت 21 06/09/17م زبارا 17653Mمزدوجايمولس

306/09/17إقليم: تارودانتم.م القاديسيةإقليم: تارودانتم.م البحتري 21 06/09/17عبد الواحد أملول 17822

W

مزدوجتالكجونت

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م الجداول  تاركةإقليم: تارودانتم.م أكلكال 21 06/09/17نادية ايعقيل 17850Bمزدوجتافنكولت
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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 2020

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: تارودانتم.م كطيوةإقليم: تارودانتم.م المنظر الجميل 21 06/09/17مصطفى يحيى 17730

W

مزدوجبونرار

606/09/17إقليم: تارودانتم.م أكلكالإقليم: تارودانتم.م أضار 21 06/09/17سهام  بنيبورك 17736Cمزدوجسيدي أحمد أو عبد ا

906/09/17إقليم: تارودانتم.م كطيوةإقليم: تارودانتم.م تاويالت 21 06/09/17يوسف واقف 17730

W

مزدوجبونرار

606/09/17إقليم: تارودانتم.م بطلجانإقليم: تارودانتم.م توبقال 21 06/09/17ابريد ميلود 17662Xمزدوجأيت مخلوف

506/09/17إقليم: تارودانتم.م الرضىإقليم: تارودانتم.م زكموزن 21 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم أوشن 17708Xمزدوجسيدي بورجا

م.م المتنبي مركزية ايت إقليم: تارودانتم.م معاد بن جبل

وديرن

206/09/17إقليم: تيزنيت 21 06/09/17هاجر بوسة 16940Mمزدوجاربعاء أيت أحمد

506/09/17إقليم: تارودانتم.م أبن تيميةإقليم: تارودانتالمدرسة الجماعاتية تكوكة 21 06/09/17إلتحاق بالزوجالنجار فاطمة 17521Uمزدوجاسن

م.م سيدي  إقليم: تارودانتم.م تيزي نتاست

أبوداود-تـوراريـن

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
906/09/17 21 06/09/17الدريسي شيماء 04993Bمزدوجتامري

المدرسة الجماعاتية إقليم: تارودانتم.م تايسة

تالكجونت

206/09/17إقليم: تارودانت 21 06/09/17مصطفى المزلي 26938Eمزدوجتالكجونت

106/09/17إقليم: تارودانتم.م تنفاشتإقليم: تارودانتم.م بوكماخ 21 06/09/17حمزة بن الهيان 17649Hمزدوجايمولس

106/09/17إقليم: تارودانتم. هارون الرشيدإقليم: تارودانتم.م سيروا 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةيونس بوسيف 17320A)مزدوجأولد برحيل )البلدية

306/09/17إقليم: تارودانتم.م تيزكيإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني 21 06/09/17فتحي الحسين 18004Uمزدوجازرار

المدرسة الجماعاتية إقليم: تارودانتم.م وامومن

تالكجونت

406/09/17إقليم: تارودانت 21 06/09/17عبد الصمد الراجي 26938Eمزدوجتالكجونت

المدرسة الجماعاتية إقليم: تارودانتم.م سيروا

تالكجونت

106/09/17إقليم: تارودانت 21 06/09/17الياس ايت بخليق 26938Eمزدوجتالكجونت

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م الجداول  تاركةإقليم: تارودانتم.م تفنوت 21 06/09/17عبد المنعم لوكاني 17850Bمزدوجتافنكولت

706/09/17إقليم: تارودانتم.م أكلكالإقليم: تارودانتم.م سيدي بودالة 21 06/09/17حسناء الخضر 17736Cمزدوجسيدي أحمد أو عبد ا

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م ايت السايحإقليم: تارودانتم.م امالو 21 06/09/17حياة البوطاهيري 17860Mمزدوجسيدي واعزيز
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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 2020

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 جعفر الصادقإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 21 06/09/17م ايت الزويت 17658Tمزدوجأيت مخلوف

806/09/17إقليم: تارودانتم.م القاديسيةإقليم: تارودانتم.م النبعاث 21 06/09/17حسناء أيت البلول 17822

W

مزدوجتالكجونت

206/09/17إقليم: تارودانتم.م المام مسلمإقليم: تارودانتم.م الطلس الصغير 21 06/09/17عبد الله وافي 17908Pمزدوجالفيض

506/09/17إقليم: تارودانتم.م تنفاشتإقليم: تارودانتم.م تفنوت 21 06/09/17يوسف بوشفرة 17649Hمزدوجايمولس

106/09/17إقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزانيإقليم: تارودانتم.م عمرو ابن العاص 21 06/09/17عبد ا الوفي 18029

W

مزدوجاكادير ملول

106/09/17إقليم: تارودانتم.م الهوزاليإقليم: تارودانتم.م الطلس الصغير 21 06/09/17علي كراك 17315V)مزدوجايغرم )البلدية

106/09/17إقليم: تارودانتم.م الدارسةإقليم: تارودانتم.م عمرو ابن العاص 21 06/09/17زكرياء امزال 17653Mمزدوجايمولس

506/09/17إقليم: تارودانتم.م الوئامإقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالك 21 06/09/17مليكة الريش 17385

W

مزدوجتتاوت

106/09/17إقليم: تارودانتم.م إرزيإقليم: تارودانتم.م سيروا 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةم اوداحا 18089Lمزدوجزكموزن

106/09/17إقليم: تارودانتم.م الملثإقليم: تارودانتم.م توريرت نزدي 21 06/09/17اسماعيل الندادي 18105Dمزدوجاساكي

206/09/17إقليم: تارودانتم.م الكنديإقليم: تارودانتم.م تازولت 21 06/09/17اليعقوبي رشيد 17913Vمزدوجالفيض

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م الفرابيإقليم: تارودانتم.م المتنبي 21 06/09/17شريف علوي أشرف 17900Fمزدوجالفيض

606/09/17إقليم: تارودانتم.م القاديسيةإقليم: تارودانتم.م موسى بن نصير 21 06/09/17الحبيب اكن 17822

W

مزدوجتالكجونت

606/09/17إقليم: تارودانتم.م ايت السايحإقليم: تارودانتم.م البحتري 21 06/09/17خالد ايت موسى 17860Mمزدوجسيدي واعزيز

106/09/17إقليم: تارودانتم. المام الغزاليإقليم: تارودانتم.م ابن بطوطة 21 06/09/17مصطفى واحمان 17282Jمزدوجتافنكولت

806/09/17إقليم: تارودانتم.م الفرابيإقليم: تارودانتم.م اكدير ملول 21 06/09/17عبد اللطيف ديري 17900Fمزدوجالفيض

606/09/17إقليم: تارودانتم.م أيت عثمانإقليم: تارودانتم.م الزهور 21 06/09/17الكراوي سعيدة 18212Vمزدوجتوغمرت
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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 2020

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 ابي در الغفاريإقليم: تارودانتم.م تنياكورتين 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةعادل لحميدي 17547Xمزدوجسيدي موسى الحمري

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م الزلقةإقليم: تارودانتم.م تازولت 21 06/09/17بنعويس مبارك 17791Mمزدوجادا وكيلل

206/09/17إقليم: تارودانتم.م وادي سوسإقليم: تارودانتم.م طلحة بن الزبير 21 06/09/17إلتحاق بالزوجسعدية اصبيرو 17544Uمزدوجسيدي موسى الحمري

المدرسة الجماعاتية إقليم: تارودانتم.م تجكالت

تالكجونت

1006/09/17إقليم: تارودانت 21 06/09/17ايت عدي سعيدة 26938Eمزدوجتالكجونت

406/09/17إقليم: تارودانتم.م تين اكناونإقليم: تارودانتم.م إميضر 21 06/09/17خديجة المديني 17897Cمزدوجالفيض

606/09/17إقليم: تارودانتم.م تمرووتإقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالك 21 06/09/17عبد الصمد أكشود 17669Eمزدوجتافراوتن

406/09/17إقليم: تارودانتم.م ايت السايحإقليم: تارودانتم.م الينبوع 21 06/09/17الحسن الوعزيزي 17860Mمزدوجسيدي واعزيز

606/09/17إقليم: تارودانتم.م تمرووتإقليم: تارودانتم.م تايسة 21 06/09/17عدي اهمو الحسن 17669Eمزدوجتافراوتن

306/09/17إقليم: تارودانتم.م إبن حزمإقليم: تارودانتم.م عمرو ابن العاص 21 06/09/17عبد العالي العيور 17692Eمزدوجلمنيزلة

المدرسة الجماعاتية إقليم: تارودانتم.م الرشاد

تالكجونت

1006/09/17إقليم: تارودانت 21 06/09/17عمر الكيشر 26938Eمزدوجتالكجونت

106/09/17إقليم: تارودانتم.م الشواطاتإقليم: تارودانتم.م تيزي نتاست 21 06/09/17إلتحاق بالزوجاليوبي مريم 17321B)مزدوجأولد برحيل )البلدية

306/09/17إقليم: تارودانتم.م الشريف الدريسيإقليم: تارودانتم.م أفنسو 21 06/09/17إلتحاق بالزوجقباج فاطمة 17596Aمزدوجالكدية البيضاء

406/09/17إقليم: تارودانتم.م الشريف الدريسيإقليم: تارودانتم.م الجهاد 21 06/09/17إلتحاق بالزوجرقية أيت صالح 17596Aمزدوجالكدية البيضاء

306/09/17إقليم: تارودانتم.م إبن حزمإقليم: تارودانتم.م تسدرمت 21 06/09/17سعيدة رويس 17692Eمزدوجلمنيزلة

106/09/17إقليم: تارودانتم.م سيدي عياد السوسيإقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عباد 21 06/09/17إلتحاق بالزوجلوتيد مهدية 17537Lمزدوجلكفيفات

406/09/17إقليم: تارودانتم.م إبن حزمإقليم: تارودانتم.م الزرقطوني 21 06/09/17ابراهيم البوهالي 17692Eمزدوجلمنيزلة

906/09/17إقليم: تارودانتم.م كطيوةإقليم: تارودانتم.م تازيوكت 21 06/09/17اسماء العزاوي 17730

W

مزدوجبونرار
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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 2020

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 اغـروض-اغروضإقليم: تارودانتم.م شوقي

وتنان
506/09/17 21 06/09/17إلتحاق بالزوجتورية وعجال 04994Cمزدوجتامري

806/09/17إقليم: تارودانتم.م الجاحظإقليم: تارودانتم.م تكضيشت 21 06/09/17خديجة لغلم 17933Sمزدوجاوزيوة

906/09/17إقليم: تارودانتم.م إفيدإقليم: تارودانتم.م تناراشت 21 06/09/17م   دحمان 17459Bمزدوجاركانة

306/09/17إقليم: تارودانتم.م سيدي وعزيزيإقليم: تارودانتم.م تسدرمت 21 06/09/17إلتحاق بالزوجالعريفي عواطف 17858Kمزدوجسيدي واعزيز

106/09/17إقليم: تارودانتم.م إبن حزمإقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان 21 06/09/17مربوط جواد 17692Eمزدوجلمنيزلة

906/09/17إقليم: تارودانتم.م تدناسإقليم: تارودانتم.م علي بن ابي طالب 21 06/09/17م امزال 18113Mمزدوجاساكي

306/09/17إقليم: تارودانتم.م اليرموكإقليم: تارودانتم.م طلحة بن الزبير 21 06/09/17غزلن أمزيل 17734Aمزدوجسيدي أحمد أو عبد ا

106/09/17إقليم: تارودانتم.م إبن النفيسإقليم: تارودانتم.م تكنزة 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةأحمد كاحيم 17614Vمزدوجلمهادي

806/09/17إقليم: تارودانتم.م الجهادإقليم: تارودانتم.م الترمدي 21 06/09/17م حفيض 17333Pمزدوجتوفلعازت

إقليم: شتوكة آيت م.م. الخضراء  ف. ايت بلإقليم: تارودانتم.م المام مسلم

باها
306/09/17 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةخالد احاو 26135Gمزدوجواد الصفا

106/09/17إقليم: تارودانتم.م شوقيإقليم: تارودانتم.م تيزكي 21 06/09/17شاهد  خالد 17391Cمزدوجتتاوت

عمالة: أكادير  إدا م.م النخيل-تيكـويــنإقليم: تارودانتم.م الرشاد

وتنان
406/09/17 21 06/09/17هشام بنسي 05003Mمزدوجتامري

806/09/17إقليم: تارودانتم.م النهضةإقليم: تارودانتم.م أدوز 21 06/09/17إلتحاق بالزوجأسماء الشملي 17758Bمزدوجاكلي

206/09/17إقليم: تارودانتم. هارون الرشيدإقليم: تارودانتم.م النبعاث 21 06/09/17إلتحاق بالزوجنورة كاوكاو 17320A)مزدوجأولد برحيل )البلدية

306/09/17إقليم: تارودانتم.م تنفاشتإقليم: تارودانتم.م توريرت نزدي 21 06/09/17ايوب الكحيل 17649Hمزدوجايمولس

406/09/17إقليم: تارودانتم.م بطلجانإقليم: تارودانتم.م أسكاون 21 06/09/17بومزوغ  الياس 17662Xمزدوجأيت مخلوف

806/09/17إقليم: تارودانتم.م الوئامإقليم: تارودانتم.م إمغيض 21 06/09/17رشيد أهدريش 17385

W

مزدوجتتاوت
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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 2020

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 إبن حزمإقليم: تارودانتم.م الطلس الصغير 21 06/09/17عمر بن عيسى 17692Eمزدوجلمنيزلة

206/09/17إقليم: تارودانت م.م 6نونبرإقليم: تارودانتم.م تازيوكت 21 06/09/17إلتحاق بالزوجالهام المير 17518Rمزدوجاسن

606/09/17إقليم: تارودانتم.م أبن تيميةإقليم: تارودانتم.م أكلكال 21 06/09/17إلتحاق بالزوجزينب النضام 17521Uمزدوجاسن

406/09/17إقليم: تارودانتم.م انفكنإقليم: تارودانتم.م الدوساون 21 06/09/17كريم ازقيم 17574Bمزدوجاصادص

406/09/17إقليم: تارودانتم.م بيكودينإقليم: تارودانتم.م إكيسل 21 06/09/17الزهرة العسري 17471Pمزدوجبيكودين

606/09/17إقليم: تارودانتم.م صلح الدين اليوبيإقليم: تارودانتم.م شوقي 21 06/09/17إلتحاق بالزوجعائشة حدان 17591Vمزدوجالكدية البيضاء

406/09/17إقليم: تارودانتم.م إفيدإقليم: تارودانتم.م تاويالت 21 06/09/17دلم عبدالهادي 17459Bمزدوجاركانة

106/09/17إقليم: تارودانت م.م 6نونبرإقليم: تارودانتم.م تسدرمت 21 06/09/17إلتحاق بالزوجكونيش نادية 17518Rمزدوجاسن

806/09/17إقليم: تارودانتم.م الجداول  تاركةإقليم: تارودانتم.م الزرقطوني 21 06/09/17حسن الطاهري 17850Bمزدوجتافنكولت

806/09/17إقليم: تارودانتم.م كطيوةإقليم: تارودانتم.م ابن خلدون 21 06/09/17عماد الصبار 17730

W

مزدوجبونرار

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م الفرابيإقليم: تارودانتم.م إحلوشن 21 06/09/17شرماط هند 17900Fمزدوجالفيض

إقليم: شتوكة آيت م. عبد ا ابن ياسينإقليم: تارودانتم.م تكضيشت

باها
106/09/17 21 06/09/17إلتحاق بالزوجابتسام برعمان 25903Eمزدوجواد الصفا

إقليم: شتوكة آيت م.م. الخضراء  ف. ايت بلإقليم: تارودانتم.م الدارسة

باها
206/09/17 21 06/09/17إلتحاق بالزوجبن حدو  فتيحة 26135Gمزدوجواد الصفا

306/09/17إقليم: تارودانتم.م بطلجانإقليم: تارودانتم.م أسكاون 21 06/09/17ايت صالح ام 17662Xمزدوجأيت مخلوف

906/09/17إقليم: تارودانتم.م إبن حزمإقليم: تارودانتم.م المام مسلم 21 06/09/17زهيرة عبيسي 17692Eمزدوجلمنيزلة

106/09/17إقليم: تارودانتم.م انفكنإقليم: تارودانتم.م توبقال 21 06/09/17م الدويعلي 17574Bمزدوجاصادص

106/09/17إقليم: تارودانتم.م سيدي عياد السوسيإقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفين 21 06/09/17إلتحاق بالزوجرجاء الكويري 17537Lمزدوجلكفيفات

1 270



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 2020

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 النخيل-تيكـويــنإقليم: تارودانتم.م أضار

وتنان
606/09/17 21 06/09/17م ابوناعيم 05003Mمزدوجتامري

506/09/17إقليم: تيزنيتم.م الزهور مركزية انمسإقليم: تارودانتم.م إكيسل 21 06/09/17حفيظة سيتو 16946Uمزدوجاربعاء أيت أحمد

م.م ابو العباس السبتي إقليم: تارودانتم.م فلغوس

مركزية المولود

306/09/17إقليم: تيزنيت 21 06/09/17فاطمة بولسما 16907Bمزدوجتفراوت المولود

406/09/17إقليم: تيزنيتم.م للاسماء مركزية تيغميإقليم: تارودانتم.م تيزي نتاست 21 06/09/17إلتحاق بالزوجبوكريم نادية 16921Sمزدوجتيغمي

م.م عبد ا بن ياسين-دو إقليم: تارودانتم.م تكنزة

تسليليـت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
106/09/17 21 06/09/17اسماعيل عزيزي 04931Jمزدوجاضمين

306/09/17إقليم: تارودانتم.م صلح الدين اليوبيإقليم: تارودانتم.م ايت بوزمان 21 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة احموم 17591Vمزدوجالكدية البيضاء

م.م عبد ا بن ياسين-دو إقليم: تارودانتم.م الفردوس

تسليليـت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
806/09/17 21 06/09/17مصطفى شرقي 04931Jمزدوجاضمين

إقليم: شتوكة آيت م.م  اليرموكإقليم: تارودانتم.م تازيوكت

باها
306/09/17 21 06/09/17فاطمة درقاوي 05308U سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

م.م عبد ا بن ياسين-دو إقليم: تارودانتم.م ابن العربي

تسليليـت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
106/09/17 21 06/09/17لحياني مريم 04931Jمزدوجاضمين

إقليم: شتوكة آيت م.م  الزاوإقليم: تارودانتم.م تازيوكت

باها
606/09/17 21 06/09/17فاطمة بنكا 05304Pمزدوجتسكدلت

إقليم: شتوكة آيت م.م. الخضراء  ف. ايت بلإقليم: تارودانتم.م معاد بن جبل

باها
506/09/17 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةأرجدال عبد ا 26135Gمزدوجواد الصفا

306/09/17إقليم: تيزنيتم.م اللوز مركزية  تفراضنإقليم: تارودانتم.م إبن سينا 21 06/09/17لبنة أشاور 24264Y)مزدوجتافراوت )البلدية

م.م سيدي  إقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان

أبوداود-تـوراريـن

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
606/09/17 21 06/09/17ادار علي 04993Bمزدوجتامري

م.م ادريس الثاني مركزية إقليم: تارودانتم.م الدوساون

تاسريرت

1106/09/17إقليم: تيزنيت 21 06/09/17عزيز بوصلب 16863Dمزدوجتاسريرت

إقليم: شتوكة آيت م.م  البحتريإقليم: تارودانتم.م علي بن ابي طالب

باها
906/09/17 21 06/09/17م الغراب 05314A سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م  أبي ذر الغفاريإقليم: تارودانتم.م الترمدي

باها
106/09/17 21 06/09/17سعيد العسري 05272Eمزدوجهللة

عمالة: أكادير  إدا م.م سيدي سعيد أتنان-أزيــارإقليم: تارودانتم.م تازولت

وتنان
406/09/17 21 06/09/17ابراهيم بولعقل 04909Kمزدوجازيار
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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 2020

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  الطلس الصغيرإقليم: تارودانتم.م توريرت نزدي

باها
106/09/17 21 06/09/17ابراهيم الناجي 05362Cمزدوجتنالت

عمالة: أكادير  إدا م.م سيدي يعقوب-الـزاويـةإقليم: تارودانتم.م تناراشت

وتنان
106/09/17 21 06/09/17رشيد   ايت اكراض 04988

W

مزدوجتامري

106/09/17إقليم: تيزنيتم. م الخامسإقليم: تارودانتم.م عمرو ابن العاص 21 06/09/17عبد الرحمان بوفروا 16709L)مزدوجتافراوت )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م مكتارإقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان

باها
906/09/17 21 06/09/17غاني يونس 05316C سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م  ابن تيميةإقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفين

باها
1006/09/17 21 06/09/17حسناء القشاشي 05258Pمزدوجأيت مزال

606/09/17إقليم: تارودانتم.م إفيدإقليم: تارودانتم.م تناراشت 21 06/09/17الموساوي     م 17459Bمزدوجاركانة

إقليم: شتوكة آيت م.م علل توعمالإقليم: تارودانتم.م كطيوة

باها
106/09/17 21 06/09/17إلتحاق بالزوجسناء الكراح 05179Dمزدوجأيت عميرة

إقليم: شتوكة آيت م.م  البحتريإقليم: تارودانت م.م تمغاط

باها
506/09/17 21 06/09/17حسن الفهري 05314A سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

306/09/17إقليم: تيزنيتم.ج تهالة مركز تهالةإقليم: تارودانتم.م تكموت 21 06/09/17عائشة داودي 16881Yمزدوجايريغ  نتاهلة

عمالة: أكادير  إدا م.م طارق بن زياد-لــوضـاإقليم: تارودانت م.م تمغاط

وتنان
406/09/17 21 06/09/17عبل حميشت 04920Xمزدوجايموزار

عمالة: أكادير  إدا م.م الركان-جـيـــتـكـلإقليم: تارودانتم.م الرشاد

وتنان
406/09/17 21 06/09/17البشير بوعلوش 04998Gمزدوجتامري

106/09/17إقليم: تارودانتم.م اليرموكإقليم: تارودانتم.م الدوساون 21 06/09/17بوبكر عيبي 17734Aمزدوجسيدي أحمد أو عبد ا

206/09/17إقليم: تارودانتم.م إبن حزمإقليم: تارودانتم.م توريرت نزدي 21 06/09/17ياسين مبريك 17692Eمزدوجلمنيزلة

م.م المتنبي مركزية ايت إقليم: تارودانتم.م المنظر الجميل

وديرن

306/09/17إقليم: تيزنيت 21 06/09/17ابراهيم بن صرهي 16940Mمزدوجاربعاء أيت أحمد

إقليم: شتوكة آيت م.م  اليرموكإقليم: تارودانتم.م توريرت نزدي

باها
506/09/17 21 06/09/17م اخريزي 05308U سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م  تقصبيتإقليم: تارودانتم.م تسدرمت

باها
106/09/17 21 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة أمخاو 05222Aمزدوجبلفاع

إقليم: شتوكة آيت م.م  اليرموكإقليم: تارودانتم.م 18 نونبر

باها
406/09/17 21 06/09/17عبد الهادي جدي 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 2020

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. عبد ا ابن ياسينإقليم: تارودانتم.م تنفاشت

باها
206/09/17 21 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة عمري 25903Eمزدوجواد الصفا

106/09/17إقليم: تيزنيتم. م الخامسإقليم: تارودانتم.م عمرو ابن العاص 21 06/09/17الحسين بن حدوش 16709L)مزدوجتافراوت )البلدية

م.م الشهيد الحسين بن إقليم: تارودانتم.م ادريس الول

علي-سيدي بلقاسم

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
106/09/17 21 06/09/17لمسيلة اسية 04975Gمزدوجامسوان

عمالة: أكادير  إدا م.م اد بنصاك-اد بنصاكإقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان

وتنان
206/09/17 21 06/09/17الوراق أحمد 04982Pمزدوجامسوان

إقليم: شتوكة آيت م.م  ابن تيميةإقليم: تارودانتم.م إرزي

باها
706/09/17 21 06/09/17خالد الحميد 05258Pمزدوجأيت مزال

إقليم: شتوكة آيت م.م  البحتريإقليم: تارودانتم.م تكنزة

باها
406/09/17 21 06/09/17سعيد طويل 05314A سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

206/09/17إقليم: تارودانتم.م القاديسيةإقليم: تارودانتم.م تدارت 21 06/09/17سعيدة ايت الرئيس 17822

W

مزدوجتالكجونت

عمالة: أكادير  إدا م.م تدرارت-تدرارتإقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عباد

وتنان
806/09/17 21 06/09/17عائشة ايت حساين 04945Zمزدوجتدرارت

م.م عبد ا بن ياسين-دو إقليم: تارودانتم.م تازيوكت

تسليليـت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
106/09/17 21 06/09/17وردة اوتمست 04931Jمزدوجاضمين

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسيإقليم: تارودانتم.م العقيد العلم

ملول
406/09/17 21 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم ياسين 05071L)مزدوجالقليعة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  البحتريإقليم: تارودانتم.م الينبوع

باها
106/09/17 21 06/09/17الخال رشيد 05314A سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

206/09/17إقليم: تارودانتم.م صلح الدين اليوبيإقليم: تارودانتم.م تيزي نتاست 21 06/09/17إلتحاق بالزوجقايل كبيرة 17591Vمزدوجالكدية البيضاء

1006/09/17إقليم: تيزنيتم.م الوحدة مركزية دوتيزيإقليم: تارودانتم.م الكندي 21 06/09/17سعيد تسكنيت 16955Dمزدوجتيزغران

306/09/17إقليم: تارودانتم.م اولد همادإقليم: تارودانتم.م تيزكي 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةشنيال مصطفى 17525Yمزدوجسيدي أحمد أو عمرو

م.م المسيرة الخضراء إقليم: تارودانتم.م الرشاد

مركزية اداي

810/09/17إقليم: تيزنيت 21 10/09/17فاطمة مفتاح 16901Vمزدوجاثنين أداي

705/10/17إقليم: تارودانتم.م ابن حنبلإقليم: تارودانتم.م الدوساون 21 05/10/17خديجة اكرام 17372Gمزدوجسيدي بوعل

عمالة: أكادير  إدا م.م النخيل-تيكـويــنإقليم: تارودانتم.م أكلكال

وتنان
906/09/17 21 06/09/17عبد ا اسلوي 05003Mمزدوجتامري
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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 2020

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: طاطاتوزونينإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني 21 06/09/17اقديم يوسف 15978Sمزدوجتيزونين

205/10/17إقليم: تيزنيتم.م الكرم مركزية اغمورإقليم: تارودانتم.م أفنسو 21 05/10/17إلتحاق بالزوجةالحسن تاغولت انمير 17156Xمزدوجسيدي بوعبد اللي

106/09/17إقليم: طاطااسموكنإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني 21 06/09/17اومخلوف أحمد 15986Aمزدوجتمنارت

105/10/17إقليم: طاطاتليتإقليم: تارودانتم.م بوكماخ 21 05/10/17الشريف عبد ا 16056Bمزدوجأتليت

225/12/17إقليم: طاطااغير اغناينإقليم: تارودانتم.م الدارسة 21 25/12/17عبد ا أوعلي ابها 15982

W

مزدوجتمنارت

306/09/17إقليم: تارودانتم.م تنفاشتإقليم: تارودانتم.م 18 نونبر 21 06/09/17الحسن الحسروف 17649Hمزدوجايمولس

106/09/17إقليم: تارودانتم.م إرزيإقليم: تارودانتم.م اكدير ملول 21 06/09/17إلتحاق بالزوجايجة بيدو 18089Lمزدوجزكموزن

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسيإقليم: تارودانتم.م وادي المخازن

ملول
206/09/17 21 06/09/17إلتحاق بالزوجابريوى       حورية 05071L)مزدوجالقليعة )البلدية

806/09/17إقليم: تارودانتم.م شوقيإقليم: تارودانتم.م اكدير ملول 21 06/09/17مصطفى بن اعليوة 17391Cمزدوجتتاوت

عمالة: أكادير  إدا م.م أنسري - اسدرامإقليم: تارودانتم.م البحتري

وتنان
1106/09/17 21 06/09/17فيروز بورصم 19726Rمزدوجازيار

506/09/17إقليم: تارودانتم.م سيدي عياد السوسيإقليم: تارودانتم.م اورير 21 06/09/17إلتحاق بالزوجحياة جبلي 17537Lمزدوجلكفيفات

206/09/17إقليم: تارودانتم.م كطيوةإقليم: تارودانتم.م ايت بوزمان 21 06/09/17مريم الويتر 17730

W

مزدوجبونرار

106/09/17إقليم: تارودانتم.م ابن عاشرإقليم: تارودانتم.م تاويالت 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةسعيد الحميدي 17542Sمزدوجلكفيفات

106/09/17إقليم: تارودانتم.م الرزاكنةإقليم: تارودانتم.م انفكن 21 06/09/17إلتحاق بالزوجلطيفة إميش 17761Eمزدوجاكلي

عمالة: أكادير  إدا م.م سيدي يعقوب-الـزاويـةإقليم: تارودانتم.م الرشاد

وتنان
906/09/17 21 06/09/17براهيم البوزنداكي 04988

W

مزدوجتامري

م.م سيدي أحمد الرامي- إمي إقليم: تارودانتم.م كطيوة

ميكي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
606/09/17 21 06/09/17إلتحاق بالزوجالدي فاطمة 04853Zمزدوجأورير

م.م عبد ا بن ياسين-دو إقليم: تارودانتم.م تكنزة

تسليليـت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
106/09/17 21 06/09/17زكرياء لطفي 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 2020

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 سيدي يعقوب-الـزاويـةإقليم: تارودانتم.م تسدرمت

وتنان
106/09/17 21 06/09/17حنان الرفاس 04988

W

مزدوجتامري

104/09/18إقليم: تارودانتم.م إحلوشنإقليم: تارودانتم.م الفردوس 21 04/09/19بحوس م 18041Jمزدوجتيزكزاوين

304/09/18إقليم: تارودانتم.م ايت السايحإقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عباد 21 04/09/19حسن باسي 17860Mمزدوجسيدي واعزيز

1004/09/18إقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفينإقليم: تارودانتم.م الجهاد 21 04/09/19حسن كربيح 17825Zمزدوجتيزي نتاست

1004/09/18إقليم: تارودانتم.م السعديينإقليم: تارودانتم.م شوقي 21 04/09/19موسى راس 17723Nمزدوجبونرار

104/09/18إقليم: تارودانتم.م الجداول  تاركةإقليم: تارودانتم.م ايت بوزمان 21 04/09/19فاطمة الهبولي 17850Bمزدوجتافنكولت

104/09/18إقليم: تارودانتم.م الهوزاليإقليم: تارودانتم.م أضار 21 04/09/19رشيد وكيل 17315V)مزدوجايغرم )البلدية

904/09/18إقليم: تارودانتم.م كطيوةإقليم: تارودانتم.م المام مسلم 21 04/09/19م بسلم 17730

W

مزدوجبونرار

عمالة: إنزكان ايت م الشريف الدريسيإقليم: تارودانتم.م بويحي

ملول
402/09/16 19 04/09/19إلتحاق بالزوجةالحسن الجرموني 05071L)مزدوجالقليعة )البلدية

527/01/17إقليم: تارودانتم.م المرابطينإقليم: تارودانتم.م أفنسو 19 نعمإلتحاق بالزوجمزيد كوثر 04/09/19 17711Aمزدوجافريجة

إقليم: شتوكة آيت م.م   الواحةإقليم: تارودانتم.م تيزكي

باها
602/09/15 17 04/09/19الزياني ماوية 05350Pمزدوجأو كنز

802/09/15إقليم: تارودانتم.م النعيمةإقليم: تارودانتم.م انفكن 17 04/09/18إلتحاق بالزوجةبن للهم ابراهيم 17567Uمزدوجأهل الرمل

إقليم: شتوكة آيت م.م  أبي ذر الغفاريإقليم: تارودانتم.م تيزكي

باها
302/09/15 17 04/09/19أنس اوكورني 05272Eمزدوجهللة

إقليم: شتوكة آيت م.م  أبي ذر الغفاريإقليم: تارودانتم.م تايسة

باها
1104/09/19 17 04/09/19نورة العرش 05272Eمزدوجهللة

504/09/19إقليم: تارودانتم.م أدوزإقليم: تارودانتم.م 18 نونبر 17 04/09/19م اكني 17840Rمزدوجاوناين

104/09/19إقليم: تارودانتم.م بيكودينإقليم: تارودانتم.م تونيرت 17 04/09/19عبد ا بلقائد 17471Pمزدوجبيكودين

604/09/19إقليم: تارودانتم.م المعتمد بن عبادإقليم: تارودانتم.م ابن خلدون 17 04/09/19خالد بن المليح 17835Kمزدوجاوناين
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

504/09/19إقليم: تارودانتم.م إكيسلإقليم: تارودانتم.م إمغيض 17 04/09/19اسية الصبار 17931Pمزدوجاوزيوة

إقليم: شتوكة آيت م.م  اليرموكإقليم: تارودانتم.م البحتري

باها
904/09/19 17 04/09/19نزهة الورياشي 05308U سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

304/09/19إقليم: تارودانتم.م انفكنإقليم: تارودانتم.م إشكاجن 17 04/09/19سعيد بن الشيخ 17574Bمزدوجاصادص

عمالة: أكادير  إدا م.م الركان-جـيـــتـكـلإقليم: تارودانتم.م معاد بن جبل

وتنان
704/09/19 17 04/09/19عبد المجيد رزقي 04998Gمزدوجتامري

عمالة: أكادير  إدا م.م الشللت-اســـكإقليم: تارودانتم.م تكضيشت

وتنان
1004/09/19 17 04/09/19عائشة مزوز 04953Hمزدوجتقي

عمالة: أكادير  إدا م.م سيدي سعيد أتنان-أزيــارإقليم: تارودانتم.م ابن خلدون

وتنان
604/09/19 17 04/09/19مريم روط 04909Kمزدوجازيار

1004/09/19إقليم: تارودانتم.م تامسولتإقليم: تارودانتم.م معاد بن جبل 17 04/09/19ابراهيم أيوب 17675Lمزدوجتافراوتن

604/09/19إقليم: تارودانتم.م أكلكالإقليم: تارودانتم.م الطلس الصغير 17 04/09/19حنان العشروي 17736Cمزدوجسيدي أحمد أو عبد ا

م.م ابو العباس السبتي إقليم: تارودانتم.م تكضيشت

مركزية المولود

204/09/19إقليم: تيزنيت 17 04/09/19مريم ادبنس 16907Bمزدوجتفراوت المولود

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت اعزاإقليم: تارودانتم.م البحتري

باها
904/09/19 17 04/09/19سومية بن قجدي 05311X سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

م.م فاطمة الزهراء- أيـت إقليم: تارودانتم.م بحيرة افني

مجــوط

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
504/09/19 17 04/09/19زهرة حميدوا 04907Hمزدوجازيار

إقليم: شتوكة آيت م.م  أبي ذر الغفاريإقليم: تارودانتم.م تزي نتورتيت

باها
1204/09/19 17 04/09/19سميرة بنهلل 05272Eمزدوجهللة

عمالة: أكادير  إدا م.م أنسري - اسدرامإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني

وتنان
504/09/19 17 04/09/19مريم القاغ 19726Rمزدوجازيار

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت اعزاإقليم: تارودانتم.م تازولت

باها
304/09/19 17 04/09/19أمينة حنان 05311X سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

704/09/19إقليم: تيزنيتم.م النور مركزية تيدليإقليم: تارودانتم.م أضار 17 04/09/19لطيفة عبو 16958Gمزدوجتيزغران

م.م ابو العباس السبتي إقليم: تارودانتم.م الحاج عبد ا زاكور

مركزية المولود

804/09/19إقليم: تيزنيت 17 04/09/19احمد بورجا 16907Bمزدوجتفراوت المولود

م.م الدارسة مركزية إقليم: تارودانتم.م تزي نتورتيت

الدوكادير

104/09/19إقليم: تيزنيت 17 04/09/19حنان بن بابا 16898Sمزدوجأيت وافقا
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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 2020

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  ابن رشدإقليم: تارودانتم.م تكموت

باها
904/09/19 17 04/09/19مريم سمللي 05315B سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

404/09/19إقليم: تيزنيتم.م النور مركزية تيدليإقليم: تارودانتم.م أزكروز 17 04/09/19فاطمة الزهراء المدني 16958Gمزدوجتيزغران

إقليم: شتوكة آيت م.م  اليرموكإقليم: تارودانتم.م البحتري

باها
904/09/19 17 04/09/19سميرة ازكنان 05308U سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م  ابن رشدإقليم: تارودانتم.م البحتري

باها
504/09/19 17 04/09/19فاطمة أمناي 05315B سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت اعزاإقليم: تارودانتم.م البحتري

باها
504/09/19 17 04/09/19فاضمة بامحند 05311X سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

إقليم: شتوكة آيت م.م  ابن رشدإقليم: تارودانتم.م تزي نتورتيت

باها
704/09/19 17 04/09/19جميلة بطايبي 05315B سيدي عبد ا

البوشواري

مزدوج

م.م الحضيكي مركزية افل إقليم: تارودانتم.م تميشا

اغير

1004/09/19إقليم: تيزنيت 17 04/09/19فاطمة ايت مولي 16871Mمزدوجأفل  اغير

إقليم: شتوكة آيت م.م اكمضان تكوشتإقليم: تارودانتم.م الحاج عبد ا زاكور

باها
404/09/19 17 04/09/19ليلى كثير 05321Hمزدوجتزي نتكوشت

م.م بكار حسين بن حيسون إقليم: تارودانتم.م تزي نتورتيت

مركزية انامر اغشان

104/09/19إقليم: تيزنيت 17 04/09/19لطيفة ابناو 16895Nمزدوجأيت وافقا

106/09/17إقليم: تارودانتم.النصرإقليم: تارودانتم.م الطالعة 16 04/09/19إلتحاق بالزوجزينب خليل 18725C)مزدوجأولد برحيل )البلدية

206/09/17إقليم: تارودانتم.النصرإقليم: تارودانتم.م المنابهة 16 04/09/19إلتحاق بالزوجحنان الراعي 18725C)مزدوجأولد برحيل )البلدية

504/09/18إقليم: تارودانت م.م 6نونبرإقليم: تارودانتم.م تنفاشت 16 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة أحفير 17518Rمزدوجاسن

104/09/18إقليم: تارودانتم.م ابي در الغفاريإقليم: تارودانتم.م الطالعة 16 05/09/18إلتحاق بالزوجةبنشيخ ميلود 17547Xمزدوجسيدي موسى الحمري

إقليم: شتوكة آيت م.م إبن حزمإقليم: تارودانتم.م الموحدين

باها
704/09/18 16 04/09/18إلتحاق بالزوجبشرى امزيل 05157Eمزدوجسيدي بيبي

804/09/18إقليم: تارودانت م.م الشهيد إدريس الحارثيإقليم: تارودانتم.م اليرموك 16 04/09/18إلتحاق بالزوجمليكة أيت موسى 17718Hمزدوجتزمورت

304/09/19إقليم: تارودانتم.م ابي المهاجرإقليم: تارودانتم.م المرابطين 16 نعمسميحة كرام 04/09/19 17751Uمزدوجأولد عيسى

116/09/94إقليم: تارودانتم.م الوئامإقليم: تارودانتم.م الترمدي 15 04/09/19ابراهيم ادشليح 17385

W

مزدوجتتاوت
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال
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جماعة التعيين

إقليم: شتوكة آيت م.م إبن حزمإقليم: تارودانتم.م امالو

باها
506/09/17 15 04/09/19إلتحاق بالزوجابتسام لمغيرس 05157Eمزدوجسيدي بيبي

106/09/17إقليم: تارودانتم.م أكلكالإقليم: تارودانتم.م اليرموك 15 04/09/19ابراهيم  نايت  بهي 17736Cمزدوجسيدي أحمد أو عبد ا

206/09/17إقليم: تارودانتم.م إمغيضإقليم: تارودانتم.م امالو 15 04/09/19ندموسى نورالدين 18055Zمزدوجسيدي احساين

406/09/17إقليم: تارودانتم.م تامسولتإقليم: تارودانتم.م العقيد العلم 15 04/09/19مصطفى بوعلم 17675Lمزدوجتافراوتن

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م تزي نتورتيتإقليم: تارودانتم.م أيت عثمان 15 04/09/19محمود النواوي 18094Sمزدوجزكموزن

406/09/17إقليم: تارودانتم.م سيرواإقليم: تارودانتم.م ابن بطوطة 15 04/09/19م أبراغ 18075

W

مزدوجاسايس

106/09/17إقليم: تارودانتم.م الوئامإقليم: تارودانتم.م بني مرين 15 04/09/19السمللي احمد 17385

W

مزدوجتتاوت

106/09/17إقليم: تارودانتم.م شوقيإقليم: تارودانتم.م الزهور 15 04/09/19الحسن ايت الرئيس 17391Cمزدوجتتاوت

106/09/17إقليم: تارودانتم.م تايسةإقليم: تارودانتم.م سيدي بودالة 15 04/09/19خالد السعيدي 17974Lمزدوجايكيدي

806/09/17إقليم: تارودانتم.م توبقالإقليم: تارودانتم.م ابن الرومي 15 04/09/19بوالعزايم م 17947Gمزدوجتوبقال

106/09/17إقليم: تارودانتم.م الوئامإقليم: تارودانتم.م خميس ايت يونس 15 04/09/19عابد ابرايم 17385

W

مزدوجتتاوت

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م الوئامإقليم: تارودانتم.م شوقي 15 04/09/19اكفيف م 17385

W

مزدوجتتاوت

906/09/17إقليم: تارودانتم.م تفنوتإقليم: تارودانتم.م اورير 15 04/09/19جعفري عبد العالي 17952Mمزدوجأهل تفنوت

906/09/17إقليم: تارودانتم.م كطيوةإقليم: تارودانتم.م اليرموك 15 04/09/19ياسين الدقيق 17730

W

مزدوجبونرار

1006/09/17إقليم: تارودانتم.م الينبوعإقليم: تارودانتم.م ادريس الول 15 04/09/19م بشور 17992Fمزدوجاسكاون

206/09/17إقليم: تارودانتم.م انفكنإقليم: تارودانتم.م تكضيشت 15 04/09/19السعيد البودي 17574Bمزدوجاصادص

206/09/17إقليم: تارودانتم.م الجهادإقليم: تارودانتم.م إرزي 15 04/09/19عصام اغريسي 17333Pمزدوجتوفلعازت
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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: أكادير  إدا م.م أسكنـس-أسكنسإقليم: تارودانتم.م الجهاد

وتنان
806/09/17 15 04/09/19م الطراش 04925Cمزدوجايموزار

606/09/17إقليم: تارودانتم.م السعديينإقليم: تارودانتم.م الدارسة 15 04/09/19زويقير العربي 17723Nمزدوجبونرار

706/09/17إقليم: تارودانتم.م تنفاشتإقليم: تارودانتم.م الدارسة 15 04/09/19م الشبلي 17649Hمزدوجايمولس

906/09/17إقليم: تارودانتم.م تنوينانإقليم: تارودانتم.م السعديين 15 04/09/19إلتحاق بالزوجةم دكاي 17721Lمزدوجتزمورت

106/09/17إقليم: تارودانتم.م بيكودينإقليم: تارودانتم.م إفيد 15 05/09/19حسن امسكين 17471Pمزدوجبيكودين

إقليم: شتوكة آيت ملحقة م النهضةإقليم: تارودانتم.م تسافين

باها
106/09/17 15 04/09/19إلتحاق بالزوجةعبد الناصر بوزاويت 26652Uمزدوجسيدي بيبي

106/09/17إقليم: تارودانتم.م الهوزاليإقليم: تارودانتم.م انمر 15 04/09/19إلتحاق بالزوجرشيدة طريز 17315V)مزدوجايغرم )البلدية

206/09/17إقليم: تارودانتم.النصرإقليم: تارودانتم.م الطالعة 15 04/09/19إلتحاق بالزوجسكينة هوري 18725C)مزدوجأولد برحيل )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. أحمد بوكماخإقليم: تارودانتم.م السعديين

باها
206/09/17 15 04/09/19إلتحاق بالزوجةالكوكبي م 05163Lمزدوجسيدي بيبي

906/09/17إقليم: تارودانتم.م طلحة بن الزبيرإقليم: تارودانتم.م تكضيشت 15 04/09/19عبد ا امنكس 18067Mمزدوجتسوسفي

304/09/18إقليم: تارودانتم.م أبن تيميةإقليم: تارودانتم.م عبد المومن 15 04/09/18إلتحاق بالزوجزينب التيكي 17521Uمزدوجاسن

م.م سيدي أحمد الرامي- إمي إقليم: تارودانتم.م ابن زيدون

ميكي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
804/09/18 15 04/09/18إلتحاق بالزوجتريو فاطمة 04853Zمزدوجأورير

1004/09/18إقليم: تارودانتم.م النهضةإقليم: تارودانتم.م الغدير 15 04/09/18إلتحاق بالزوجأكزهو جهاد احسان 17758Bمزدوجاكلي

204/09/18إقليم: تارودانتم.م أبن تيميةإقليم: تارودانتم.م انفكن 15 04/09/18إلتحاق بالزوجناجية اوسمو 17521Uمزدوجاسن

المدرسة البتدائية معركة إقليم: تارودانتم.م تجكالت

الدشيرة

207/09/16إقليم: طانطان 14 04/09/18بوشيخة مالك 15379R)مزدوجالوطية )البلدية

206/09/17إقليم: تارودانتم.النصرإقليم: تارودانتم.م الطالعة 14 04/09/19إلتحاق بالزوجةعادل أمنصور 18725C)مزدوجأولد برحيل )البلدية

204/09/18إقليم: تارودانتم.م الدارسةإقليم: تارودانتم.م البحتري 14 04/09/18عبد ا أدواب 17653Mمزدوجايمولس
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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

904/09/18إقليم: تارودانتم.م تيزي نتاستإقليم: تارودانتم.م ابن خلدون 14 04/09/18عبدالرحيم احدو 17831Fمزدوجتيزي نتاست

404/09/18إقليم: تارودانتم.م إفيدإقليم: تارودانتم.م تازولت 14 04/09/18عبد الله بيهات 17459Bمزدوجاركانة

504/09/18إقليم: تارودانتم.م انفكنإقليم: تارودانتم.م فلغوس 14 04/09/18سعاد بولعيش 17574Bمزدوجاصادص

1005/09/18إقليم: تارودانتم.م طلحة بن الزبيرإقليم: تارودانتم.م توبقال 14 05/09/18الهيوم سعيد 18067Mمزدوجتسوسفي

604/09/18إقليم: تارودانتم.م سيدي بودالةإقليم: تارودانتم.م تدارت 14 04/09/18بدر بولفرا 17429Uمزدوجوالقاضي

204/09/18إقليم: تارودانتم.م السعديينإقليم: تارودانتم.م الطلس الصغير 14 04/09/18منير أمسكال 17723Nمزدوجبونرار

1004/09/18إقليم: تارودانتم.م القاديسيةإقليم: تارودانتم.م الفراهيدي 14 04/09/18معاد جبار 17822

W

مزدوجتالكجونت

404/09/18إقليم: تارودانتم.م بيكودينإقليم: تارودانتم.م الينبوع 14 04/09/18م لشكر 17471Pمزدوجبيكودين

104/09/18إقليم: تارودانتم.م الهوزاليإقليم: تارودانتم.م انمر 14 04/09/18المهدي اكيدر 17315V)مزدوجايغرم )البلدية

804/09/18إقليم: تارودانتم.م الدارسةإقليم: تارودانتم.م البحتري 14 04/09/18عصام بوحسين 17653Mمزدوجايمولس

504/09/18إقليم: تارودانتم.م انفكنإقليم: تارودانتم.م الدارسة 14 04/09/18الوردي عائشة 17574Bمزدوجاصادص

404/09/18إقليم: تارودانتم.م تامسولتإقليم: تارودانتم.م الترمدي 14 04/09/18م أورئص 17675Lمزدوجتافراوتن

عمالة: أكادير  إدا م.م أنسيــس-أنسيسإقليم: تارودانتم.م البحتري

وتنان
1104/09/18 14 04/09/18أحلم أوكار 04949Dمزدوجتقي

1004/09/18إقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفينإقليم: تارودانتم.م بوكماخ 14 04/09/18الحسين الباز 17825Zمزدوجتيزي نتاست

104/09/18إقليم: تارودانتم.م أكلكالإقليم: تارودانتم.م البوصيري 14 04/09/18ياسين ابو البشاني 17736Cمزدوجسيدي أحمد أو عبد ا

604/09/18إقليم: تارودانتم.م بيكودينإقليم: تارودانتم.م الينبوع 14 04/09/18بالحميدي يوسف 17471Pمزدوجبيكودين

204/09/18إقليم: تارودانتم.م تامسولتإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 14 04/09/18رقية أيت بوزيد 17675Lمزدوجتافراوتن
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نوعم. النقط

الطلب
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

604/09/18إقليم: تيزنيتم.م النور مركزية تيدليإقليم: تارودانتم.م سيروا 14 04/09/18م اكليم 16958Gمزدوجتيزغران

204/09/18إقليم: تارودانتم.م أكلكالإقليم: تارودانتم.م العقيد العلم 14 04/09/18سارة شويخ 17736Cمزدوجسيدي أحمد أو عبد ا

704/09/18إقليم: تارودانتم.م تجكالتإقليم: تارودانتم.م المنظر الجميل 14 04/09/18م اسباب 17854Fمزدوجتافنكولت

304/09/18إقليم: تارودانتم.م الجهادإقليم: تارودانتم.م تزي نتورتيت 14 04/09/18اهبول عمر 17333Pمزدوجتوفلعازت

204/09/18إقليم: تارودانتم.م تامسولتإقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان 14 04/09/18منير معروفي 17675Lمزدوجتافراوتن

304/09/18إقليم: تارودانتم.م الجهادإقليم: تارودانتم.م تزي نتورتيت 14 04/09/18انسيس منير 17333Pمزدوجتوفلعازت

504/09/18إقليم: تارودانتم.م السراحنةإقليم: تارودانتم.م تمرووت 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةمنير زغروض 17759Cمزدوجاكلي

104/09/18إقليم: تارودانتم.م تنفاشتإقليم: تارودانتم.م الرشاد 14 04/09/18حسن  بوكاد 17649Hمزدوجايمولس

304/09/18إقليم: تارودانتم.م أبن تيميةإقليم: تارودانتم.م الحاج عبد ا زاكور 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةسعيد الدامغار 17521Uمزدوجاسن

عمالة: أكادير  إدا م.م تماسنين-إضـورانإقليم: تارودانتم.م فلغوس

وتنان
504/09/18 14 04/09/18إلتحاق بالزوجثريا نايت كروم 20204Kمزدوجتامري

104/09/18إقليم: تارودانتم.م القاديسيةإقليم: تارودانتم.م بني مرين 14 04/09/18دنيا ميمون 17822

W

مزدوجتالكجونت

804/09/18إقليم: تارودانتم.م وادي سوسإقليم: تارودانتم.م تنفاشت 14 04/09/18إلتحاق بالزوجسعيدة اخرتا 17544Uمزدوجسيدي موسى الحمري

104/09/18إقليم: تارودانتم.م تجكالتإقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالك 14 04/09/18فاضمة بنعدي 17854Fمزدوجتافنكولت

1004/09/18إقليم: تارودانتم.م عبد الكريم الخطابيإقليم: تارودانتم.م وادي سوس 14 نعمفاطمة الزهراء فواز 04/09/18 17577Eمزدوجتدسي نيسدلن

304/09/18إقليم: تارودانتم.م ايت بوزمانإقليم: تارودانتم.م أيت عثمان 14 04/09/18نادية بن عثمان 17902Hمزدوجالفيض

1004/09/18إقليم: تارودانتم.م الجهادإقليم: تارودانت م.م تمغاط 14 04/09/18فادا حسن 17333Pمزدوجتوفلعازت

304/09/18إقليم: تارودانتم.م كطيوةإقليم: تارودانتم.م بني مرين 14 04/09/18نعيمة بعصيد 17730

W

مزدوجبونرار
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سوس - ماسة09

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

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 علي بن ابي طالبإقليم: تارودانتم.م أيت عثمان 14 04/09/18نادية حدوش 17442Hمزدوجادار

1004/09/18إقليم: تارودانتم.م تامسولتإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 14 04/09/18لطيفة جمي 17675Lمزدوجتافراوتن

704/09/18إقليم: تارودانتم.م تامسولتإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 14 04/09/18فردوس مزياني 17675Lمزدوجتافراوتن

504/09/18إقليم: تارودانتم.م أبن تيميةإقليم: تارودانتم.م إبن حزم 14 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء أغرود 17521Uمزدوجاسن

504/09/18إقليم: تارودانتم.م الجداول  تاركةإقليم: تارودانتم.م وامومن 14 04/09/18توفيق الدليمي 17850Bمزدوجتافنكولت

904/09/18إقليم: تارودانتم.م السعديينإقليم: تارودانتم.م الرشاد 14 04/09/18رضى عمي علي 17723Nمزدوجبونرار

904/09/18إقليم: تارودانتم.م السعديينإقليم: تارودانتم.م البوصيري 14 04/09/18علي حمي 17723Nمزدوجبونرار

م.م المهدي بن تومرت إقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفين

أرازان

104/09/18إقليم: تارودانت 14 04/09/18إلتحاق بالزوجماجدة الزكي 17766Kمزدوجارزان

104/09/18إقليم: تارودانتم.م كطيوةإقليم: تارودانتم.م الدوساون 14 04/09/18ابراهيم عابد 17730

W

مزدوجبونرار

904/09/18إقليم: تارودانتم.م الرزاكنةإقليم: تارودانتم.م المنظر الجميل 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةحمزة الديبر 17761Eمزدوجاكلي

904/09/18إقليم: تارودانتم.م القاديسيةإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 14 04/09/18ليلى الداحي 17822

W

مزدوجتالكجونت

804/09/18إقليم: تارودانتم.م إرزيإقليم: تارودانتم.م تناراشت 14 04/09/18الكحال اسماعيل 18089Lمزدوجزكموزن

804/09/18إقليم: تارودانتم.م إرزيإقليم: تارودانتم.م تناراشت 14 04/09/18حمزة العسري 18089Lمزدوجزكموزن

104/09/18إقليم: تارودانتم.م الجداول  تاركةإقليم: تارودانتم.م سيدي وعزيزي 13 04/09/19إلتحاق بالزوجبوشرى غويبة 17850Bمزدوجتافنكولت

104/09/18إقليم: تارودانتم.م تفنوتإقليم: تارودانتم.م توبقال 11 04/09/19أيوب نجمي 17952Mمزدوجأهل تفنوت

504/09/18إقليم: تارودانتم.م اوريرإقليم: تارودانتم.م تازولت 11 04/09/19م الخناتي 17727Tمزدوجبونرار

104/09/18إقليم: تارودانتم.م تزي نتورتيتإقليم: تارودانتم.م توبقال 11 04/09/19أخدو م 18094Sمزدوجزكموزن
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

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: تارودانتم.م إبن سيناإقليم: تارودانتم.م الجولن 11 04/09/19م اكليز 17346Dمزدوجتومليلين

504/09/18إقليم: تارودانتم.م معاد بن جبلإقليم: تارودانتم.م الجولن 11 04/09/19نور الدين امروان 17347Eمزدوجتومليلين

1004/09/18إقليم: تارودانتم.م انفكنإقليم: تارودانتم.م اكدير ملول 11 04/09/19مبارك اعليولل 17574Bمزدوجاصادص

904/09/18إقليم: تارودانتم.م السعديينإقليم: تارودانتم.م المام مسلم 11 04/09/19عبد الرحيم الكيش 17723Nمزدوجبونرار

م.م المهدي بن تومرت إقليم: تارودانتم.م يوسف بن تاشفين

أرازان

104/09/18إقليم: تارودانت 11 04/09/19إلتحاق بالزوجةهشماوي صلح الدين 17766Kمزدوجارزان

م.م سيدي أحمد الرامي- إمي إقليم: تارودانتم.م سيدي بودالة

ميكي

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
304/09/18 11 04/09/19إلتحاق بالزوجنادية وباشا 04853Zمزدوجأورير

404/09/18إقليم: تارودانتم.م إبن سيناإقليم: تارودانتم.م الجولن 11 04/09/19حسن هبول 17346Dمزدوجتومليلين

204/09/18إقليم: تارودانتم.م المنابهةإقليم: تارودانتم.م العقيد العلم 11 04/09/19إلتحاق بالزوجحليمة ايت العالم 17779Zمزدوجإيكودار منابهة

404/09/18إقليم: تارودانتم.م تنياكورتينإقليم: تارودانتم.م إميضر 11 04/09/19سعيد الباز 18007Xمزدوجازرار

404/09/18إقليم: تارودانتم.م طارق ابن زيادإقليم: تارودانتم.م إحلوشن 11 04/09/19أغزاف عبد الرحمان 18051Vمزدوجسيدي احساين

704/09/18إقليم: تارودانتم.م اوريرإقليم: تارودانتم.م إميضر 11 04/09/19العربي أكيوض 17727Tمزدوجبونرار

204/09/18إقليم: تارودانتم.م شوقيإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 11 04/09/19م زايد 17391Cمزدوجتتاوت

304/09/18إقليم: تارودانتم.م زكموزنإقليم: تارودانتم.م إرزي 11 04/09/19عمر ايت اكرض 18087Jمزدوجزكموزن

204/09/18إقليم: تارودانتم.م القاديسيةإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 11 04/09/19زمهرير بوبكر 17822

W

مزدوجتالكجونت

904/09/18إقليم: تارودانتم.م زكموزنإقليم: تارودانتم.م عمرو ابن العاص 11 04/09/19عبد الرحمان ايت الحسن 18087Jمزدوجزكموزن

104/09/18إقليم: تارودانتم.م أسكاونإقليم: تارودانتم.م الزرقطوني 11 04/09/19م ايت سيدي عبد ا 17990Dمزدوجاسكاون

104/09/18إقليم: تارودانتم.م إرزيإقليم: تارودانتم.م سيروا 11 04/09/19وليد علي 18089Lمزدوجزكموزن
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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

704/09/18إقليم: تارودانتم.م القاديسيةإقليم: تارودانتم.م توبقال 11 04/09/19اتويجر كوثر 17822

W

مزدوجتالكجونت

504/09/18إقليم: تارودانتم.م تاركة نميمونإقليم: تارودانتم.م إكيسل 11 04/09/19أيوب أيت مولي 18102Aمزدوجاساكي

804/09/18إقليم: تارودانتم.م السعديينإقليم: تارودانتم.م الزهور 11 04/09/19مصطفى فقيري 17723Nمزدوجبونرار

304/09/18إقليم: تارودانتم.م شوقيإقليم: تارودانتم.م م الشيخ 11 04/09/19م الدودي 17391Cمزدوجتتاوت

904/09/18إقليم: تارودانتم.م طلحة بن الزبيرإقليم: تارودانتم.م ايت عيشت 11 04/09/19عبد الرحيم اغران 18067Mمزدوجتسوسفي

504/09/18إقليم: تارودانتم.م زكموزنإقليم: تارودانتم.م إرزي 11 04/09/19عبدالله بنعمر 18087Jمزدوجزكموزن

704/09/18إقليم: تارودانتم.م فلغوسإقليم: تارودانتم.م العقيد العلم 11 04/09/19ايت الجران مروان 17809Gمزدوجسيدي عبد ا أو سعيد

304/09/18إقليم: تارودانتم.م القاديسيةإقليم: تارودانتم.م فلغوس 11 04/09/19عزيز الدرموك 17822

W

مزدوجتالكجونت

304/09/18إقليم: تارودانتم.م المهارةإقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالك 11 04/09/19إلتحاق بالزوجامال الهشماوي 17799

W

مزدوجلمهارة

504/09/18إقليم: تارودانتم.م القاديسيةإقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالك 11 04/09/19م بنووحمان 17822

W

مزدوجتالكجونت

304/09/18إقليم: تارودانتم.م تفنوتإقليم: تارودانتم.م المتنبي 11 04/09/19عبد الرحمان الدريسي 17952Mمزدوجأهل تفنوت

104/09/18إقليم: تارودانتم.م البعاريرإقليم: تارودانتم.م تامسولت 11 04/09/19إلتحاق بالزوجهاجر بويعليتن 17684

W

مزدوجزاوية سيدي الطاهر

104/09/18إقليم: تارودانتم.م وامومنإقليم: تارودانتم.م المتنبي 11 04/09/19م افقيرن 17959Vمزدوجأهل تفنوت

304/09/18إقليم: تارودانتم.م شوقيإقليم: تارودانتم.م ابن بطوطة 11 04/09/19أسامة باعضيل 17391Cمزدوجتتاوت

404/09/18إقليم: تارودانتم.م إبن النفيسإقليم: تارودانتم.م صلح الدين اليوبي 11 نعمخديجة احميدان 04/09/19 17614Vمزدوجلمهادي

104/09/18إقليم: تارودانتم.م خميس ايت يونسإقليم: تارودانتم.م الزرقطوني 11 04/09/19عبد الوهاب ازفايت 17377Mمزدوجاملو

704/09/18إقليم: تارودانتم.م الدارسةإقليم: تارودانتم.م إكيسل 11 04/09/19عبد المجيد نايت مبارك 17653Mمزدوجايمولس
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

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: تارودانتم.م تجكالتإقليم: تارودانتم.م ابن بطوطة 11 04/09/19خالد زكي 17854Fمزدوجتافنكولت

304/09/18إقليم: تارودانتم.م الزهورإقليم: تارودانتم.م خميس ايت يونس 11 04/09/19جمال ايت دوش 17379Pمزدوجاملو

104/09/18إقليم: تارودانتم.م تجكالتإقليم: تارودانتم.م ايت عيشت 11 04/09/19عبد الصمد سعيد 17854Fمزدوجتافنكولت

904/09/18إقليم: تارودانتم.م السعديينإقليم: تارودانتم.م الزهور 11 04/09/19حسن بورعام 17723Nمزدوجبونرار

304/09/18إقليم: تارودانتم.م القاديسيةإقليم: تارودانتم.م الزرقطوني 11 04/09/19موفيد فاطمة 17822

W

مزدوجتالكجونت

804/09/19إقليم: تارودانتم.م ايت موسىإقليم: تارودانتم.م تايسة 11 04/09/19إلتحاق بالزوجةادواب عبد الرحمان 17743Kمزدوجأيت ايكاس

عمالة: أكادير  إدا م.م الهضاب- أمسكــرودإقليم: تارودانتم.م النوار

وتنان
204/09/19 10 04/09/19إلتحاق بالزوجةعبد الهادي جلل 04860Gمزدوجامسكروض

904/09/19إقليم: تارودانتم.م الجوهرإقليم: تارودانتم.م ابي المهاجر 10 نعمإلتحاق بالزوجأيت فليس جميلة 04/09/19 17746Nمزدوجأيت ايكاس

م.م المهدي بن تومرت 

أرازان

إقليم: شتوكة آيت م.م  كحيزإقليم: تارودانت

باها
104/09/19 9 04/09/19إلتحاق بالزوجلطيفة الماسي 05242Xمزدوجانشادن

704/09/19إقليم: تارودانتم.م جعفر الصادقإقليم: تارودانتم.م النوار 9 04/09/19إلتحاق بالزوجةأيوب القزم 17658Tمزدوجأيت مخلوف

304/09/19إقليم: تارودانتم.م الرزاكنةإقليم: تارودانتم.م أدوز 8 04/09/19إلتحاق بالزوجرشيدة الدشري 17761Eمزدوجاكلي

104/09/19إقليم: تارودانتم.م الشواطاتإقليم: تارودانتم.م طارق ابن زياد 8 04/09/19إلتحاق بالزوجنعيمة بوشياح 17321B)مزدوجأولد برحيل )البلدية

104/09/19إقليم: تارودانتم.م الشواطاتإقليم: تارودانتم.م طارق ابن زياد 8 04/09/19إلتحاق بالزوجليلى لعسيري 17321B)مزدوجأولد برحيل )البلدية

504/09/19إقليم: تارودانتم.م النهضةإقليم: تارودانتم.م الزرقطوني 8 04/09/19إلتحاق بالزوجعدنان الزهرة 17758Bمزدوجاكلي

م.م ســوق السبــت-سوق إقليم: تارودانتم.م تايسة

السبت

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
404/09/19 8 04/09/19إلتحاق بالزوجتاجي امال 04971Cمزدوجتاغزوت

إقليم: شتوكة آيت م.م  المستقبلإقليم: تارودانتم.م الرزاكنة

باها
604/09/19 8 04/09/19إلتحاق بالزوجنعيمة عبجا 05220Yمزدوجبلفاع

106/09/01إقليم: ورزازاتالمدرسة الجماعاتية إزناكنإقليم: تارودانتم.م طارق ابن زياد 7 04/09/19داهري مصطفى 27277Yمزدوجازناكن
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

102/09/15إقليم: تارودانتم.م البحرانيإقليم: تارودانت30 م.م يوليوز 7 نعمإلتحاق بالزوجحورية بريك 04/09/19 17598Cمزدوجالخنانيف

704/09/19إقليم: تارودانتم.م الجوهرإقليم: تارودانتم.م المرابطين 7 نعمايوب اسعاد 04/09/19 17746Nمزدوجأيت ايكاس

عمالة: أكادير  إدا م.م أنسيــس-أنسيسإقليم: تارودانتم.م الرشاد

وتنان
1104/09/19 7 04/09/19م ازرار 04949Dمزدوجتقي

عمالة: أكادير  إدا م.م تدرارت-تدرارتإقليم: تارودانتم.م الرشاد

وتنان
1104/09/19 7 04/09/19نور الدين النواوي 04945Zمزدوجتدرارت

عمالة: أكادير  إدا م.م طارق بن زياد-لــوضـاإقليم: تارودانتم.م تكنزة

وتنان
204/09/19 7 04/09/19البطاوي المفضل 04920Xمزدوجايموزار

130/08/19إقليم: تارودانتم.م البحرانيإقليم: تارودانتم.م حسان بن ثابت 7 نعموليد كراني 04/09/19 17598Cمزدوجالخنانيف

804/09/19إقليم: تارودانتم.م أسكاونإقليم: تارودانتم.م ادغيغ 7 04/09/19إحسان ديدوش 17990Dمزدوجاسكاون

604/09/19إقليم: تارودانتم.م توبقالإقليم: تارودانتم.م علي بن ابي طالب 7 04/09/19خديجة الخيدر 17947Gمزدوجتوبقال

904/09/19إقليم: تارودانتم.م إحلوشنإقليم: تارودانتم.م علي بن ابي طالب 7 04/09/19مليكة بوزيد 18041Jمزدوجتيزكزاوين

204/09/19إقليم: تارودانتم.م اليرموكإقليم: تارودانتم.م تنياكورتين 7 04/09/19الحسين امعيش 17734Aمزدوجسيدي أحمد أو عبد ا

804/09/19إقليم: تارودانتم.م خميس ايت يونسإقليم: تارودانتم.م معاد بن جبل 7 04/09/19الزهرة أعراب 17377Mمزدوجاملو

204/09/19إقليم: تارودانتم.م اوريرإقليم: تارودانتم.م تيزكي 7 04/09/19أباعش  الحسين 17727Tمزدوجبونرار

904/09/19إقليم: تارودانتم.م البعاريرإقليم: تارودانتم.م إمغيض 7 04/09/19إلتحاق بالزوجةالحبيب هريم 17684

W

مزدوجزاوية سيدي الطاهر

504/09/19إقليم: تارودانتم.م سيدي بودالةإقليم: تارودانتم.م علي بن ابي طالب 7 04/09/19حفيظة أفقير 17429Uمزدوجوالقاضي

104/09/19إقليم: تارودانتم.م إمغيضإقليم: تارودانتم.م الفراهيدي 7 04/09/19فاطمة ادسعيد 18055Zمزدوجسيدي احساين

304/09/19إقليم: تارودانتم.م خميس ايت يونسإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 7 04/09/19حبيبة بوقفة 17377Mمزدوجاملو

104/09/19إقليم: تارودانتم.م اوريرإقليم: تارودانتم.م الرشاد 7 04/09/19حسني النوري 17727Tمزدوجبونرار
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

304/09/19إقليم: تارودانتم.م الكنديإقليم: تارودانتم.م وامومن 7 04/09/19عمر ايت علي 17913Vمزدوجالفيض

504/09/19إقليم: تارودانتم.م تجكالتإقليم: تارودانتم.م وامومن 7 04/09/19مصطفى الفلوي 17854Fمزدوجتافنكولت

204/09/19إقليم: تارودانتم.م تسدرمتإقليم: تارودانتم.م وامومن 7 04/09/19يوسف ايت سي 17917Zمزدوجتيسراس

1004/09/19إقليم: تارودانتم.م تازيوكتإقليم: تارودانتم.م تناراشت 7 04/09/19هشام سهمي 17922Eمزدوجتيسراس

1004/09/19إقليم: تارودانتم.م طارق ابن زيادإقليم: تارودانتم.م المام الشافعي 7 04/09/19سعيد لحمويدي 18051Vمزدوجسيدي احساين

304/09/19إقليم: تارودانتم.م اوريرإقليم: تارودانتم.م تناراشت 7 04/09/19محفوض فكري 17727Tمزدوجبونرار

804/09/19إقليم: تارودانتم.م العقيد العلمإقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان 7 04/09/19عبد الرحيم ايت سي أحمد 17905Lمزدوجالفيض

504/09/19إقليم: تارودانتم.م البحتريإقليم: تارودانتم.م وامومن 7 04/09/19عبد العالي أتغومة 17939Yمزدوجتوبقال

804/09/19إقليم: تارودانتم.م البحتريإقليم: تارودانتم.م وامومن 7 04/09/19توفيق هجام 17939Yمزدوجتوبقال

204/09/19إقليم: تارودانتم.م ابن بطوطةإقليم: تارودانتم.م وامومن 7 04/09/19يوسف ايت احماد وابراهيم 17963Zمزدوجايكيدي

204/09/19إقليم: تارودانتم.م تكموتإقليم: تارودانتم.م تنياكورتين 7 04/09/19م نايت لوز 17325Fمزدوجسيدي امزال

404/09/19إقليم: تارودانتم.م العقيد العلمإقليم: تارودانتم.م تناراشت 7 04/09/19عبد الحميد صديق 17905Lمزدوجالفيض

104/09/19إقليم: تارودانتم.م اوريرإقليم: تارودانتم.م تيزكي 7 04/09/19م اساجد 17727Tمزدوجبونرار

904/09/19إقليم: تارودانتم.م ابن العربيإقليم: تارودانتم.م أزكروز 7 04/09/19سومية طهري 18216Zمزدوجتوغمرت

1004/09/19إقليم: تارودانتم.م فلغوسإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 7 04/09/19مليكة اديسين 17809Gمزدوجسيدي عبد ا أو سعيد

204/09/19إقليم: تارودانتم.م تسدرمتإقليم: تارودانتم.م وامومن 7 04/09/19خالد ايت طالب 17917Zمزدوجتيسراس

604/09/19إقليم: تارودانتم.م طارق ابن زيادإقليم: تارودانتم.م الفراهيدي 7 04/09/19زينة اكناني 18051Vمزدوجسيدي احساين

1 287



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

204/09/19إقليم: تارودانتم.م سيرواإقليم: تارودانتم.م وامومن 7 04/09/19سعاد الدريوش 18075

W

مزدوجاسايس

104/09/19إقليم: تارودانتم.م الهوزاليإقليم: تارودانتم.م اباكيزن 7 04/09/19كرحو معاد 17315V)مزدوجايغرم )البلدية

204/09/19إقليم: تارودانتم.م تايسةإقليم: تارودانتم.م تاويالت 7 04/09/19أيوب بويكيكن 17974Lمزدوجايكيدي

604/09/19إقليم: تارودانتالمدرسة الجماعاتية تكوكةإقليم: تارودانتم.م تميشا 7 04/09/19مريم مسوي 17871Zمزدوجتيكوكة

804/09/19إقليم: تارودانتم.م إكيسلإقليم: تارودانتم.م توريرت نزدي 7 04/09/19فاطمة اعليلت 17931Pمزدوجاوزيوة

204/09/19إقليم: تارودانتم.م تجكالتإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 7 04/09/19سعيدة خيموس 17854Fمزدوجتافنكولت

204/09/19إقليم: تارودانتم.م العقيد العلمإقليم: تارودانتم.م تاويالت 7 04/09/19عبدالعزيز بوعلي 17905Lمزدوجالفيض

1004/09/19إقليم: تارودانتم.م تسدرمتإقليم: تارودانتم.م المام الشافعي 7 04/09/19معاد خاطب 17917Zمزدوجتيسراس

1004/09/19إقليم: تارودانتم.م امالوإقليم: تارودانتم.م المام الشافعي 7 04/09/19زينب أموش 18110Jمزدوجاساكي

204/09/19إقليم: تارودانتم.م تجكالتإقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان 7 04/09/19مهدي بنعلي 17854Fمزدوجتافنكولت

1004/09/19إقليم: تارودانتم.م أفنسوإقليم: تارودانتم.م الجوهر 7 نعمهاجر الخياط 04/09/19 17646Eمزدوجايمولس

804/09/19إقليم: تارودانتم.م تسافينإقليم: تارودانتم.م علي بن ابي طالب 7 04/09/19أسماء العوفي 17869Xمزدوجسيدي واعزيز

904/09/19إقليم: تارودانتم.م إحلوشنإقليم: تارودانتم.م تيزكي 7 04/09/19موسى شاطر 18041Jمزدوجتيزكزاوين

104/09/19إقليم: تارودانتم.م تكموتإقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان 7 04/09/19عماد الرامي 17325Fمزدوجسيدي امزال

عمالة: أكادير  إدا م.م تدرارت-تدرارتإقليم: تارودانتم.م اباكيزن

وتنان
1104/09/19 7 04/09/19مساعد م 04945Zمزدوجتدرارت

عمالة: أكادير  إدا م.م المام البخاري-تقــــيإقليم: تارودانتم.م الرشاد

وتنان
1104/09/19 7 04/09/19عزيز لعيوني 04947Bمزدوجتقي

إقليم: شتوكة آيت م.م  م بن براهيم الشيخإقليم: تارودانتم.م الحاج عبد ا زاكور

باها
504/09/19 7 04/09/19خالد بعلواش 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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

704/09/19إقليم: تارودانتم.م صلح الدين اليوبيإقليم: تارودانتم.م البحراني 7 نعمليلى  الفاسي 04/09/19 17591Vمزدوجالكدية البيضاء

504/09/19إقليم: تارودانتم.م تكضيشتإقليم: تارودانتم.م تاويالت 7 04/09/19 عبد الصمد جنخار 17467Kمزدوجاركانة

804/09/19إقليم: تارودانتم.م حسان بن ثابتإقليم: تارودانتم.م البحراني 7 نعمبران اميمة 04/09/19 17602Gمزدوجالخنانيف

عمالة: أكادير  إدا م.م سيدي سعيد أتنان-أزيــارإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني

وتنان
704/09/19 7 04/09/19بالفقيه عبد العزيز 04909Kمزدوجازيار

804/09/19إقليم: تارودانتم.م إبن سيناإقليم: تارودانتم.م علي بن ابي طالب 7 04/09/19نعيمة اسعيدو 17346Dمزدوجتومليلين

104/09/19إقليم: تارودانتم.م العقيد العلمإقليم: تارودانتم.م تكنزة 7 04/09/19ميلود مساعف 17905Lمزدوجالفيض

304/09/19إقليم: تارودانتم.م ابن بطوطةإقليم: تارودانتم.م تازولت 7 04/09/19لبنى المخوصة 17963Zمزدوجايكيدي

804/09/19إقليم: تارودانتم.م إمغيضإقليم: تارودانتم.م بوكماخ 7 04/09/19م كيحل 18055Zمزدوجسيدي احساين

إقليم: شتوكة آيت م.م غزالة  ف. غزالة 2إقليم: تارودانتم.م عقبة بن نافع

باها
604/09/19 7 04/09/19إلتحاق بالزوجمليكة بوعكاد 24503Hمزدوجأيت عميرة

عمالة: أكادير  إدا م.م أنسيــس-أنسيسإقليم: تارودانتم.م تناراشت

وتنان
504/09/19 7 04/09/19م اموسي 04949Dمزدوجتقي

104/09/19إقليم: تارودانتم.م الحاج عبد ا زاكورإقليم: تارودانتم.م تكنزة 7 04/09/19اوتكماط م 17332Nمزدوجأيت عبد ا

104/09/19إقليم: تارودانتم.م العقيد العلمإقليم: تارودانتم.م تونيرت 7 04/09/19سميرة  صادق 17905Lمزدوجالفيض

704/09/19إقليم: تارودانتم.م ابي المهاجرإقليم: تارودانتم.م الجوهر 7 نعمكجدامي حنان 04/09/19 17751Uمزدوجأولد عيسى

104/09/19إقليم: تارودانت30 م.م يوليوزإقليم: تارودانتم.م البحراني 7 نعمنويل  بسمة 04/09/19 17513Kمزدوجسيدي بوموسى

804/09/19إقليم: تارودانتم.م 18 نونبرإقليم: تارودانتم.م تنياكورتين 7 04/09/19عز الدين الرموشي 18039Gمزدوجتيزكزاوين

604/09/19إقليم: تارودانتم.م 18 نونبرإقليم: تارودانتم.م تنياكورتين 7 04/09/19نجيب بن لمين 18039Gمزدوجتيزكزاوين

104/09/19إقليم: تارودانتم.م اوريرإقليم: تارودانتم.م تكنزة 7 04/09/19ابراهيم ايت القاضي 17727Tمزدوجبونرار
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

404/09/19إقليم: تارودانتم.م تلمكانتإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني 7 04/09/19اسماعيل فتاح 17485Eمزدوجتالمكانت

904/09/19إقليم: تارودانتم.م الرزاكنةإقليم: تارودانتم.م سيدي احماد اومالك 7 04/09/19إلتحاق بالزوجأسية راجي 17761Eمزدوجاكلي

204/09/19إقليم: تارودانتم.م الهوزاليإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني 7 04/09/19عز الدين ونو 17315V)مزدوجايغرم )البلدية

304/09/19إقليم: تارودانتم.م الهوزاليإقليم: تارودانتم.م موسى بن نصير 7 04/09/19حفيظة بوشفر 17315V)مزدوجايغرم )البلدية

904/09/19إقليم: تارودانتم.م ايت بوزمانإقليم: تارودانتم.م تناراشت 7 04/09/19اسامة السعدي 17902Hمزدوجالفيض

304/09/19إقليم: تارودانتم.م الطالعةإقليم: تارودانتم.م سيروا 7 04/09/19إلتحاق بالزوجخديجة رزقي 17781Bمزدوجإيكودار منابهة

104/09/19إقليم: تارودانتم.م بني مرينإقليم: تارودانتم.م معاد بن جبل 7 04/09/19فتيحة بادو 17417Fمزدوجتيسفان

804/09/19إقليم: تارودانتم.م ابي عنان المرينيإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 7 04/09/19اسماء طاقي 17946Fمزدوجتوبقال

704/09/19إقليم: تارودانتم.م ابن بطوطةإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 7 04/09/19رجاء العروسي 17963Zمزدوجايكيدي

204/09/19إقليم: تارودانتم.م إبن سيناإقليم: تارودانتم.م 18 نونبر 7 04/09/19مريم مرير 17346Dمزدوجتومليلين

804/09/19إقليم: تارودانتم.م سيدي بودالةإقليم: تارودانتم.م علي بن ابي طالب 7 04/09/19صفية بوالحجات 17429Uمزدوجوالقاضي

904/09/19إقليم: تارودانتم.م تكضيشتإقليم: تارودانتم.م الرشاد 7 04/09/19حبيب هبية 17467Kمزدوجاركانة

804/09/19إقليم: تارودانتم.م تفنوتإقليم: تارودانتم.م المتنبي 7 04/09/19حنان تحنين 17952Mمزدوجأهل تفنوت

إقليم: شتوكة آيت م.م الكميسإقليم: تارودانتم.م المنظر الجميل

باها
104/09/19 7 04/09/19المحفوظ الدهبي 05345Jمزدوجتاركة نتوشكا

إقليم: شتوكة آيت م.م  الطلس الصغيرإقليم: تارودانتم.م وامومن

باها
604/09/19 7 04/09/19الحسن برشيل 05362Cمزدوجتنالت

304/09/19إقليم: تارودانتم.م ايت موسىإقليم: تارودانتم.م ابن بطوطة 7 04/09/19إلتحاق بالزوجسميرة جودي 17743Kمزدوجأيت ايكاس

104/09/19إقليم: تارودانتم.م عمرو ابن العاصإقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان 7 04/09/19الحسين الفقير 18086Hمزدوجاسايس
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

104/09/19إقليم: تارودانتم.م اوريرإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني 7 04/09/19كمال بوهوش 17727Tمزدوجبونرار

304/09/19إقليم: تارودانتم.م اوريرإقليم: تارودانت م.م تمغاط 7 04/09/19 بداح حسن 17727Tمزدوجبونرار

704/09/19إقليم: تارودانتم.م تفنوتإقليم: تارودانتم.م بوكماخ 7 04/09/19لحسن ايدير 17952Mمزدوجأهل تفنوت

404/09/19إقليم: تارودانتم.م تسافينإقليم: تارودانتم.م المتنبي 7 04/09/19مريم العلوي 17869Xمزدوجسيدي واعزيز

204/09/19إقليم: تارودانتم.م تدناسإقليم: تارودانتم.م تناراشت 7 04/09/19عبد الكريم  مساعد 18113Mمزدوجاساكي

104/09/19إقليم: تارودانتم.م تجكالتإقليم: تارودانتم.م إبن الحسن الوزاني 7 04/09/19جمال أيت عبد ا 17854Fمزدوجتافنكولت

604/09/19إقليم: تارودانتم.م ابن الروميإقليم: تارودانتم.م موسى بن نصير 7 04/09/19سعيد ممد 18225Jمزدوجتوغمرت

904/09/19إقليم: تارودانتم.م أفنسوإقليم: تارودانتم.م تايسة 7 04/09/19إلتحاق بالزوجهاجر لكروم 17646Eمزدوجايمولس

504/09/19إقليم: تارودانتم.م اوريرإقليم: تارودانتم.م تكنزة 7 04/09/19ايت مولي أبيه 17727Tمزدوجبونرار

إقليم: شتوكة آيت م.م اكمضان تكوشتإقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان

باها
704/09/19 7 04/09/19عبد الرحيم رطيمي 05321Hمزدوجتزي نتكوشت

إقليم: شتوكة آيت م.م  م بن براهيم الشيخإقليم: تارودانتم.م الترمدي

باها
304/09/19 7 04/09/19عبد ا وفقير 05271Dمزدوجهللة

304/09/19إقليم: تارودانتم.م تميشاإقليم: تارودانتم.م وامومن 7 04/09/19زهرة ادكايكي 18034Bمزدوجتيزكزاوين

204/09/19إقليم: تارودانتم.م طارق ابن زيادإقليم: تارودانتم.م تنياكورتين 7 04/09/19ياسين ايت ابرايم 18051Vمزدوجسيدي احساين

504/09/19إقليم: تارودانتم.م تكضيشتإقليم: تارودانتم.م ابن خلدون 7 04/09/19م زكي 17467Kمزدوجاركانة

504/09/19إقليم: تارودانتم.م الزرقطونيإقليم: تارودانتم.م تكنزة 7 04/09/19م سعيدي 18093Rمزدوجزكموزن

104/09/19إقليم: تارودانتم.م النوارإقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان 7 04/09/19م الهاضة 17965Bمزدوجايكيدي

304/09/19إقليم: تارودانتم.م اكدير ملولإقليم: تارودانتم.م بوكماخ 7 04/09/19عبد الهادي الفرياطي 18014Eمزدوجاكادير ملول
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

304/09/19إقليم: تارودانتم.م الهوزاليإقليم: تارودانتم.م موسى بن نصير 7 04/09/19اجميمعة شروق 17315V)مزدوجايغرم )البلدية

504/09/19إقليم: تارودانتم.م تسافينإقليم: تارودانتم.م الفراهيدي 7 04/09/19سميرة بوكلزيم 17869Xمزدوجسيدي واعزيز

104/09/19إقليم: تارودانتم.م الفردوسإقليم: تارودانتم.م تناراشت 7 04/09/19م اوبل 17408

W

مزدوجازغارنيرس

104/09/19إقليم: تارودانتم.م أسكاونإقليم: تارودانتم.م ادغيغ 7 04/09/19وجدان الصالحي 17990Dمزدوجاسكاون

عمالة: أكادير  إدا م.م أسكنـس-أسكنسإقليم: تارودانتم.م تنياكورتين

وتنان
904/09/19 7 04/09/19هشام باحدو 04925Cمزدوجايموزار

إقليم: شتوكة آيت م.م  البوشواريينإقليم: تارودانتم.م اباكيزن

باها
104/09/19 7 04/09/19صبري عبد العزيز 05339Cمزدوجتاركة نتوشكا

إقليم: شتوكة آيت م.م اكمضان تكوشتإقليم: تارودانت م.م تمغاط

باها
1104/09/19 7 04/09/19تبيا أحمد 05321Hمزدوجتزي نتكوشت

إقليم: شتوكة آيت م.م  حد تركاإقليم: تارودانتم.م إبن الخطيب

باها
904/09/19 7 04/09/19البوكيلي عبدا 05340Dمزدوجتاركة نتوشكا

إقليم: شتوكة آيت م.م  حد تركاإقليم: تارودانت م.م تمغاط

باها
804/09/19 7 04/09/19عزيز بن قجدي 05340Dمزدوجتاركة نتوشكا

104/09/19إقليم: تارودانتالمدرسة الجماعاتية تكوكةإقليم: تارودانتم.م المام الشافعي 7 04/09/19الحسان أبهو 17871Zمزدوجتيكوكة

104/09/19إقليم: تارودانتم.م امالوإقليم: تارودانتم.م تاويالت 7 04/09/19م بنمولي 18110Jمزدوجاساكي

1004/09/19إقليم: تارودانتم.م تايسةإقليم: تارودانتم.م بحيرة افني 7 04/09/19لبنى الهيللي 17974Lمزدوجايكيدي

104/09/19إقليم: تارودانتم.م ادغيغإقليم: تارودانتم.م المنظر الجميل 7 04/09/19م أكريش 18000Pمزدوجاسكاون

104/09/19إقليم: تيزنيتم.م النور مركزية تيدليإقليم: تارودانت م.م تمغاط 7 04/09/19الزحا عبد ا 16958Gمزدوجتيزغران

م.م ادريس الثاني مركزية إقليم: تارودانتم.م موسى بن نصير

تاسريرت

1104/09/19إقليم: تيزنيت 7 04/09/19الحسين بهوش 16863Dمزدوجتاسريرت

عمالة: أكادير  إدا م.م أنسيــس-أنسيسإقليم: تارودانتم.م الوحدة المغاربية

وتنان
1104/09/19 7 04/09/19فاطمة العرج 04949Dمزدوجتقي

م.م السعديين مركزية إقليم: تارودانت م.م تمغاط

تيواضو

1004/09/19إقليم: تيزنيت 7 04/09/19م الجداوي 16875Sمزدوجأفل  اغير
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

604/09/19إقليم: تيزنيتم.م النور مركزية تيدليإقليم: تارودانتم.م جابر بن حيان 7 04/09/19اسماعيل البهجة 16958Gمزدوجتيزغران

م.م السعديين مركزية إقليم: تارودانتم.م تكنزة

تيواضو

904/09/19إقليم: تيزنيت 7 04/09/19الحسين بوتغمرت 16875Sمزدوجأفل  اغير

إقليم: شتوكة آيت م.م  كحيزإقليم: تارودانتم.م النوار

باها
504/09/19 7 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة الزهراء لكرارة 05242Xمزدوجانشادن

إقليم: شتوكة آيت م.م  البوشواريينإقليم: تارودانت م.م تمغاط

باها
804/09/19 7 04/09/19زكرياء مرمر 05339Cمزدوجتاركة نتوشكا

إقليم: شتوكة آيت م.م  حد تركاإقليم: تارودانتم.م عبد الكريم الخطابي

باها
504/09/19 7 04/09/19احمد ايت الرايس 05340Dمزدوجتاركة نتوشكا

إقليم: شتوكة آيت م.م  حد تركاإقليم: تارودانتم.م موسى بن نصير

باها
204/09/19 7 04/09/19مبارك العرف 05340Dمزدوجتاركة نتوشكا

إقليم: شتوكة آيت م.م  م بن براهيم الشيخإقليم: تارودانتم.م تنياكورتين

باها
204/09/19 7 04/09/19عبد الهادي مهتدي 05271Dمزدوجهللة

504/09/19إقليم: تارودانتم.م تسافينإقليم: تارودانتم.م أزكروز 7 04/09/19نادية التناني 17869Xمزدوجسيدي واعزيز

م.م ادريس الثاني مركزية إقليم: تارودانتم.م المام الشافعي

تاسريرت

504/09/19إقليم: تيزنيت 7 04/09/19الحسن أوخي 16863Dمزدوجتاسريرت

804/09/19إقليم: تيزنيتم.م الوحدة مركزية دوتيزيإقليم: تارودانتم.م تيزكي 7 04/09/19أمغنوس م 16955Dمزدوجتيزغران

504/09/19إقليم: تارودانتم.م تسدرمتإقليم: تارودانتم.م توبقال 7 04/09/19زهرة الدريسي 17917Zمزدوجتيسراس

إقليم: شتوكة آيت م.م  تهمنيإقليم: تارودانتم.م تزي نتورتيت

باها
504/09/19 7 04/09/19سكينة لكبيدي 05365Fمزدوجتنالت

204/09/19إقليم: تارودانتم.م انمرإقليم: تارودانتم. اللوز 6 04/09/19بديعة الهينة 17367Bمزدوجسيدي بوعل

304/09/19إقليم: تارودانتم.م إحلوشنإقليم: تارودانتم.م تيزكي 6 04/09/19الحسين إيد سعيد 18041Jمزدوجتيزكزاوين

المدرسة البتدائية يوسف إقليم: تارودانتم .البساتين

بن تاشفين

302/09/14إقليم: كلميم 28 06/09/17لحسن بن مبارك 10545L)المازيغيةكلميم )البلدية

903/09/13عمالة: طنجة - أصيلالقاضي عياضإقليم: تارودانتم.الصفاء 18 06/09/17عبد الرحمان ولمدن 15138D طنجة المدينة

)المقاطعة(

المازيغية

عمالة: أكادير  إدا م. المغـرب العربـيإقليم: طاطالمحاميد

وتنان
416/09/99 163 06/09/00أقدمية 16 سنةخليل احسان 04823S)مزدوجاكادير )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 2020

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.عبد المجيد بن جلـونإقليم: طاطاالواحات

وتنان
916/09/99 159 06/09/01أقدمية 16 سنةالمالكي يحي 04821P)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م قنطرة سوسإقليم: طاطااكادير الجديد

ملول
106/09/00 157 06/09/01أقدمية 16 سنةاليعقوبي رشيد 05063C)مزدوجأيت ملول )البلدية

106/09/00إقليم: طاطابراهيم الثمنارتيإقليم: طاطاتوزونين 157 06/09/01أقدمية 16 سنةابراهيم رحالي 15960X)مزدوجفم الحصن )البلدية

306/09/01إقليم: تارودانتم.م المختار السوسيإقليم: طاطاادا وتنست 155 06/09/01أقدمية 16 سنةأحناو  حسن 17611Sمزدوجلمهادي

المدرسة البتدائية المنصور إقليم: طاطا م/م اديس

الذهبي

106/09/00إقليم: العيون 153 04/09/02أقدمية 16 سنةم ايت احدوا 06435U)مزدوجالعيون )البلدية

606/09/00عمالة: مراكشمدرسة الطبريإقليم: طاطالمحاميد 153 30/09/02أقدمية 16 سنةخراز  هشام 02473M)مزدوججليز )المقاطعة

عمالة: أكادير  إدا م. الطاهـر الفرانـيإقليم: طاطاامي اكادير

وتنان
306/09/00 153 03/09/03أقدمية 16 سنةأوجبور بلعيد 04834D)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م. الفــردوسإقليم: طاطام/م اكادير اوزرو

وتنان
206/09/01 151 28/09/02أقدمية 16 سنةخديجة البيض 24203Gمزدوجالدراركة

عمالة: أكادير  إدا م.المـام الشافعــيإقليم: طاطام/م اكادير اوزرو

وتنان
106/09/01 151 28/09/02أقدمية 16 سنةعبد الرحيم زروق 04873

W

مزدوجالدراركة

106/09/00إقليم: تارودانتم.م خالد بن الوليدإقليم: طاطاالواحات 149 05/09/03أقدمية 16 سنةالخبش عبد المنعم 17514Lمزدوجسيدي بوموسى

عمالة: إنزكان ايت م المام البخاريإقليم: طاطاالقصبة

ملول
806/09/01 147 08/09/03أقدمية 16 سنةعبد اتلعنت 05056V الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

عمالة: إنزكان ايت مدرسة المرينيينإقليم: طاطااولد علي

ملول
104/09/02 147 15/09/03أقدمية 16 سنةخاليد تاتي 26720Tمزدوجتمسية

116/09/92عمالة: طنجة - أصيلالقرطبيإقليم: طاطاالجديدة 145 16/09/93إلتحاق بالزوجبنغالي لطيفة 26378

W

طنجة المدينة 

)المقاطعة(

مزدوج

عمالة: إنزكان ايت م الرسالةإقليم: طاطاالواحات

ملول
206/09/00 145 07/09/04أقدمية 16 سنةأبلحسن الحسن 05068H)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الفلحإقليم: طاطااسمليل

ملول
905/09/03 141 05/09/03أقدمية 16 سنةنعيمة العماري 05047K)مزدوجانزكان )البلدية

104/09/02إقليم: طاطاالجديدةإقليم: طاطااكادير الجديد 139 04/09/02أقدمية 16 سنةاوالعايش مليكة 15950L)مزدوجطاطا )البلدية

516/09/99عمالة: مراكشمدرسة النزالة 2إقليم: طاطاعمر بن الخطاب 132 06/09/00أقدمية 16 سنةاوسالم رشيد 27230Xمزدوجتسلطانت
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عمالة: أكادير  إدا م. أسركيتإقليم: طاطافم زكيد

وتنان
116/09/99 130 04/10/99أقدمية 16 سنةالمنار فاطمة 04851Xمزدوجأورير

116/09/99إقليم: طاطاالجديدةإقليم: طاطااكادير الهناء 126 06/09/01أقدمية 16 سنةاحمد اليعقوبي 15950L)مزدوجطاطا )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م النخيلإقليم: طاطااشت

ملول
206/09/00 120 15/09/03أقدمية 16 سنة علي لطفي 05044G)مزدوجانزكان )البلدية

306/09/01إقليم: سيدي بنورالطبريإقليم: طاطااقا ايكرن 117 03/09/09عبد الوهاب الرزوكي 08088R)مزدوجسيدي بنور )البلدية

806/09/00إقليم: ميدلتمدرسة ايت غياتإقليم: طاطاتمدولت 114 02/09/10إلتحاق بالزوجموجاني أمينة 24467U)مزدوجميدلت )البلدية

مدرسة الشهيدة حادة إقليم: طاطاالنخيل

العتاوي

506/09/01إقليم: خريبكة 102 03/10/07إلتحاق بالزوجلطفي نعيمة 24059A)مزدوجخريبكة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. عائشة أم المؤمنينإقليم: طاطالمحاميد

باها
316/09/98 98 29/06/18احميمة  احمد 25030Fمزدوجأيت عميرة

عمالة: أكادير  إدا م.م المنار-التامـريإقليم: طاطاالنخيل

وتنان
306/09/01 94 02/09/15نزهة إعزى 04986Uمزدوجتامري

205/09/03عمالة: طنجة - أصيلالمنارإقليم: طاطااسموكن 84 04/09/18كمال البابي 26906V)مزدوجبني مكادة )المقاطعة

704/09/02إقليم: كلميمم م مولي أحمد الدرقاويإقليم: طاطاايت وابلي 77 05/09/11  ابراهيم السعيد 10558Aمزدوجتكانت

505/09/11إقليم: كلميمم م تركاواسيإقليم: طاطاايت وابلي 69 03/09/13خديجة القاسمي 10637Lمزدوجتاركا وساي

المدرسة البتدائية عبد إقليم: طاطاالكصور

الكريم الخطابي

205/09/11إقليم: العيون 69 03/09/13حنكوس الحسين 06438X)مزدوجالعيون )البلدية

402/09/10إقليم: طاطاام الكردانإقليم: طاطاارفالن 61 02/09/14اولحسين سفيان 15991Fمزدوجأم الكردان

702/09/10إقليم: طاطاايت ياسينإقليم: طاطااقا ايكرن 54 02/09/16م او الخليفة 16006Xمزدوجتيكزمرت

المدرسة البتدائية حمان إقليم: طاطاتغمرت

الفطواكي

103/09/13إقليم: كلميم 52 03/09/13إلتحاق بالزوجسناء لخضر 10541G)مزدوجكلميم )البلدية

903/09/13إقليم: طاطادرعةإقليم: طاطاارفالن 51 03/09/13مريم الوردي 15999Pمزدوجاديس

101/01/10إقليم: طاطاالقلعةإقليم: طاطاتمدولت 49 02/09/15الكليل مينة 15952N)مزدوجاقا )البلدية
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305/09/11إقليم: طاطام/م اكادير اوزروإقليم: طاطاتوزونين 48 02/09/16اليوبي جمال 15958V)مزدوجاقا )البلدية

إقليم: شتوكة آيت  م. خربة سيدي طيبإقليم: طاطاايت علي

باها
504/09/12 48 04/09/18خديجة أوبا 20555Sمزدوجأيت عميرة

204/09/12إقليم: طاطاالنخيلإقليم: طاطا م/م اديس 47 02/09/16إلتحاق بالزوجايت احمد  فاطمة 15949K)مزدوجطاطا )البلدية

204/09/12إقليم: طاطادرعةإقليم: طاطاالفائجة 47 02/09/15اسماء بن بل 15999Pمزدوجاديس

مجموعة مدارس النسيم إقليم: طاطام/م اكادير اوزرو

مركزية امي نفاست

1003/09/13إقليم: سيدي افني 47 06/09/17بحيرة جمعة 16748Dمزدوجامي نفاست

304/09/12إقليم: طاطادرعةإقليم: طاطااكادير الجديد 46 02/09/16عبد اللطيف عبيل 15999Pمزدوجاديس

304/09/12إقليم: طاطاامي اكاديرإقليم: طاطاتوزونين 46 02/09/16المنصور نورالدين 15962Z)مزدوجفم الحصن )البلدية

404/09/12إقليم: طاطاابن سيناإقليم: طاطاتكزمرت 45 02/09/16إلتحاق بالزوجمستحسين كلثومة 15951M)مزدوجطاطا )البلدية

504/09/12إقليم: العيونالمدرسة البتدائية المرابطينإقليم: طاطاالعتيق 44 04/09/19ابوبكر البخاري 06437

W

مزدوجالعيون )البلدية(

305/09/08إقليم: طاطاام الكردانإقليم: طاطاارفالن 43 02/09/14ناجي عالي 15991Fمزدوجأم الكردان

102/09/09إقليم: طاطاام الكردانإقليم: طاطااقا ايكرن 43 02/09/14مولي عبد الصادق الهاشمي 15991Fمزدوجأم الكردان

إقليم: شتوكة آيت م. تدارتإقليم: طاطام/م اكادير اوزرو

باها
105/09/11 43 04/09/18إلتحاق بالزوج امينة اكزال 05155Cمزدوجسيدي بيبي

303/09/13إقليم: طاطاام الكردانإقليم: طاطاارفالن 43 02/09/15العزة بونعيلت 15991Fمزدوجأم الكردان

104/09/12إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية السلمإقليم: طاطاام الكردان 41 06/09/17خالد الكور 27098D)مزدوجالسمارة )البلدية

502/09/15إقليم: طاطاام الكردانإقليم: طاطااقا ايكرن 39 06/09/17منير العساوي 15991Fمزدوجأم الكردان

عمالة: أكادير  إدا م.م تـــورار- تورارإقليم: طاطاارفالن

وتنان
202/09/15 38 02/09/15إلتحاق بالزوجفري مليكة 04867Pمزدوجامسكروض

401/01/17إقليم: طاطاام الكردانإقليم: طاطاالزاوية 38 01/01/17رشيد أسعيد 15991Fمزدوجأم الكردان
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202/09/15عمالة: الرباطعمار بن ياسرإقليم: طاطاالزاوية 36 02/09/15إلتحاق بالزوجفاضمة ابن الحسين 01069L يعقوب المنصور

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/15إقليم: طاطام/م اكادير اوزروإقليم: طاطاارفالن 35 02/09/15كولت نعمة 15958V)مزدوجاقا )البلدية

402/09/10إقليم: الصويرةم.م. عبد الكريم الخطابيإقليم: طاطاابن سينا 32 06/09/17إلتحاق بالزوجنادية درحم 09993Lمزدوجاوناغة

301/01/17إقليم: طاطام/م اكادير اوزروإقليم: طاطاتمدولت 32 04/09/18الحسان العروسي 15958V)مزدوجاقا )البلدية

المدرسة الجماعاتية إفران إقليم: طاطاالجديدة

الطلس الصغير

104/09/12إقليم: كلميم 31 06/09/17إلتحاق بالزوجةبولعلم رشيد 27134Tمزدوجافران أطلس الصغير

إقليم: شتوكة آيت م.م النوارإقليم: طاطاايت هارون

باها
306/09/17 31 06/09/17نعيمة اروهال 05190Rمزدوجسيدي بو السحاب

206/09/17إقليم: طاطاايت عليإقليم: طاطااليغ 31 06/09/17الحسين مومن 15981Vمزدوجتمنارت

106/09/17إقليم: طاطام/م اكادير اوزروإقليم: طاطااليغ 31 06/09/17عمر  الحمزاوي 15958V)مزدوجاقا )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م سيدي يعقوب-الـزاويـةإقليم: طاطاالزاوية

وتنان
706/09/17 31 06/09/17مليكة ظلع 04988

W

مزدوجتامري

106/09/17إقليم: طاطاالفائجةإقليم: طاطااسمليل 31 06/09/17م الدريسي 16077Zمزدوجتيسينت

106/09/17إقليم: طاطاالكصورإقليم: طاطاارفالن 31 06/09/17حنان ابوبكر 16051

W

مزدوجاقا ايغان

1006/09/17إقليم: طاطااميتكإقليم: طاطااولد علي 31 06/09/17سعيدة دودمام 16001Sمزدوجتيكزمرت

606/09/17إقليم: طاطام/م سيدي عبد ا بن مباركإقليم: طاطاالخريويعة 31 06/09/17صفية سكرى 15973L قصبة سيدي عبد ا بن

امبارك

مزدوج

206/09/17إقليم: طاطاايت ويرانإقليم: طاطااسمليل 31 06/09/17مبارك مسكيسي 16083Fمزدوجتيسينت

306/09/17إقليم: طاطااميتكإقليم: طاطاالعين 31 06/09/17تيليل الحنافي 16001Sمزدوجتيكزمرت

106/09/17إقليم: طاطاالفائجةإقليم: طاطاتنزيضة 31 06/09/17رقية أيت داود 16077Zمزدوجتيسينت

106/09/17إقليم: طاطاالفائجةإقليم: طاطاالوكوم 31 06/09/17ادوكليد مولي م 16077Zمزدوجتيسينت
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206/09/17إقليم: طاطاتمدولتإقليم: طاطاتزكي 31 06/09/17فاطمة الزهراء باغدي 15975N قصبة سيدي عبد ا بن

امبارك

مزدوج

101/01/17إقليم: طاطا    اقا ايغانإقليم: طاطاارفالن 30 04/09/18وعباش سعيد 16046Rمزدوجاقا ايغان

706/09/17إقليم: طاطاايت ويرانإقليم: طاطاارفالن 30 06/09/17مليكة اوسى 16083Fمزدوجتيسينت

المدرسة البتدائية خالد بن إقليم: طاطاالكصور

الوليد

102/09/15إقليم: طانطان 29 06/09/17إد عيسى م 15368D)مزدوجطانطان )البلدية

602/09/15إقليم: طاطاتكزمرتإقليم: طاطاام الكردان 29 06/09/17إلتحاق بالزوجحسناء أعيسى 16004Vمزدوجتيكزمرت

102/09/15إقليم: طاطام/م سيدي عبد ا بن مباركإقليم: طاطالمحاميد 29 06/09/17إلتحاق بالزوجليلى زارا 15973L قصبة سيدي عبد ا بن

امبارك

مزدوج

101/01/17إقليم: الدريوشمدرسة الدريوشإقليم: طاطااسمليل 29 01/01/17إلتحاق بالزوجمريم فنيدي 25187B)مزدوجالدريوش )البلدية

202/09/16إقليم: طاطاتمدولتإقليم: طاطاابن يعقوب 28 02/09/16حمزة سميك 15975N قصبة سيدي عبد ا بن

امبارك

مزدوج

202/09/16إقليم: بوجدور المدرسة البتدائية لنبعاثإقليم: طاطااسمليل 28 02/09/16إلتحاق بالزوجمريم الكعوش 06479S)مزدوجبوجدور )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  الزاوإقليم: طاطاتليت

باها
328/01/17 28 28/01/17عفا م 05304Pمزدوجتسكدلت

106/09/17إقليم: طاطام/م اكادير اوزروإقليم: طاطالمحاميد 28 06/09/17مريم العبدلوي 15958V)مزدوجاقا )البلدية

المدرسة البتدائية علل بن إقليم: طاطااكادير الجديد

عبدا

202/09/15إقليم: كلميم 26 04/09/18إلتحاق بالزوجكنزة اوسديد 10551T)مزدوجبويز كارن )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م ايت الشريفإقليم: طاطاادا وتنست

باها
128/01/17 25 06/09/17حليمة بسطارين 05246Bمزدوجأيت ميلك

128/01/17إقليم: طاطااكردإقليم: طاطا    اقا ايغان 25 06/09/17سعيد ابلوشي 15980Uمزدوجتمنارت

128/01/17إقليم: طاطااكادير الجديدإقليم: طاطاادا وتنست 25 06/09/17نادية  ورخان 16013Eمزدوجتكموت

706/09/17إقليم: طاطاتمدولتإقليم: طاطاايت وابلي 25 04/09/19مولود أمزيغ 15975N قصبة سيدي عبد ا بن

امبارك

مزدوج

106/09/17إقليم: طاطابراهيم الثمنارتيإقليم: طاطاايت وابلي 25 04/09/19لمياء إداوم 15960X)مزدوجفم الحصن )البلدية
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عمالة: أكادير  إدا م.م سيدي يعقوب-الـزاويـةإقليم: طاطاتاكموت

وتنان
306/09/17 25 04/09/19هاجر اليوسفي 04988

W

مزدوجتامري

106/09/17إقليم: طاطاتيزاإقليم: طاطاايت هارون 25 04/09/19عبدا أزهار 16033Bمزدوجايسافن

المدرسة البتدائية معركة إقليم: طاطاتمدولت

أنوال

1004/09/12إقليم: طانطان 24 04/09/18عبد ا  هماد 15374K)مزدوجطانطان )البلدية

101/01/17إقليم: طاطاتمدولتإقليم: طاطاتوزونين 24 04/09/18سعد ماركو 15975N قصبة سيدي عبد ا بن

امبارك

مزدوج

606/09/17إقليم: طاطااميتكإقليم: طاطااكادير الجديد 24 02/09/19رشيدة ايت الحاج 16001Sمزدوجتيكزمرت

106/09/17إقليم: طاطااشتإقليم: طاطااغير اغناين 24 04/09/19لبنى حميد 15961Y)مزدوجفم الحصن )البلدية

404/09/18إقليم: طاطااكادير الجديدإقليم: طاطااليغ 24 04/09/18علي اشكر 16013Eمزدوجتكموت

104/09/18إقليم: طاطاتمدولتإقليم: طاطاامتزكين 24 04/09/18حسن أوبل 15975N قصبة سيدي عبد ا بن

امبارك

مزدوج

204/09/18إقليم: طاطاتوزونينإقليم: طاطاابن يعقوب 24 04/09/18سعاد اعلك 15978Sمزدوجتيزونين

104/09/18إقليم: طاطاالكصورإقليم: طاطاارفالن 24 04/09/18فاطمة الزهراء الحيان 16051

W

مزدوجاقا ايغان

104/09/18إقليم: طاطاتنزيضةإقليم: طاطاالخريويعة 24 04/09/18م اوبلقاس 16084Gمزدوجتيسينت

304/09/18إقليم: طاطااميتكإقليم: طاطاانتلى انكارف 24 04/09/18عبد الصادق أوحسين 16001Sمزدوجتيكزمرت

204/09/18إقليم: طاطاتمدولتإقليم: طاطاابن يعقوب 24 04/09/18سكينة الصرغيني 15975N قصبة سيدي عبد ا بن

امبارك

مزدوج

206/09/17إقليم: طاطا م/م اديسإقليم: طاطاتزكي 23 06/09/17إلتحاق بالزوجآنسة جلولي 15954Rمزدوجاديس

206/09/17إقليم: تارودانت30 م.م يوليوزإقليم: طاطاالزاوية 23 06/09/17إلتحاق بالزوجحورية يكن 17513Kمزدوجسيدي بوموسى

106/09/17إقليم: طاطاتليتإقليم: طاطااسمليل 21 06/09/17عبد الرحيم أزكزا 16056Bمزدوجأتليت

306/09/17إقليم: طاطاالكصورإقليم: طاطاابن يعقوب 21 06/09/17عائشة اكجيم 16051

W

مزدوجاقا ايغان
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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

806/09/17إقليم: طاطاالواحاتإقليم: طاطاانسولة 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةحمزة اليعقوبي 15997Mمزدوجاديس

506/09/17إقليم: تارودانتم.م تميشاإقليم: طاطاالوكوم 21 06/09/17إد سعيد أبل رشيد 18034Bمزدوجتيزكزاوين

506/09/17إقليم: طاطااكادير الجديدإقليم: طاطاارفالن 21 06/09/17أمينة أوالحاج 16013Eمزدوجتكموت

506/09/17إقليم: طاطاالزاويةإقليم: طاطاامتزكين 21 06/09/17هشام زواين 16080Cمزدوجتيسينت

406/09/17إقليم: طاطاتوزونينإقليم: طاطام/م ابي عنان المريني 21 06/09/17مريم برهوش 15978Sمزدوجتيزونين

806/09/17إقليم: طاطاتاكموتإقليم: طاطاتيزا 21 06/09/17حفيظة  أبورحيم 16010Bمزدوجتكموت

706/09/17إقليم: طاطاتمدولتإقليم: طاطاانسولة 21 06/09/17م اوبلعى 15975N قصبة سيدي عبد ا بن

امبارك

مزدوج

106/09/17إقليم: تارودانتم.م علي بن ابي طالبإقليم: طاطاالوكوم 21 06/09/17بنمغار لحسن 17442Hمزدوجادار

106/09/17إقليم: طاطااكادير الجديدإقليم: طاطاانتلى انكارف 21 06/09/17خديجة أوبل 16013Eمزدوجتكموت

306/09/17إقليم: طاطاتمدولتإقليم: طاطاامتزكين 21 06/09/17منير طها 15975N قصبة سيدي عبد ا بن

امبارك

مزدوج

906/09/17إقليم: طاطاتاكموتإقليم: طاطاتليت 21 06/09/17أوملوكي هشام 16010Bمزدوجتكموت

106/09/17إقليم: طاطاتوزونينإقليم: طاطاارفالن 21 06/09/17لطيفة أموش 15978Sمزدوجتيزونين

606/09/17إقليم: طاطاالكصورإقليم: طاطاابن يعقوب 21 06/09/17سعدية اجدور 16051

W

مزدوجاقا ايغان

1006/09/17إقليم: طاطااسموكنإقليم: طاطاتليت 21 06/09/17واسكاض م 15986Aمزدوجتمنارت

506/09/17إقليم: طاطاارفالنإقليم: طاطاايت هارون 21 06/09/17نادية اهواتن 16037Fمزدوجاكينان

106/09/17إقليم: طاطاتمدولتإقليم: طاطاالخريويعة 21 06/09/17لحسن زاهي 15975N قصبة سيدي عبد ا بن

امبارك

مزدوج

206/09/17إقليم: طاطااولد عليإقليم: طاطاامتزكين 21 06/09/17عبد العزيز أوسيد 16047Sمزدوجاقا ايغان
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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

106/09/17إقليم: تارودانتم.م اكدير ملولإقليم: طاطااليغ 21 06/09/17رشيد ايت حسين 18014Eمزدوجاكادير ملول

206/09/17إقليم: طاطاالواحاتإقليم: طاطااليغ 21 06/09/17إلتحاق بالزوجةمبارك نكي 15997Mمزدوجاديس

106/09/17إقليم: طاطا    اقا ايغانإقليم: طاطااولد علي 21 06/09/17عائشة أقبلي 16046Rمزدوجاقا ايغان

106/09/17إقليم: طاطاتوزونينإقليم: طاطااسمليل 21 06/09/17حمزة وشن 15978Sمزدوجتيزونين

106/09/17إقليم: طاطاتوزونينإقليم: طاطاتغمرت 21 06/09/17حسناء الشاجعي 15978Sمزدوجتيزونين

406/09/17إقليم: تارودانتم. هارون الرشيدإقليم: طاطاتغمرت 21 06/09/17إلتحاق بالزوجعائشة ادحمو 17320A)مزدوجأولد برحيل )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.م أنسري - اسدرامإقليم: طاطاامتزكين

وتنان
106/09/17 21 06/09/17عبد الهادي أسكو 19726Rمزدوجازيار

806/09/17إقليم: طاطاادا وتنستإقليم: طاطاتيزا 21 06/09/17م رضا التوابي 16031Zمزدوجايسافن

506/09/17إقليم: طاطااولد عليإقليم: طاطااليغ 21 06/09/17مبارك بجديد 16047Sمزدوجاقا ايغان

306/09/17إقليم: طاطااكادير الجديدإقليم: طاطاتليت 21 06/09/17مومن سعيد 16013Eمزدوجتكموت

عمالة: أكادير  إدا م.م الركان-جـيـــتـكـلإقليم: طاطااليغ

وتنان
406/09/17 21 06/09/17المهدي بليدا 04998Gمزدوجتامري

106/09/17إقليم: طاطاالزاويةإقليم: طاطاارفالن 20 06/09/17رشيدة هناج 16080Cمزدوجتيسينت

806/09/17إقليم: طاطا م/م اديسإقليم: طاطاام الكردان 18 04/09/19إلتحاق بالزوجمينة اوعمي 15954Rمزدوجاديس

عمالة مقاطعة الحي مليكة الفاسيإقليم: طاطاالزاوية

الحسني
216/09/98 17 04/09/19عبد الدائم عبد الدائم 26820B الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

106/09/17إقليم: طاطاالقلعةإقليم: طاطاتوزونين 17 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة أحنصال 15952N)مزدوجاقا )البلدية

م.م فاطمة الزهراء- أيـت إقليم: طاطاانسولة

مجــوط

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1004/09/19 17 04/09/19جليلي فاطمة 04907Hمزدوجازيار

804/09/19إقليم: طاطاايت وابليإقليم: طاطاتليت 17 04/09/19اولحوس زينبة 15970Hمزدوجأيت وابلي
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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

504/09/18إقليم: طاطاالواحاتإقليم: طاطاتاكموت 16 04/09/18إلتحاق بالزوجنزهة ليعيشي 15997Mمزدوجاديس

701/01/17إقليم: طاطا م/م اديسإقليم: طاطااميتك 15 04/09/18إلتحاق بالزوجفوزية لمبركي 15954Rمزدوجاديس

101/01/17إقليم: طاطااقا ايكرنإقليم: طاطاتوزونين 15 04/09/18إلتحاق بالزوجسكينة صنب 16055Aمزدوجاقا ايغان

306/09/17إقليم: طاطاانسولةإقليم: طاطاتليت 15 04/09/19أيت مخلوف فاضمة 16060Fمزدوجأتليت

506/09/17إقليم: طاطاايت وابليإقليم: طاطااسموكن 15 04/09/19عبد اللطيف أموش 15970Hمزدوجأيت وابلي

106/09/17إقليم: طاطاالوكومإقليم: طاطاالخريويعة 15 04/09/19فائزة عبد الدائم 16064Kمزدوجالوكوم

304/09/18إقليم: طاطااقا ايكرنإقليم: طاطااسمليل 14 04/09/18عثمان العساوي 16055Aمزدوجاقا ايغان

104/09/18إقليم: طاطاالعتيقإقليم: طاطااسمليل 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةعبد العزيز  المدهوني 16075Xمزدوجتيسينت

104/09/18إقليم: طاطاالعينإقليم: طاطاتغمرت 14 04/09/18نادية شحوض 16039Hمزدوجاكينان

704/09/18إقليم: طاطاادا وتنستإقليم: طاطاتليت 14 04/09/18الحسان أقديم 16031Zمزدوجايسافن

104/09/18إقليم: طاطااولد عليإقليم: طاطاالخريويعة 14 04/09/18عبدالرحمان الدايب 16047Sمزدوجاقا ايغان

404/09/18إقليم: طاطاابن يعقوبإقليم: طاطاالعين 14 04/09/18فاطمة الراغب 16041Kمزدوجابن يعقوب

1004/09/18إقليم: طاطااقا ايكرنإقليم: طاطاامتزكين 14 04/09/18م مرافق 16055Aمزدوجاقا ايغان

704/09/18إقليم: طاطاتزكيإقليم: طاطاتغمرت 14 04/09/18عبد الجليل ابصاك 16016Hمزدوجتيزغت

عمالة: أكادير  إدا م آيت تامرـ التامريإقليم: طاطاتمدولت

وتنان
704/09/18 14 04/09/18إلتحاق بالزوجاعربات جميلة 26138Kمزدوجتامري

404/09/18إقليم: طاطاالعينإقليم: طاطااسمليل 14 04/09/18عبد العالي  الحرز 16039Hمزدوجاكينان

1004/09/18إقليم: طاطاتزكيإقليم: طاطااليغ 14 04/09/18فاطمة الزهراء اوشن 16016Hمزدوجتيزغت
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

704/09/18إقليم: طاطاايت وابليإقليم: طاطاانتلى انكارف 14 04/09/18أحمد بهاوي 15970Hمزدوجأيت وابلي

104/09/18إقليم: طاطاايت ياسينإقليم: طاطاانتلى انكارف 14 04/09/18عمر حسيني 16006Xمزدوجتيكزمرت

104/09/18إقليم: طاطا    اقا ايغانإقليم: طاطاالعين 14 04/09/18عائشة وحمان 16046Rمزدوجاقا ايغان

204/09/18إقليم: طاطااسموكنإقليم: طاطاالوكوم 14 04/09/18جواد اقديم 15986Aمزدوجتمنارت

1004/09/18إقليم: طاطاادا وتنستإقليم: طاطاابن يعقوب 14 04/09/18رحمة اموسى 16031Zمزدوجايسافن

104/09/18إقليم: طاطاالزاويةإقليم: طاطااليغ 14 04/09/18نور الدين برمغار 16080Cمزدوجتيسينت

عمالة: أكادير  إدا م.م سيدي سعيد أتنان-أزيــارإقليم: طاطااسمليل

وتنان
804/09/18 14 04/09/18عبد العالي بوهديد 04909Kمزدوجازيار

104/09/18إقليم: تارودانتم.م الجداول  تاركةإقليم: طاطاالخريويعة 14 04/09/18عبد الناصر لمبركي 17850Bمزدوجتافنكولت

604/09/18إقليم: طاطاالواحاتإقليم: طاطاابن يعقوب 14 04/09/18إلتحاق بالزوجخديجة وكاك 15997Mمزدوجاديس

109/10/17إقليم: طاطاعمر بن الخطابإقليم: طاطااكرد 13 04/09/19إلتحاق بالزوجاولحوس حورية 20920N)مزدوجفم الحصن )البلدية

804/09/18إقليم: طاطادرعةإقليم: طاطاام الكردان 13 04/09/19إلتحاق بالزوجفاطمة اوجبور 15999Pمزدوجاديس

405/10/17إقليم: طاطاالزاويةإقليم: طاطاالعين 11 04/09/19مصطفى ادعمي 16080Cمزدوجتيسينت

425/12/17إقليم: طاطااقا ايكرنإقليم: طاطاايت ياسين 11 04/09/19اجة ايت سعيد اوبل 16055Aمزدوجاقا ايغان

504/09/18إقليم: طاطاالواحاتإقليم: طاطام/م ابي عنان المريني 11 04/09/19إلتحاق بالزوجحفيظة أبلعيد 15997Mمزدوجاديس

304/09/18إقليم: طاطاارفالنإقليم: طاطاالعين 11 04/09/19نعيمة أقبلي 16037Fمزدوجاكينان

104/09/18إقليم: طاطاتليتإقليم: طاطاانسولة 11 04/09/19رضوان   ايت بن لحسن 16056Bمزدوجأتليت

104/09/18إقليم: طاطاايت وابليإقليم: طاطاتيزا 11 04/09/19إلتحاق بالزوجةالحسين بجديد 15970Hمزدوجأيت وابلي
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بالمؤسسة
جماعة التعيين

1004/09/18إقليم: طاطام/م ابي عنان المرينيإقليم: طاطاتيزا 11 04/09/19مبارك أوعل 16027Vمزدوجايسافن

المدرسة البتدائية معركة إقليم: طاطااسمليل

تافودارت

202/09/15إقليم: العيون 7 04/09/19عبد ا اتويرى 24875M)مزدوجالمرسى )البلدية

204/09/19إقليم: طاطاارفالنإقليم: طاطاامتزكين 7 04/09/19الحسن داود 16037Fمزدوجاكينان

604/09/19إقليم: طاطاتليتإقليم: طاطاانسولة 7 04/09/19اللوك نعيمة 16056Bمزدوجأتليت

104/09/19إقليم: طاطاتيزاإقليم: طاطااسمليل 7 04/09/19م الورد 16033Bمزدوجايسافن

304/09/19إقليم: طاطادرعةإقليم: طاطاالخريويعة 7 04/09/19إلتحاق بالزوجحياة بوعبيدي 15999Pمزدوجاديس

إقليم: شتوكة آيت م.م   الواحةإقليم: طاطاانسولة

باها
504/09/19 7 04/09/19البداز حنان 05350Pمزدوجأو كنز

104/09/19إقليم: تارودانتم.م ابن حنبلإقليم: طاطااسمليل 7 04/09/19ام ابرغوتن 17372Gمزدوجسيدي بوعل

204/09/19إقليم: طاطااقا ايكرنإقليم: طاطاتليت 7 04/09/19بولهريس م 16055Aمزدوجاقا ايغان

104/09/19إقليم: طاطام/م سيدي عبد ا بن مباركإقليم: طاطااسموكن 7 04/09/19إلتحاق بالزوجةحمزة وعزيز 15973L قصبة سيدي عبد ا بن

امبارك

مزدوج

م.م الحسن البونعماني 

مركزية بونعمان

117/09/90إقليم: تيزنيتم. العرفانإقليم: تيزنيت 221 17/09/90أقدمية 16 سنةلطيفة فاتح 26031U)مزدوجتزنيت )البلدية

م.م الحسن البونعماني 

مركزية بونعمان

117/09/92إقليم: تيزنيتم. الحسن الولإقليم: تيزنيت 209 17/09/92أقدمية 16 سنةالزهرة إدإبراهيم 16702D)مزدوجتزنيت )البلدية

م.م الحسن البونعماني 

مركزية بونعمان

116/09/92إقليم: تيزنيتم. لل مريمإقليم: تيزنيت 209 16/09/92أقدمية 16 سنةم ارجدال 16698Z)مزدوجتزنيت )البلدية

م.م 20 غشت مركزية 

اماسين

101/03/82إقليم: تيزنيتم. الحسن الولإقليم: تيزنيت 203 10/10/19أقدمية 16 سنةجمال واكريم 16702D)مزدوجتزنيت )البلدية

م.م الحسن البونعماني 

مركزية بونعمان

216/09/93إقليم: تيزنيتم. اليعقوبيإقليم: تيزنيت 203 16/09/93أقدمية 16 سنةالحسن المسعودي 16707J)مزدوجتزنيت )البلدية

م.م جابر بن حيان مركزية 

السهب

216/09/93إقليم: تيزنيتم. اليعقوبيإقليم: تيزنيت 203 16/09/93أقدمية 16 سنةصديق لكرش 16707J)مزدوجتزنيت )البلدية

م.م عبد المومن مركزية 

انزي

115/11/93إقليم: تيزنيتم. العين الزرقاءإقليم: تيزنيت 203 15/11/93أقدمية 16 سنةابراهيم جبري 16703E)مزدوجتزنيت )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 2020

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 عبد المومن مركزية 

انزي

116/09/94إقليم: تيزنيتم. العين الزرقاءإقليم: تيزنيت 197 16/09/94أقدمية 16 سنةلحسن ايت حمو 16703E)مزدوجتزنيت )البلدية

م.م البيروني مركزية اغير 

موس

116/09/94إقليم: تيزنيتم. الحسن الولإقليم: تيزنيت 197 16/09/94أقدمية 16 سنةبركو عبد العزيز 16702D)مزدوجتزنيت )البلدية

م.م 20 غشت مركزية 

اماسين

216/09/94إقليم: تيزنيتم. الحسن الولإقليم: تيزنيت 197 16/09/94أقدمية 16 سنةعبدا ابها 16702D)مزدوجتزنيت )البلدية

م.م ابن خلدون مركزية 

وجان

116/09/94إقليم: تيزنيتم. لل مريمإقليم: تيزنيت 197 16/09/94أقدمية 16 سنةأحمد وجا 16698Z)مزدوجتزنيت )البلدية

م.م 20 غشت مركزية 

اماسين

116/09/94إقليم: تيزنيتم. العين الزرقاءإقليم: تيزنيت 197 16/09/94أقدمية 16 سنةم       وشني 16703E)مزدوجتزنيت )البلدية

م.م 20 غشت مركزية 

اماسين

116/09/94إقليم: تيزنيتم. الحسن الولإقليم: تيزنيت 197 16/09/95أقدمية 16 سنةخالد التجاني 16702D)مزدوجتزنيت )البلدية

م.م صلح الدين اليوبي 

مركزية اغرم

217/09/90إقليم: تيزنيتم. اليعقوبيإقليم: تيزنيت 197 17/09/96أقدمية 16 سنةعلي بن الدايا 16707J)مزدوجتزنيت )البلدية

م.م ابن خلدون مركزية 

وجان

216/09/94إقليم: تيزنيتم. لل مريمإقليم: تيزنيت 195 16/09/94أقدمية 16 سنةابراهيم ادبيهي 16698Z)مزدوجتزنيت )البلدية

م.م سيدي بوعبدلي مركزية 

سيدي بوعبدلي

116/09/93إقليم: تيزنيتم. الحسن الولإقليم: تيزنيت 195 16/09/95أقدمية 16 سنةرشيد        بلقايد 16702D)مزدوجتزنيت )البلدية

م.م 11 يناير مركزية 

الكريمة

116/09/93إقليم: تيزنيتم. المستقبلإقليم: تيزنيت 195 16/09/95أقدمية 16 سنةدوسليمان سعيد 21362U)مزدوجتزنيت )البلدية

216/09/94إقليم: تيزنيتم. ابن حزمإقليم: تيزنيتم.م للاسماء مركزية تيغمي 193 16/09/95أقدمية 16 سنةالبشواري علي 22963J)مزدوجتزنيت )البلدية

م.م سيدي بوعبدلي مركزية 

سيدي بوعبدلي

316/09/94إقليم: تيزنيتم. 18 نونبرإقليم: تيزنيت 193 16/09/95أقدمية 16 سنةالحسن قدور 16699A)مزدوجتزنيت )البلدية

م.م الطاهر السمللي مركزية 

يوكيت

116/09/93إقليم: تيزنيتم. مولي الزينإقليم: تيزنيت 191 16/09/96أقدمية 16 سنةابراهيم وازعيت 16708K)مزدوجتزنيت )البلدية

م.م الحسن الثاني مركزية 

تكنسة

116/09/93إقليم: تيزنيتم. العين الزرقاءإقليم: تيزنيت 191 16/09/96أقدمية 16 سنةعبد القادر عاقيل 16703E)مزدوجتزنيت )البلدية

م.م الجاحظ مركز اكادير 

اوفل

116/09/94إقليم: تيزنيتم. اليعقوبيإقليم: تيزنيت 189 16/09/96أقدمية 16 سنةعبد العزيز بوهية 16707J)مزدوجتزنيت )البلدية

م.م مولي يوسف مركزية 

المعدر الكبير

216/09/94إقليم: تيزنيتم. اليعقوبيإقليم: تيزنيت 189 16/09/96أقدمية 16 سنةشاينان الطيب 16707J)مزدوجتزنيت )البلدية

م.م اشنيط احمد بن بلعيد 

مركزية تادارت

116/09/94إقليم: تيزنيتم. العين الزرقاءإقليم: تيزنيت 189 16/09/96أقدمية 16 سنةطيبي أحمد 16703E)مزدوجتزنيت )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 2020

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 ابن خلدون مركزية 

وجان

116/09/94إقليم: تيزنيتم. لل مريمإقليم: تيزنيت 189 16/09/96أقدمية 16 سنةإبراهيم بوسميض 16698Z)مزدوجتزنيت )البلدية

م.م الساقية الحمراء مركزية 

ايت ودرن

116/09/95إقليم: تيزنيتم. احمد بل فريجإقليم: تيزنيت 187 16/09/96أقدمية 16 سنةمصطفى    نحايلي 17205A)مزدوجتزنيت )البلدية

م.م مولي يوسف مركزية 

المعدر الكبير

116/09/93إقليم: تيزنيتم. احمد بل فريجإقليم: تيزنيت 187 16/09/97أقدمية 16 سنةعبدالرحمان جودت 17205A)مزدوجتزنيت )البلدية

م.م عثمان ابن عفان مركزية 

الحفاير

216/09/94إقليم: تيزنيتم. ابن حزمإقليم: تيزنيت 185 16/09/97أقدمية 16 سنةالشيخي أحمد 22963J)مزدوجتزنيت )البلدية

م.م الحسن البونعماني 

مركزية بونعمان

816/09/94إقليم: تيزنيتم. 18 نونبرإقليم: تيزنيت 185 16/09/97أقدمية 16 سنةموسى حاريم 16699A)مزدوجتزنيت )البلدية

416/09/94إقليم: تيزنيتم. لل مريمإقليم: تيزنيتم.م النخيل مركزية اسكا 185 16/09/97أقدمية 16 سنةالحسن    بوستة 16698Z)مزدوجتزنيت )البلدية

م.م سوس العالمة مركزية 

الزاوية

416/09/92إقليم: تيزنيتم. مولي الزينإقليم: تيزنيت 185 16/09/98أقدمية 16 سنةم  منصوري 16708K)مزدوجتزنيت )البلدية

م.م 20 غشت مركزية 

اماسين

416/09/96إقليم: تيزنيتم. 18 نونبرإقليم: تيزنيت 185 16/09/96أقدمية 16 سنةحافظ ادبامو 16699A)مزدوجتزنيت )البلدية

م.م سيدي بوعبدلي مركزية 

سيدي بوعبدلي

عمالة: إنزكان ايت م الدارسةإقليم: تيزنيت

ملول
116/09/94 181 16/09/98أقدمية 16 سنةحسن    محسن 05055U الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

116/09/97إقليم: بني مللم الطلسإقليم: تيزنيتم.م النور مركزية تيدلي 179 16/09/97أقدمية 16 سنةعبد العزيز أومية 24795A)مزدوجبني ملل )البلدية

م.م عبد المومن مركزية 

انزي

عمالة: أكادير  إدا م. الدارســةإقليم: تيزنيت

وتنان
116/09/97 179 16/09/97أقدمية 16 سنةادناصر احمد 23647C)مزدوجاكادير )البلدية

م.م م بن الهاشمي مركزية 

اشافوطن

عمالة: أكادير  إدا م.الياسمينإقليم: تيزنيت

وتنان
216/09/94 177 16/09/99أقدمية 16 سنةأبروج م 26998Vمزدوجالدراركة

م.م عبدالكريم الخطابي 

مركزية بوزكر

عمالة: أكادير  إدا م. الزدهارإقليم: تيزنيت

وتنان
216/09/98 177 16/09/98أقدمية 16 سنةالعباس العكلي 24772A)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م النهضةإقليم: تيزنيتم.م م سالم مركزية تيزكي

ملول
116/09/99 163 06/09/00أقدمية 16 سنةترحوت عبد الرحمان 05049M الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

م.م عبد المومن مركزية 

انزي

إقليم: شتوكة آيت م.م ابن عبادإقليم: تيزنيت

باها
316/09/99 163 16/09/00أقدمية 16 سنةعبد ا بولبرج 05225Dمزدوجبلفاع

م.م عبد المومن مركزية 

انزي

عمالة: أكادير  إدا م. المسيرةإقليم: تيزنيت

وتنان
416/09/99 163 16/09/00أقدمية 16 سنةالمحفوظ وبوليحسن 04828X)مزدوجاكادير )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م اليرموكإقليم: تيزنيتم.م المجد مركزية تيمجاض

ملول
606/09/00 161 06/09/00أقدمية 16 سنةبنصديق م 19999M)مزدوجأيت ملول )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 2020

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 ابن خلدون مركزية إقليم: تيزنيتم.م النور مركزية تيدلي

وجان

606/09/00إقليم: تيزنيت 161 06/09/00أقدمية 16 سنةحفيظة المصدق 17182Aمزدوجويجان

106/09/00إقليم: خريبكةمدرسة المعتمد بن عبادإقليم: تيزنيتم.م النور مركزية تيدلي 161 06/09/00أقدمية 16 سنةخالد الواضيح 12048Vمزدوجبولنوار

م.م ابو العباس السبتي 

مركزية المولود

406/09/00إقليم: تيزنيتم.م النخيل مركزية اسكاإقليم: تيزنيت 161 06/09/00أقدمية 16 سنةعيسى ادابراهيم 17185Dمزدوجويجان

عمالة: أكادير  إدا م. المطــارإقليم: تيزنيتم.م العبدري مركزية اكيليز

وتنان
106/09/00 161 06/09/00أقدمية 16 سنةالحسين اوتبرين 04831A)مزدوجاكادير )البلدية

م.م احمد بن بوجمعة 

مركزية تنكطوف

906/09/01إقليم: تيزنيتم.م الفجر مركزية اكرضإقليم: تيزنيت 155 06/09/01أقدمية 16 سنةوحموش السعدية 17140Eمزدوجالركادة

عمالة: أكادير  إدا م. الشاطئإقليم: تيزنيتم.م الوحدة مركزية دوتيزي

وتنان
206/09/01 155 06/09/01أقدمية 16 سنةيوبل أسماء 04849Vمزدوجأورير

عمالة: إنزكان ايت م المام البخاريإقليم: تيزنيتم.ج املن

ملول
706/09/00 151 06/09/00أقدمية 16 سنةفاطمة القادري 05056V الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

عمالة: أكادير  إدا م,حسان بن ثابتإقليم: تيزنيتم.م الوحدة مركزية دوتيزي

وتنان
306/09/01 149 04/09/02أقدمية 16 سنةعلم عبد القادر 20257Tمزدوجأورير

عمالة: إنزكان ايت م المام البخاريإقليم: تيزنيتم.ج تهالة مركز تهالة

ملول
506/09/00 145 06/09/00أقدمية 16 سنةبشما حفصة 05056V الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

عمالة: إنزكان ايت م ابن تومرتإقليم: تيزنيتم.م الكرم مركزية اغمور

ملول
106/09/00 145 07/09/04أقدمية 16 سنةالطاهر شينن 05073N)مزدوجأيت ملول )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م علي ازيكوإقليم: تيزنيتم.ج املن

وتنان
216/09/99 141 13/09/03أقدمية 16 سنةسميرة غيدور 24201E)مزدوجاكادير )البلدية

م.م ادريس الثاني مركزية 

تاسريرت

105/09/03إقليم: تيزنيتم. م الخامسإقليم: تيزنيت 141 05/09/03أقدمية 16 سنةالغزلي رشيدة 16709L)مزدوجتافراوت )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م النبوغإقليم: تيزنيتم.م النور مركزية تيدلي

ملول
405/09/03 141 05/09/03أقدمية 16 سنةفاطمة الزهراء صابري 05043F)مزدوجانزكان )البلدية

م.م ادريس الثاني مركزية 

تاسريرت

عمالة: إنزكان ايت م النخيلإقليم: تيزنيت

ملول
205/09/03 141 05/09/03أقدمية 16 سنةخالد طالب علي 05044G)مزدوجانزكان )البلدية

م.م مولي رشيد مركزية 

تومنار

عمالة: إنزكان ايت م عمر بن عبد العزيزإقليم: تيزنيت

ملول
504/09/02 139 04/09/02أقدمية 16 سنةمونة داكوك 05035X)مزدوجانزكان )البلدية

م.ج تارسواط مركزية 

تارسواط

عمالة: إنزكان ايت م أبو الحسن اللغيإقليم: تيزنيت

ملول
306/09/01 129 06/09/04أقدمية 16 سنةبوردو سميرة 05037Z)مزدوجانزكان )البلدية

م.م البيروني مركزية اغير 

موس

م.م عبد المومن مركزية إقليم: تيزنيت

انزي

107/09/05إقليم: تيزنيت 116 07/09/05إلتحاق بالزوجبوعدي صفاء 16912Gمزدوجانزي
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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 2020

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 المختار السوسي 

مركزية ايت وافقا

505/09/07إقليم: تيزنيتم.م لل مريم مركزية الزاويتإقليم: تيزنيت 97 02/09/09مينة امرير 16980Fمزدوجسيدي أحمد أو موسى

م.م الهدى مركزية امي 

اوكني

إقليم: شتوكة آيت م.م امجاضإقليم: تيزنيت

باها
904/09/02 90 02/09/16مبارك بل 05233Mمزدوجبلفاع

906/09/01إقليم: قلعة  السراغنةالعساسلة المركزيةإقليم: تيزنيتم.م اللوز مركزية  تفراضن 89 19/03/09إلتحاق بالزوجخديجة كوتي 08939Rمزدوجاجبيل

1005/09/08إقليم: تيزنيتم.م للاسماء مركزية تيغميإقليم: تيزنيتم.م النور مركزية تيدلي 83 14/02/12سمسم فاطمة 16921Sمزدوجتيغمي

م.م احمد شوقي مركزية 

تكترت

م.م مولي رشيد مركزية إقليم: تيزنيت

تومنار

805/09/07إقليم: تيزنيت 75 02/09/14أوبلقاسم الحسن 16985Lمزدوجسيدي أحمد أو موسى

عمالة: إنزكان ايت م الرجاءإقليم: تيزنيتم.م الفجر مركزية اكرض

ملول
301/01/10 75 26/09/11إلتحاق بالزوجمينة دوحنان 19133

W

مزدوجأيت ملول )البلدية(

م.م ابو العباس السبتي 

مركزية المولود

إقليم: شتوكة آيت م. الفداءإقليم: تيزنيت

باها
307/09/05 74 02/09/16الرايس م 05123Tمزدوجانشادن

م.م المختار السوسي 

مركزية ايت وافقا

م.م عبد المومن مركزية إقليم: تيزنيت

انزي

305/09/08إقليم: تيزنيت 69 06/09/12إلتحاق بالزوجبحو رشيدة 16912Gمزدوجانزي

م.م بكار حسين بن حيسون 

مركزية انامر اغشان

م.م عبد المومن مركزية إقليم: تيزنيت

انزي

505/09/08إقليم: تيزنيت 67 05/09/12إلتحاق بالزوجالشكدالي حنان 16912Gمزدوجانزي

م.م الهدى مركزية امي إقليم: تيزنيتم.ج تهالة مركز تهالة

اوكني

605/09/08إقليم: تيزنيت 56 04/09/12بوخالي حفيط 16917Mمزدوجانزي

702/09/10إقليم: تيزنيتم.م المجد مركزية تيمجاضإقليم: تيزنيتم.م الوحدة مركزية دوتيزي 51 02/09/14إلتحاق بالزوجفطيمة اكضيش 17151Sمزدوجسيدي بوعبد اللي

م.م ابو العباس السبتي 

مركزية المولود

إقليم: شتوكة آيت م.م  الوفاقإقليم: تيزنيت

باها
304/09/12 51 02/09/15نادية العبدولي 05235Pمزدوجانشادن

م.م عبد المومن مركزية إقليم: تيزنيتم.ج تهالة مركز تهالة

انزي

904/09/02إقليم: تيزنيت 50 04/09/12إلتحاق بالزوجفاطمة ناتج 16912Gمزدوجانزي

103/09/13إقليم: تيزنيتم.م للاسماء مركزية تيغميإقليم: تيزنيتم.م الوحدة مركزية دوتيزي 49 02/09/15عائشة اليوبي 16921Sمزدوجتيغمي

م.م ابو العباس السبتي 

مركزية المولود

م.م 20 غشت مركزية إقليم: تيزنيت

اماسين

702/09/15إقليم: تيزنيت 40 02/09/16فاطمة تومي 16930Bمزدوجتيغمي

م.ج تارسواط مركزية 

تارسواط

102/09/10إقليم: تيزنيتم.م اللوز مركزية  تفراضنإقليم: تيزنيت 38 04/09/18ادريس خلود 24264Y)مزدوجتافراوت )البلدية

803/09/13إقليم: تيزنيتم.م للاسماء مركزية تيغميإقليم: تيزنيتم.م اللوز مركزية  تفراضن 33 06/09/17إلتحاق بالزوجالزهرة نوحي 16921Sمزدوجتيغمي
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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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

م.ج تارسواط مركزية 

تارسواط

103/09/13إقليم: تيزنيتم. م الخامسإقليم: تيزنيت 32 04/09/18ناصري سيدي عبد السلم 16709L)مزدوجتافراوت )البلدية

م.م ابو العباس السبتي 

مركزية المولود

م.م عبد المومن مركزية إقليم: تيزنيت

انزي

912/09/02إقليم: تيزنيت 30 02/09/16إلتحاق بالزوجةمرغي فؤاد 16912Gمزدوجانزي

عمالة: أكادير  إدا م. سكينـة بنت الحسيـنإقليم: تيزنيتم. 18 نونبر

وتنان
106/09/00 28 نعمالرموني ليلى 06/09/17 04815H)مزدوجاكادير )البلدية

م.م الدارسة مركزية 

الدوكادير

إقليم: شتوكة آيت م.م امي نتكانتإقليم: تيزنيت

باها
202/09/10 28 02/09/16إلتحاق بالزوجحنان اد الطراهيم 05229Hمزدوجبلفاع

عمالة: إنزكان ايت مدرسة النبعاتإقليم: تيزنيتم.م النور مركزية تيدلي

ملول
505/09/11 28 02/09/16إلتحاق بالزوجحفيظة بواحماد 26721Uمزدوجتمسية

م.م لل مريم مركزية 

الزاويت

إقليم: شتوكة آيت م.م  فيفريإقليم: تيزنيت

باها
904/09/18 24 04/09/18افشاح زهرة 05305Rمزدوجتسكدلت

م.م السعديين مركزية 

تيواضو

م.م ابو العباس السبتي إقليم: تيزنيت

مركزية المولود

904/09/18إقليم: تيزنيت 24 04/09/18م قدوري 16907Bمزدوجتفراوت المولود

عمالة: أكادير  إدا م.م النخيل-تيكـويــنإقليم: تيزنيتم.م الوحدة مركزية دوتيزي

وتنان
504/09/18 24 04/09/18الكيف رقية 05003Mمزدوجتامري

م.م السعديين مركزية 

تيواضو

م.م احمد بن بوجمعة إقليم: تيزنيت

مركزية تنكطوف

504/09/18إقليم: تيزنيت 24 04/09/18أسامة بودهن 16939Lمزدوجاربعاء أيت أحمد

م.م الدارسة مركزية 

الدوكادير

إقليم: شتوكة آيت م م  توريرت إبولكاإقليم: تيزنيت

باها
904/09/18 24 04/09/18المساوي مليكة 05284Tمزدوجأيت وادريم

م.م المتنبي مركزية ايت 

وديرن

عمالة: أكادير  إدا م.م الركان-جـيـــتـكـلإقليم: تيزنيت

وتنان
404/09/18 24 04/09/18سكينة العروة 04998Gمزدوجتامري

م.م المتنبي مركزية ايت 

وديرن

م.م الشهيد الحسين بن إقليم: تيزنيت

علي-سيدي بلقاسم

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
1004/09/18 24 04/09/18رشيدة لعوينة 04975Gمزدوجامسوان

م.م عبد ا ابن ياسين 

مركزية اداوسملل

المدرسة البتدائية عمر إقليم: تيزنيت

الخيام

102/09/15إقليم: سيدي افني 21 04/09/18إلتحاق بالزوج حنان كوادريم 16826Nمزدوجمير لفت

م.م البيروني مركزية اغير 

موس

1009/10/17إقليم: طاطاايت وابليإقليم: تيزنيت 21 04/09/19حنان  ركيبي 15970Hمزدوجأيت وابلي

م.ج سيدي عيسى مركزية 

ازربي

م.ج تارسواط مركزية إقليم: تيزنيت

تارسواط

202/09/15إقليم: تيزنيت 18 04/09/18نوال بن الشيخ 16851Rمزدوجتارسوات

م.م الحضيكي مركزية افل 

اغير

304/09/19إقليم: تيزنيتم.ج تهالة مركز تهالةإقليم: تيزنيت 17 04/09/19ام كورعي 16881Yمزدوجايريغ  نتاهلة

م.م عبد ا ابن ياسين 

مركزية اداوسملل

1105/09/11عمالة: مكناسأولد سليمإقليم: تيزنيت 14 04/09/18إلتحاق بالزوجزهرة  فرطاس 03908Xمزدوجمهاية
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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 2020

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 الهدى مركزية امي 

اوكني

مجموعة مدارس الحنصالي إقليم: تيزنيت

مركزية اكورين ايت علي

502/09/15إقليم: سيدي افني 14 04/09/18حسني مصطفى 16999Bمزدوجسيدي مبارك

م.م الحضيكي مركزية افل 

اغير

م.م البيروني مركزية اغير إقليم: تيزنيت

موس

601/01/17إقليم: تيزنيت 14 04/09/18م ادونو 16963Mمزدوجأيت ايسافن

404/09/18إقليم: تيزنيتم.م للاسماء مركزية تيغميإقليم: تيزنيتم.م النور مركزية تيدلي 14 04/09/18إلتحاق بالزوجبجديد حفيظة 16921Sمزدوجتيغمي

م.م السعديين مركزية 

تيواضو

م.م بكار حسين بن حيسون إقليم: تيزنيت

مركزية انامر اغشان

104/09/18إقليم: تيزنيت 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم بداح 16895Nمزدوجأيت وافقا

م.م السعديين مركزية 

تيواضو

404/09/18إقليم: تيزنيتم.م الزهور مركزية انمسإقليم: تيزنيت 14 04/09/18سعيد بكريش 16946Uمزدوجاربعاء أيت أحمد

م.م السعديين مركزية 

تيواضو

م.م المسيرة الخضراء إقليم: تيزنيت

مركزية اداي

304/09/18إقليم: تيزنيت 14 04/09/18م أشباخ 16901Vمزدوجاثنين أداي

م.م السعديين مركزية 

تيواضو

804/09/18إقليم: تيزنيتم.م الوحدة مركزية دوتيزيإقليم: تيزنيت 14 04/09/18علي المهداوي 16955Dمزدوجتيزغران

م.م السعديين مركزية 

تيواضو

إقليم: شتوكة آيت م.م  حد تركاإقليم: تيزنيت

باها
404/09/18 14 04/09/18م بقدر 05340Dمزدوجتاركة نتوشكا

م.م السعديين مركزية 

تيواضو

م.م البيروني مركزية اغير إقليم: تيزنيت

موس

704/09/18إقليم: تيزنيت 14 04/09/18هشام بوفقير 16963Mمزدوجأيت ايسافن

م.م ادريس الثاني مركزية 

تاسريرت

م.م عبد ا ابن ياسين إقليم: تيزنيت

مركزية اداوسملل

504/09/18إقليم: تيزنيت 14 04/09/18العزاوي م 16952Aمزدوجتيزغران

م.م الحضيكي مركزية افل 

اغير

404/09/18إقليم: تيزنيتم.م للاسماء مركزية تيغميإقليم: تيزنيت 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةعادل بواقسيم 16921Sمزدوجتيغمي

م.م احمد شوقي مركزية 

تكترت

عمالة: أكادير  إدا م.م أسكنـس-أسكنسإقليم: تيزنيت

وتنان
204/09/18 14 04/09/18أنور فناوي 04925Cمزدوجايموزار

م.م السعديين مركزية 

تيواضو

م.م البيروني مركزية اغير إقليم: تيزنيت

موس

804/09/18إقليم: تيزنيت 14 04/09/18عبد ا باليوم 16963Mمزدوجأيت ايسافن

م.م ادريس الثاني مركزية 

تاسريرت

م.م الحضيكي مركزية افل إقليم: تيزنيت

اغير

1006/09/17إقليم: تيزنيت 11 04/09/19تهامي رزق 16871Mمزدوجأفل  اغير

م.م ادريس الثاني مركزية 

تاسريرت

806/09/17إقليم: تيزنيتم.م الوحدة مركزية دوتيزيإقليم: تيزنيت 11 04/09/19موزون احمد 16955Dمزدوجتيزغران

م.م السعديين مركزية 

تيواضو

1006/09/17إقليم: تيزنيتم.م الوحدة مركزية دوتيزيإقليم: تيزنيت 11 04/09/19إد الشليح الحسين 16955Dمزدوجتيزغران

م.م الحضيكي مركزية افل 

اغير

604/09/19إقليم: تيزنيتم.م النور مركزية تيدليإقليم: تيزنيت 7 04/09/19يوسف المين 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 2020

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

904/09/19إقليم: تيزنيتم.م النور مركزية تيدليإقليم: تيزنيت 7 04/09/19ابراهيم واتق 16958Gمزدوجتيزغران

904/09/19إقليم: تيزنيتم.م الوحدة مركزية دوتيزيإقليم: تيزنيتم.م الزهور مركزية انمس 7 04/09/19ياسين وريني 16955Dمزدوجتيزغران

م.ج تارسواط مركزية 

تارسواط

1001/01/17إقليم: النواصرم. أحمد الحنصاليإقليم: تيزنيت 24 01/01/17إلتحاق بالزوجسناء أبرايم 26109D)المازيغيةدار بوعزة )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 2020

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 عمر إقليم: أسا - الزاك

الخيام

116/09/95إقليم: سيدي افني 185 16/09/95أقدمية 16 سنةطلحة عبد القادر 16826Nمزدوجمير لفت

المدرسة البتدائية م 

السادس

المدرسة البتدائية الحي إقليم: أسا - الزاك

الحجري

104/09/02إقليم: العيون 137 16/09/15أقدمية 16 سنةحافيظ السوي 06443C)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية عمر ابن 

الخطاب

المدرسة البتدائية إقليم: أسا - الزاك

الزرقطوني

106/09/01إقليم: كلميم 129 04/09/02أقدمية 16 سنةلعفيسي م 10543J)مزدوجكلميم )البلدية

106/09/01إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الهدىإقليم: أسا - الزاكالمدرسة البتدائية مركالة 120 04/09/02أقدمية 16 سنةحاسون عبد الكبير 19699L)مزدوجكلميم )البلدية

مجموعة مدارس 3 مارس 

البتدائية

316/09/99إقليم: كلميمم م دوبيانإقليم: أسا - الزاك 100 02/09/15الحيرش م علي 10613Kمزدوجاسرير

المدرسة البتدائية م 

السادس

216/09/99إقليم: العيونالمدرسة البتدائية الفرابيإقليم: أسا - الزاك 94 04/09/15أقدمية 12 سنةبيكاس الوافي 25540K)مزدوجالعيون )البلدية

مجموعة مدارس عوينة 

ايتوسى البتدائية

502/09/10إقليم: كلميمم م عمرو السريريإقليم: أسا - الزاك 62 02/09/12جميلة أغراس 10606Cمزدوجاسرير

مجموعة مدارس المجد 

البتدائية

905/09/11إقليم: كلميمم م تركاواسيإقليم: أسا - الزاك 48 02/09/15سكينة الركيبي 10637Lمزدوجتاركا وساي

إقليم: شتوكة آيت م.م إبن حزمإقليم: أسا - الزاكالمدرسة البتدائية الفتح

باها
204/09/12 40 02/09/16إلتحاق بالزوجفاطمة وفقه 05157Eمزدوجسيدي بيبي

مجموعة مدارس عوينة 

تركز البتدائية

المدرسة البتدائية معركة إقليم: أسا - الزاك

الدشيرة

102/09/16إقليم: العيون 28 02/09/16خديجة إحلين 25877B)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية عمر ابن 

الخطاب

509/01/17إقليم: كلميمم م المام البخاريإقليم: أسا - الزاك 22 06/09/17رشيد امزياني 10587Gمزدوجتغجيجت

مجموعة مدارس عوينة 

ايتوسى البتدائية

106/09/17إقليم: أسا - الزاكالمدرسة البتدائية مركالةإقليم: أسا - الزاك 21 06/09/17سكينة الغزواني 06835D)مزدوجأسا )البلدية

مجموعة مدارس عوينة 

ايتوسى البتدائية

106/09/17إقليم: أسا - الزاكالمدرسة البتدائية مركالةإقليم: أسا - الزاك 21 06/09/17حسناء أجداعي 06835D)مزدوجأسا )البلدية

مجموعة مدارس المجد 

البتدائية

306/09/17إقليم: كلميم تسكنانإقليم: أسا - الزاك 21 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة علو 10641Rمزدوجلقصابي تاكوست

مجموعة مدارس لحمادة 

البتدائية

مدرسة حي المستشفى إقليم: أسا - الزاك

البتدائية

106/09/17إقليم: أسا - الزاك 21 06/09/17مرزوك رمضان 27296U)مزدوجأسا )البلدية

مجموعة مدارس لحمادة 

البتدائية

مدرسة حي المستشفى إقليم: أسا - الزاك

البتدائية

106/09/17إقليم: أسا - الزاك 21 06/09/17مرزوك م 27296U)مزدوجأسا )البلدية

مجموعة مدارس 3 مارس 

البتدائية

المدرسة البتدائية القاضي إقليم: أسا - الزاك

عياض

102/09/14إقليم: طانطان 20 06/09/17مراد بوغنطار 15373J)مزدوجطانطان )البلدية

1 312



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 2020

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 3 مارس 

البتدائية

المدرسة البتدائية معركة إقليم: أسا - الزاك

أنوال

204/09/18إقليم: طانطان 20 04/09/19مزين نكية 15374K)مزدوجطانطان )البلدية

مجموعة مدارس عوينة 

تركز البتدائية

المدرسة البتدائية حليمة إقليم: أسا - الزاك

السعدية

104/09/19إقليم: طانطان 17 04/09/19خديجة بوركان 25787D)مزدوجالوطية )البلدية

المدرسة البتدائية م 

السادس

المدرسة البتدائية حفصة إقليم: أسا - الزاك

بنت عمر

204/09/19إقليم: طانطان 16 12/09/19فاطمة غانم 15367C)مزدوجطانطان )البلدية

المدرسة البتدائية عمر ابن 

الخطاب

المدرسة البتدائية خالد بن إقليم: أسا - الزاك

الوليد

104/09/19إقليم: طانطان 16 04/09/19هند سموكني 15368D)مزدوجطانطان )البلدية

مجموعة مدارس ابن عقول 

البتدائية

مدرسة حي المستشفى إقليم: أسا - الزاك

البتدائية

301/01/17إقليم: أسا - الزاك 14 04/09/18إلتحاق بالزوجالساري تفرح 27296U)مزدوجأسا )البلدية

مجموعة مدارس عوينة 

ايتوسى البتدائية

مجموعة مدارس المجد إقليم: أسا - الزاك

البتدائية

107/09/16إقليم: أسا - الزاك 14 04/09/18تريفيس عبد ا 26283Tمزدوجعوينة يغمان

المدرسة البتدائية م إقليم: أسا - الزاكالمدرسة البتدائية مركالة

السادس

102/09/14إقليم: أسا - الزاك 12 04/09/18مريم بن الفقير 25763C)مزدوجأسا )البلدية

مجموعة مدارس عوينة إقليم: أسا - الزاكالمدرسة البتدائية الفتح

تركز البتدائية

104/09/18إقليم: أسا - الزاك 10 04/09/19ابراهيم بيرمان 06839Hمزدوجعوينة لهنا

المدرسة البتدائية عمر ابن 

الخطاب

مدرسة حي المستشفى إقليم: أسا - الزاك

البتدائية

1004/09/18إقليم: أسا - الزاك 10 04/09/19احشوش حفيظة 27296U)مزدوجأسا )البلدية

المدرسة البتدائية طارق ابن إقليم: أسا - الزاكالمدرسة البتدائية الفتح

زياد

104/09/19إقليم: أسا - الزاك 8 04/09/19إلتحاق بالزوجالخليفة بنكا 06834C)مزدوجأسا )البلدية

مجموعة مدارس لحمادة 

البتدائية

المدرسة البتدائية عمر ابن إقليم: أسا - الزاك

الخطاب

104/09/19إقليم: أسا - الزاك 7 04/09/19 عبد الرحمان بوهدي 06833B)مزدوجالزاك )البلدية

مجموعة مدارس المجد 

البتدائية

104/09/19إقليم: أسا - الزاكالمدرسة البتدائية الفتحإقليم: أسا - الزاك 7 04/09/19عالي رحاب 26179E)مزدوجالزاك )البلدية

مجموعة مدارس لحمادة 

البتدائية

مجموعة مدارس عوينة إقليم: أسا - الزاك

ايتوسى البتدائية

104/09/19إقليم: أسا - الزاك 7 04/09/19اخليهنا الزاكي 06842Lمزدوجعوينة يغمان

مجموعة مدارس لحمادة 

البتدائية

المدرسة البتدائية طارق ابن إقليم: أسا - الزاك

زياد

204/09/19إقليم: أسا - الزاك 7 04/09/19بي حنا البشير 06834C)مزدوجأسا )البلدية

مجموعة مدارس لحمادة 

البتدائية

504/09/19إقليم: أسا - الزاكالمدرسة البتدائية الفتحإقليم: أسا - الزاك 7 04/09/19المحجوب الشقر 26179E)مزدوجالزاك )البلدية

مجموعة مدارس المجد 

البتدائية

مجموعة مدارس ابن عقول إقليم: أسا - الزاك

البتدائية

104/09/19إقليم: أسا - الزاك 7 04/09/19الخليل أكا 06837F)مزدوجالزاك )البلدية

مجموعة مدارس عوينة 

تركز البتدائية

مجموعة مدارس 3 مارس إقليم: أسا - الزاك

البتدائية

204/09/19إقليم: أسا - الزاك 7 04/09/19فاطمة غيثنا 06832A)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 2020

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 عوينة 

تركز البتدائية

المدرسة البتدائية م إقليم: أسا - الزاك

السادس

304/09/19إقليم: أسا - الزاك 7 04/09/19جيدة عب 25763C)مزدوجأسا )البلدية

مجموعة مدارس عوينة 

ايتوسى البتدائية

304/09/19إقليم: أسا - الزاكالمدرسة البتدائية مركالةإقليم: أسا - الزاك 7 04/09/19مريم بوكنين 06835D)مزدوجأسا )البلدية

مجموعة مدارس عوينة 

ايتوسى البتدائية

مجموعة مدارس 3 مارس إقليم: أسا - الزاك

البتدائية

504/09/19إقليم: أسا - الزاك 7 04/09/19مريم عب 06832A)مزدوجأسا )البلدية

مجموعة مدارس المجد 

البتدائية

مجموعة مدارس ابن عقول إقليم: أسا - الزاك

البتدائية

104/09/19إقليم: أسا - الزاك 7 04/09/19حياني مولود 06837F)مزدوجالزاك )البلدية

مجموعة مدارس لحمادة 

البتدائية

المدرسة البتدائية م إقليم: أسا - الزاك

السادس

404/09/19إقليم: أسا - الزاك 7 04/09/19منينة سواخ 25763C)مزدوجأسا )البلدية

مجموعة مدارس ابن عقول 

البتدائية

504/09/19إقليم: كلميمم م تركمايتإقليم: أسا - الزاك 7 04/09/19مصطفى أزكاك 10618Rمزدوجتغجيجت

مجموعة مدارس عوينة 

ايتوسى البتدائية

104/09/19إقليم: أسا - الزاكالمدرسة البتدائية الفتحإقليم: أسا - الزاك 7 04/09/19اميمة مراوي 26179E)مزدوجالزاك )البلدية

مجموعة مدارس المجد 

البتدائية

مجموعة مدارس 3 مارس إقليم: أسا - الزاك

البتدائية

704/09/19إقليم: أسا - الزاك 7 04/09/19ابن السائح يامنة 06832A)مزدوجأسا )البلدية

مجموعة مدارس لحمادة 

البتدائية

104/09/19إقليم: كلميمم م ابراهيم الدرويشإقليم: أسا - الزاك 7 04/09/19ياسين مصلوحي 10590Kمزدوجامتدي

مجموعة مدارس عوينة 

ايتوسى البتدائية

مجموعة مدارس المجد إقليم: أسا - الزاك

البتدائية

104/09/19إقليم: أسا - الزاك 7 04/09/19الزهرة رخاوي 26283Tمزدوجعوينة يغمان

مجموعة مدارس ابن عقول 

البتدائية

المدرسة البتدائية عمر ابن إقليم: أسا - الزاك

الخطاب

904/09/19إقليم: أسا - الزاك 6 04/09/19كزولي امباركة 06833B)مزدوجالزاك )البلدية

المدرسة البتدائية طارق ابن 

زياد

804/09/19إقليم: كلميمم م ابراهيم الدرويشإقليم: أسا - الزاك 6 04/09/19امكين مصطفى 10590Kمزدوجامتدي

المدرسة البتدائية حمان إقليم: أسا - الزاكالمدرسة البتدائية 19 ماي

الفطواكي

102/09/15إقليم: كلميم 40 02/09/15عزيز رقيب 10541G)المازيغيةكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية مولي 

اسماعيل

104/09/19إقليم: كلميم ادومركتإقليم: أسا - الزاك 6 04/09/19حسن رفيق 10569Mالمازيغيةافران أطلس الصغير

117/09/84إقليم: الحوزواداكرإقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الداخلة 190 17/09/84أقدمية 16 سنةمصطفى  اذ علي 03597J)مزدوجأمزميز )البلدية

116/09/96إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية لمتونةإقليم: كلميمم م فاصك 185 16/09/96أقدمية 16 سنةابكير المعطي 10539E)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي 

بورجا

عمالة: أكادير  إدا م. الفرحإقليم: كلميم

وتنان
216/09/93 171 16/09/95أقدمية 16 سنةنجيب ابراهيم 25040S)مزدوجاكادير )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 2020

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 سيدي 

بورجا

عمالة: أكادير  إدا م.عبد ا الكرسيفـيإقليم: كلميم

وتنان
616/09/94 165 16/09/96أقدمية 16 سنةمسعودي احمد 04835E)مزدوجاكادير )البلدية

106/09/00إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية للحسناءإقليم: كلميمم م الشريف الدريسي 157 06/09/01أقدمية 16 سنةبيهات حليمة 10544K)مزدوجكلميم )البلدية

106/09/00إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الفتحإقليم: كلميمم م عمرو السريري 157 06/09/01أقدمية 16 سنةلطرش مبارك 27132R)مزدوجكلميم )البلدية

106/09/01إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية لمتونةإقليم: كلميمم م راس امليل 155 06/09/01أقدمية 16 سنةالحيتاني علي 10539E)مزدوجكلميم )البلدية

206/09/01إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الهدىإقليم: كلميمم.م تيسلن 155 06/09/01أقدمية 16 سنةمطاع عبد الرحمان 19699L)مزدوجكلميم )البلدية

116/09/99إقليم: كلميم تسكنانإقليم: كلميمم م 23 نونبر 149 12/09/02أقدمية 16 سنةالسلمي   بو ليك 10641Rمزدوجلقصابي تاكوست

204/09/02إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الناشئةإقليم: كلميمم م تكاوست 149 02/09/14أقدمية 16 سنةامينة بابض 20388K)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية 

الزرقطوني

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: كلميم

2

116/09/92إقليم: كلميم 148 16/09/97أقدمية 16 سنةمدور  عبد العزيز 10550S)مزدوجكلميم )البلدية

606/09/00إقليم: الجديدةمدرسة لل سلمىإقليم: كلميمم م عمرو السريري 147 10/09/01أقدمية 16 سنةمسكين كمال 26670N)مزدوجالجديدة )البلدية

المدرسة البتدائية حمان إقليم: كلميمم م 23 نونبر

الفطواكي

106/09/01إقليم: كلميم 147 06/09/03أقدمية 16 سنةمولود سمير 10541G)مزدوجكلميم )البلدية

204/09/02إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الهدىإقليم: كلميمم م مولي أحمد الدرقاوي 145 04/09/03أقدمية 16 سنةفاطمتو البرقي 19699L)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: كلميمم م مولي أحمد الدرقاوي

المسيرةالخضراء

104/09/02إقليم: كلميم 145 01/10/03أقدمية 16 سنةعبد الجليل همزاوي 10538D)مزدوجكلميم )البلدية

104/09/02إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الملإقليم: كلميمم م ادموسى 145 04/09/03أقدمية 16 سنةابركى الحسن 27133S)مزدوجبويز كارن )البلدية

المدرسة البتدائية ربوة إقليم: كلميمم م مولي أحمد الدرقاوي

الصهريج

206/09/01إقليم: كلميم 141 20/09/02أقدمية 16 سنةمبارك ازكري 10548P)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: كلميمم م دوبيان

الزرقطوني

106/09/01إقليم: كلميم 141 20/09/02أقدمية 16 سنةبوفار    زبير 10543J)مزدوجكلميم )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م النخيلإقليم: كلميمم م الفقيه م بن احمد

ملول
506/09/01 141 20/09/02أقدمية 16 سنةابراري م 05044G)مزدوجانزكان )البلدية

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: كلميمم م الطاهر الفراني

2

106/09/01إقليم: كلميم 141 09/09/02أقدمية 16 سنةالزائر عمر 10550S)مزدوجكلميم )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 2020

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 المسيرة إقليم: كلميمم م فاصك

2

206/09/01إقليم: كلميم 140 03/09/03إلتحاق بالزوجةم سعو 10550S)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البندائية حي 

المسيرة

116/09/94إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الملإقليم: كلميم 138 06/09/00أقدمية 16 سنةصديق حسن 27133S)مزدوجبويز كارن )البلدية

106/09/01إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الناشئةإقليم: كلميمم م النويصرات 137 16/09/03أقدمية 16 سنةالياس مولود 20388K)مزدوجكلميم )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الوحدةإقليم: كلميمم م اغبالو

ملول
106/09/01 137 06/10/03أقدمية 16 سنةنور الدين اهمو 23784B)مزدوجانزكان )البلدية

104/09/02إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الملإقليم: كلميمم م افرض ند الحسين 133 13/10/03أقدمية 16 سنةخديجة مغيوز 27133S)مزدوجبويز كارن )البلدية

المدرسة البتدائية عبدا بن إقليم: كلميمم م الشاطئ البيض

ياسين

104/09/02إقليم: كلميم 131 04/09/03أقدمية 16 سنةحسن بواري 10537C)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية المدني 

الخصاصي

116/09/92إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الملإقليم: كلميم 130 16/09/99أقدمية 16 سنةاجيم خديجة 27133S)مزدوجبويز كارن )البلدية

المدرسة البتدائية المدني 

الخصاصي

عمالة: إنزكان ايت م الوحدةإقليم: كلميم

ملول
616/09/96 130 16/09/99أقدمية 16 سنةالناجي صباح 23784B)مزدوجانزكان )البلدية

المدرسة البتدائية حمان 

الفطواكي

216/09/99إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الهدىإقليم: كلميم 126 10/09/01أقدمية 16 سنةمنير      رضوان 19699L)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية 

الزرقطوني

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: كلميم

2

116/09/99إقليم: كلميم 126 17/09/01أقدمية 16 سنةالصياد مسعودة 10550S)مزدوجكلميم )البلدية

عمالة: الصخيرات  - المام عليإقليم: كلميمم م ابن طفيل

تمارة
716/09/99 125 12/10/05أقدمية 12 سنةغميمظ لطيفة 18422Y)مزدوجتمارة )البلدية

المدرسة البتدائية ربوة إقليم: كلميمم م مولي أحمد الدرقاوي

الصهريج

104/09/02إقليم: كلميم 120 18/09/07إلتحاق بالزوجفوزية عاشق 10548P)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: كلميمم م المام البخاري

الزرقطوني

106/09/01إقليم: كلميم 119 25/02/09إلتحاق بالزوجسميرة  المغيميمي 10543J)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية علل بن 

عبدا

116/09/98إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الداخلةإقليم: كلميم 118 10/09/01إلتحاق بالزوجاقديم السعدية 10540F)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية ربوة إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الهدى

الصهريج

306/09/00إقليم: كلميم 114 04/10/01أقدمية 16 سنةرشيدة الحسيني 10548P)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية الحسن إقليم: كلميمم م ابن تومرت

الول

316/09/99إقليم: كلميم 109 08/09/07أقدمية 12 سنةعراف حميد 10554

W

مزدوجبويز كارن )البلدية(

106/09/01إقليم: العيونالمدرسة البتدائية المرابطينإقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الناشئة 106 20/01/10لكريك   سعيدة 06437

W

مزدوجالعيون )البلدية(
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504/09/02إقليم: سيدي سليمانمدرسة أنوالإقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الهدى 104 20/01/10احسان رحموني 10850T)مزدوجسيدي سليمان )البلدية

604/09/02إقليم: كلميمم م دوبيانإقليم: كلميمم م تركمايت 101 04/09/10الساري عبد النبي 10613Kمزدوجاسرير

المدرسة البتدائية حمان 

الفطواكي

106/09/01إقليم: كلميمم م الشريف الدريسيإقليم: كلميم 100 18/09/09إلتحاق بالزوجحاجب الزهرة 10608Eمزدوجاسرير

116/09/99إقليم: خنيفرةسيدي يحيى وسعدإقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الناشئة 98 02/09/10شمسي جمال 11668Gمزدوجسيدي يحيى أو ساعد

105/09/03إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الداخلةإقليم: كلميمم م تركاواسي 96 05/09/09إلتحاق بالزوجةهمزاوي عبد الرحمان 10540F)مزدوجكلميم )البلدية

116/09/96إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الهدىإقليم: كلميمم م تيمولي اوفل 93 16/09/08إلتحاق بالزوجةالحسن بن م 19699L)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية الحسن 

الول

106/09/00إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الهدىإقليم: كلميم 92 20/10/06إلتحاق بالزوجبنسعيد مليكة 19699L)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية 

الموحدون

106/09/00إقليم: بوجدور المدرسة البتدائية لنبعاثإقليم: كلميم 88 11/09/12أقدمية 12 سنةحفظي     فاطمتو 06479S)مزدوجبوجدور )البلدية

المدرسة البتدائية 

الموحدون

عمالة: الصخيرات  - م حجيإقليم: كلميم

تمارة
805/09/03 88 12/09/12بوشرى زوبير 26928Uمزدوجسيدي يحيى زعير

216/09/98إقليم: كلميمم م دوبيانإقليم: كلميمم م تيدالت 84 04/09/18ابراهيم جمال 10613Kمزدوجاسرير

104/09/02إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الداخلةإقليم: كلميمم م الشريف الدريسي 80 04/09/12إلتحاق بالزوجعيساوي لطيفة 10540F)مزدوجكلميم )البلدية

104/09/02إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الفتحإقليم: كلميمم م توتلين 80 04/09/18إلتحاق بالزوجةهشامي مولي المصطفى 27132R)مزدوجكلميم )البلدية

206/09/00إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الداخلةإقليم: كلميمم م توتلين 79 12/06/13إلتحاق بالزوجحفيظة الهرجاني 10540F)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية الحي إقليم: كلميمم م لبيار

الحجري

106/09/01إقليم: العيون 79 04/09/12بودعكى سعادو 06443C)مزدوجالعيون )البلدية

106/09/01إقليم: سيدي بنورالشريف الدريسيإقليم: كلميمالمدرسة البتدائية 3 مارس 78 01/09/10إلتحاق بالزوججميلة بنرضوان 08110Pمزدوجالوليدية

805/09/07إقليم: كلميمم م دوبيانإقليم: كلميمم م راس امليل 73 03/09/13اقيوا رشيد 10613Kمزدوجاسرير

المدرسة البتدائية فاطمة إقليم: كلميمم م احمد المنصور الذهبي

الفهرية

106/09/00إقليم: العيون 69 04/09/12م بتسعيد 24990M)مزدوجالعيون )البلدية
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207/09/04إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الفتحإقليم: كلميمم م تينزرت 69 24/09/11إلتحاق بالزوجفضمة اخصاصي 27132R)مزدوجكلميم )البلدية

105/09/07إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية 3 مارسإقليم: كلميمم م النويصرات 66 20/09/16إلتحاق بالزوجشكري امال 10542H)مزدوجكلميم )البلدية

102/09/10إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية للعائشةإقليم: كلميمم م تركمايت 65 03/09/12إلتحاق بالزوجكريمة بوكرين 10547N)مزدوجكلميم )البلدية

111/09/00إقليم: الفقيه بن صالحم العرفانإقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الداخلة 64 19/11/11حنان وداد 07322H سوق السبت أولد النمة

)البلدية(

مزدوج

102/09/10إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية لمتونةإقليم: كلميمم م ابراهيم الدرويش 64 04/09/12إلتحاق بالزوجاكرام مريم 10539E)مزدوجكلميم )البلدية

105/09/08إقليم: كلميمم م المام علي بن ابي طالبإقليم: كلميمم م ادموسى 63 05/09/13إلتحاق بالزوجاكرام وحمو 10649Zمزدوجاباينو

102/09/09إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية لمتونةإقليم: كلميمم م ابراهيم الدرويش 60 03/09/13إلتحاق بالزوج زهور شكري 10539E)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: كلميمم م عمر بن عبد العزيز

المسيرةالخضراء

304/09/02إقليم: كلميم 59 04/09/18إلتحاق بالزوجةالخليلي م 10538D)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: كلميمم م ابراهيم الدرويش

بورجا

102/09/09إقليم: كلميم 59 04/09/13لمنجوي مليكة 10581Aمزدوجتمولي

116/09/99إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الناشئةإقليم: كلميمم م توتلين 56 02/09/16إلتحاق بالزوجةالياس م 20388K)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: كلميمم م الفقيه م بن احمد

بورجا

106/09/01إقليم: كلميم 56 04/09/18ارجدال علي 10581Aمزدوجتمولي

المدرسة الجماعاتية إفران إقليم: كلميمم م الشيخ المدني الناصري

الطلس الصغير

106/09/01إقليم: كلميم 56 04/09/18م بموح 27134Tمزدوجافران أطلس الصغير

705/09/03إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية القدسإقليم: كلميمم م توتلين 56 02/09/16إلتحاق بالزوجالسد اسية 10546M)مزدوجكلميم )البلدية

105/09/08إقليم: الخميساتسعد بن معادإقليم: كلميمم م المام البخاري 55 06/09/17إلتحاق بالزوجبداز مديحة 26364Fمزدوجأيت يدين

917/09/84إقليم: كلميمم م عمرو السريريإقليم: كلميمم م تيدالت 53 02/09/14المصطفى مبشور 10606Cمزدوجاسرير

105/09/11إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية للعائشةإقليم: كلميمم م تركمايت 52 06/09/14إلتحاق بالزوجسميرة لزرك 10547N)مزدوجكلميم )البلدية

105/09/11إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية 3 مارسإقليم: كلميمم م العين 51 02/09/14إلتحاق بالزوجسلمى أزيام 10542H)مزدوجكلميم )البلدية

1 318



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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
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المدرسة البتدائية احمد 

الحنصالي

المدرسة البتدائية الشريف إقليم: كلميم

الدريسي

106/09/01إقليم: سيدي افني 50 نعمرشيد هرباز 04/09/19 16697Y)مزدوجسيدي إفني )البلدية

707/09/04إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية القدسإقليم: كلميمم م دوبيان 49 06/09/17إلتحاق بالزوجزهرة راضي 10546M)مزدوجكلميم )البلدية

505/09/07إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الناشئةإقليم: كلميمم م مولي أحمد الدرقاوي 49 05/09/16إلتحاق بالزوجخديجتو اكدر 20388K)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: كلميمم م المام البخاري

بورجا

705/09/07إقليم: كلميم 49 06/09/17فتيحة خبير 10581Aمزدوجتمولي

المدرسة البتدائية حمان إقليم: كلميمم م دوبيان

الفطواكي

302/09/09إقليم: كلميم 49 04/09/18إلتحاق بالزوجالهرزة ناهد 10541G)مزدوجكلميم )البلدية

105/09/03إقليم: كلميمم م توتلينإقليم: كلميمالمدرسة البتدائية جبل باني 48 02/09/17إلتحاق بالزوجلطيفة  المودن 10651Bمزدوجاباينو

المدرسة البتدائية عبدا بن إقليم: كلميمم م عمر بن عبد العزيز

ياسين

205/09/08إقليم: كلميم 48 04/09/18إلتحاق بالزوجبنعظيم الهام 10537C)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: كلميمم م توتلين

الزرقطوني

302/09/10إقليم: كلميم 46 04/09/18إلتحاق بالزوجادريدار أمينة 10543J)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: كلميمم م حمادي المرابطي

الزرقطوني

104/09/12إقليم: كلميم 46 02/09/14إلتحاق بالزوججهان الرقيق 10543J)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي 

بورجا

105/09/07إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الملإقليم: كلميم 43 04/09/18إلتحاق بالزوجفاضمة افوكال 27133S)مزدوجبويز كارن )البلدية

602/09/10إقليم: كلميمم م تركاواسيإقليم: كلميمم م الشاطئ البيض 43 04/09/19ساليم فتيحة 10637Lمزدوجتاركا وساي

102/09/10إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية 3 مارسإقليم: كلميمم م عمر بن عبد العزيز 42 04/09/19إلتحاق بالزوجالكي فاضمة 10542H)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية إقليم: كلميمم م عمرو السريري

الزرقطوني

705/09/08إقليم: كلميم 41 06/09/17إلتحاق بالزوجليلى اوشو 10543J)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: كلميمم م ابن تومرت

بورجا

305/09/11إقليم: كلميم 40 09/09/16احرتاف سناء 10581Aمزدوجتمولي

202/09/09إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية 3 مارسإقليم: كلميمم م توتلين 39 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمتو غيلني 10542H)مزدوجكلميم )البلدية

810/01/17إقليم: كلميمم م مولي أحمد الدرقاويإقليم: كلميمم م راس امليل 38 10/01/17مولي عبد القادر النوهايدي 10558Aمزدوجتكانت

المدرسة البتدائية إقليم: كلميمم م حاسي الكاح

الزرقطوني

104/09/12إقليم: كلميم 37 02/09/16إلتحاق بالزوجليلى بوكريشة 10543J)مزدوجكلميم )البلدية
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302/09/14إقليم: كلميمم م توتلينإقليم: كلميمم م تكلث 37 02/09/15إلتحاق بالزوجحاشي فاطمة 10651Bمزدوجاباينو

610/01/17إقليم: كلميمم م مولي أحمد الدرقاويإقليم: كلميمم م ادموسى 37 10/01/17الحسن ايدبوش 10558Aمزدوجتكانت

المدرسة البتدائية إقليم: كلميمم م دوبيان

الزرقطوني

402/09/09إقليم: كلميم 36 04/09/19إلتحاق بالزوجبوشرة اولحوس 10543J)مزدوجكلميم )البلدية

210/01/17إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية جبل بانيإقليم: كلميمم م ابراهيم الدرويش 35 06/09/17نور اليمان بنشكرى 10555Xمزدوجتغجيجت

401/01/17إقليم: كلميمم م الشريف الدريسيإقليم: كلميمم م ابن طفيل 28 04/09/18إلتحاق بالزوجبشرى مرشد 10608Eمزدوجاسرير

المدرسة الجماعاتية إفران إقليم: كلميمم م واوملوكت

الطلس الصغير

610/01/17إقليم: كلميم 28 10/01/17زينب حفى 27134Tمزدوجافران أطلس الصغير

110/01/17إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية جبل بانيإقليم: كلميمم م ادموسى 28 10/01/17م بوتزغى 10555Xمزدوجتغجيجت

1010/01/17إقليم: كلميمم م حمادي المرابطيإقليم: كلميمم م الشاطئ البيض 28 10/01/17مباركة شنان 10601Xمزدوجافركات

301/01/17إقليم: كلميمم م ابن طفيلإقليم: كلميمم م ابراهيم الدرويش 27 01/01/17فتيحة أيت حموش 10576Vمزدوجافران أطلس الصغير

203/03/17إقليم: كلميمم م تكاوستإقليم: كلميمم م تركمايت 27 27/09/17إلتحاق بالزوجمباركة ضراج 10640Pمزدوجلقصابي تاكوست

404/09/12إقليم: كلميمم م تيمولي اوفلإقليم: كلميمم م ابن تومرت 26 04/09/18مصطفى بوعلي 10582Bمزدوجتمولي

109/01/17إقليم: كلميم تسكنانإقليم: كلميمم م حاسي الكاح 25 06/09/17إلتحاق بالزوجبوتوميت الخادم 10641Rمزدوجلقصابي تاكوست

810/01/17إقليم: كلميمم م الشيخ المدني الناصريإقليم: كلميمم م ابن تومرت 25 27/09/17زهرة اخريزي 10568Lمزدوجافران أطلس الصغير

510/01/17إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية جبل بانيإقليم: كلميمم م ابراهيم الدرويش 25 06/09/17سناء الغزواني 10555Xمزدوجتغجيجت

910/01/17إقليم: كلميمم م احمد المنصور الذهبيإقليم: كلميمم م ابراهيم الدرويش 25 06/09/17غزلن زروال 10595Rمزدوجاداي

316/09/93إقليم: كلميمم م المام البخاريإقليم: كلميمم م ادموسى 24 04/09/18عبد ا لشكر 10587Gمزدوجتغجيجت

305/09/11إقليم: كلميمم م المام البخاريإقليم: كلميمم م واوملوكت 24 04/09/18اوبريك عبد الرحيم 10587Gمزدوجتغجيجت
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803/09/13إقليم: كلميمم م الفقيه م بن احمدإقليم: كلميمم م ابراهيم الدرويش 24 04/09/18سعيد الزاز 10572Rمزدوجافران أطلس الصغير

 المدرسة البتدائية المير إقليم: كلميمم م راس امليل

مولي عبد ا

102/09/16إقليم: طانطان 24 04/09/18لشكر بوبكر 15376M)مزدوجطانطان )البلدية

عمالة مقاطعة الحي صلح الدين اليوبيإقليم: كلميمم م ابراهيم الدرويش

الحسني
201/01/17 24 04/09/18السعدية الطالب 24704B الحي الحسني

)المقاطعة(

مزدوج

102/09/16إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية الموحدينإقليم: كلميمم م واوملوكت 23 04/09/19العتيقي سهام 25228

W

مزدوجطانطان )البلدية(

204/09/12إقليم: كلميمم م الشريف الدريسيإقليم: كلميمم م الشاطئ البيض 22 05/09/17إلتحاق بالزوجزهرة لوواري 10608Eمزدوجاسرير

602/09/14إقليم: كلميم تسكنانإقليم: كلميمم م تركاواسي 22 06/09/17إلتحاق بالزوجنعيمة ولسو 10641Rمزدوجلقصابي تاكوست

102/09/15إقليم: كلميمم م توتلينإقليم: كلميمم م لبيار 22 06/09/17إلتحاق بالزوجفاطمة اركراك 10651Bمزدوجاباينو

مجموعة مدارس الشاطئ إقليم: كلميمم م راس امليل

مركزية ادبوشني

103/03/17إقليم: سيدي افني 21 06/09/17اعنان لوبنة 16836Zمزدوجمير لفت

المدرسة البتدائية سيدي 

بورجا

202/09/15إقليم: كلميمم م توتلينإقليم: كلميم 20 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم أبدار 10651Bمزدوجاباينو

910/01/17إقليم: كلميمم م توتلينإقليم: كلميمم م مولي أحمد الدرقاوي 20 04/09/19إلتحاق بالزوجنزهة الكلب 10651Bمزدوجاباينو

304/09/12إقليم: كلميمم م عمر بن عبد العزيزإقليم: كلميمم م اغبالو 19 04/09/18إلتحاق بالزوجحفيظة زربوي 10643Tمزدوجلقصابي تاكوست

المدرسة البتدائية القاضي إقليم: كلميمم م الشاطئ البيض

عياض

103/09/13إقليم: طانطان 16 04/09/18نجاة حديدي 15373J)مزدوجطانطان )البلدية

204/09/12إقليم: كلميمم م المام البخاريإقليم: كلميمم م تركمايت 14 04/09/18ادريس حيسون 10587Gمزدوجتغجيجت

902/09/16إقليم: كلميمم م لبيارإقليم: كلميمم م ادموسى 14 04/09/18أحمد الهاني 10626Zمزدوجلبيار

702/09/16إقليم: كلميمم م الشريف الدريسيإقليم: كلميمم م تكلث 14 04/09/18إلتحاق بالزوجاسماء هماوي 10608Eمزدوجاسرير

401/01/17إقليم: كلميمم م توتلينإقليم: كلميمم م تركمايت 14 04/09/18إلتحاق بالزوجخديجة مروش 10651Bمزدوجاباينو

204/09/18إقليم: كلميمم م واوملوكتإقليم: كلميمم م راس امليل 14 04/09/18بكاو عبد الحافيظ 10597Tمزدوجاداي
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201/01/17إقليم: كلميمم م عمرو السريريإقليم: كلميمم م العين 13 04/09/19إلتحاق بالزوجامال فكناشي 10606Cمزدوجاسرير

المدرسة البتدائية سيدي 

بورجا

المدرسة البتدائية المدني إقليم: كلميم

الخصاصي

204/09/18إقليم: كلميم 13 04/09/18إلتحاق بالزوجرحمة بونعمى 10552U)مزدوجبويز كارن )البلدية

204/09/18إقليم: كلميمم م 23 نونبرإقليم: كلميمالمدرسة البتدائية جبل باني 12 04/09/18إلتحاق بالزوججواهر الفغاني 10647Xمزدوجتلوين اساكا

604/09/18إقليم: كلميمم م واوملوكتإقليم: كلميمم م راس امليل 9 04/09/19مريم وبدا 10597Tمزدوجاداي

104/09/19إقليم: كلميمم م حاسي الكاحإقليم: كلميمم م ابراهيم الدرويش 7 04/09/19حنان المشيشي 10604Aمزدوجافركات

104/09/19إقليم: كلميمم م ادموسىإقليم: كلميمم م راس امليل 7 04/09/19بوتغناش لغضف 10588Hمزدوجتغجيجت

104/09/18إقليم: كلميمم م تينزرتإقليم: كلميمم م ابراهيم الدرويش 9 04/09/19رشيد الوقيني 10589Jالمازيغيةتغجيجت

المدرسة البتدائية يوسف إقليم: كلميمم م تركمايت

بن تاشفين

202/09/16إقليم: كلميم 7 04/09/19بوطوب ابراهيم 10545L)المازيغيةكلميم )البلدية

م.م عمر ابن الخطاب 

مركزية ميرغت

316/09/94إقليم: تيزنيتم. ابن حزمإقليم: سيدي افني 185 16/09/97أقدمية 16 سنةالحسين شويخ 22963J)مزدوجتزنيت )البلدية

مجموعة مدارس 

الخوارزمي مركزية ادبعيز

316/09/94إقليم: تيزنيتم. البساتينإقليم: سيدي افني 185 19/09/96أقدمية 16 سنةالمحفوظ الساخي 17213J)مزدوجتزنيت )البلدية

مجموعة مدارس المعري 

مركزية تغيرت

م.م صلح الدين اليوبي إقليم: سيدي افني

مركزية اغرم

216/09/96إقليم: تيزنيت 185 16/09/96أقدمية 16 سنةرشيد ابدار 17128Sمزدوجالركادة

مجموعة مدارس الندلس 

مركزية احندارن

المدرسة البتدائية الشريف إقليم: سيدي افني

الدريسي

116/09/96إقليم: سيدي افني 177 16/09/98أقدمية 16 سنةسمير لطفي 16697Y)مزدوجسيدي إفني )البلدية

مجموعة مدارس الجبل 

الخضر مركزية مستي

116/09/97إقليم: سيدي افنيالمدرسة البتدائية النهضةإقليم: سيدي افني 175 16/09/98أقدمية 16 سنةابراهيم بلعربي 16691S)مزدوجسيدي إفني )البلدية

مجموعة مدارس الشهداء 

مركزية اصبويا

116/09/86إقليم: أزيللمركزية آيت ماجدنإقليم: سيدي افني 173 06/09/00أقدمية 16 سنةالمنصوري علي 07098Pمزدوجأيت ماجدن

مجموعة مدارس الزهراوي 

مركزية الحفارات ايت ايوب

المدرسة البتدائية العهد إقليم: سيدي افني

الجديد

216/09/98إقليم: سيدي افني 173 16/09/98أقدمية 16 سنةعزيز زيرتو 16695

W

مزدوجسيدي إفني )البلدية(

مجموعة مدارس الشهداء 

مركزية اصبويا

المدرسة البتدائية الشريف إقليم: سيدي افني

الدريسي

216/09/98إقليم: سيدي افني 173 16/09/98أقدمية 16 سنةالمرشد جميلة 16697Y)مزدوجسيدي إفني )البلدية

مجموعة مدارس الزهراوي 

مركزية الحفارات ايت ايوب

المدرسة البتدائية الشريف إقليم: سيدي افني

الدريسي

316/09/98إقليم: سيدي افني 173 16/09/98أقدمية 16 سنةالحسن ملسة 16697Y)مزدوجسيدي إفني )البلدية
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مجموعة مدارس القادسية 

مركزية امي اكني

216/09/98إقليم: سيدي افنيالمدرسة البتدائية ابن طفيلإقليم: سيدي افني 173 16/09/98أقدمية 16 سنةلحسن صابري 16692T)مزدوجسيدي إفني )البلدية

مجموعة مدارس 

الخوارزمي مركزية ادبعيز

عمالة: أكادير  إدا م.واد سوسإقليم: سيدي افني

وتنان
416/09/98 169 16/09/99أقدمية 16 سنةالحسن أمزيل 04874Xمزدوجالدراركة

مجموعة مدارس الشاطئ 

مركزية ادبوشني

المدرسة البتدائية عمر إقليم: سيدي افني

الخيام

116/09/98إقليم: سيدي افني 167 16/09/99أقدمية 16 سنةعبد ا الكرور 16826Nمزدوجمير لفت

مجموعة مدارس المعري 

مركزية تغيرت

116/09/99عمالة: مراكشمدرسة برادي 2إقليم: سيدي افني 167 16/09/99أقدمية 16 سنةرشيد الغزالي 27130N)مزدوجالمنارة )المقاطعة

م.م  وادي المخازن مركزية 

ادبركة

416/09/99إقليم: سيدي افنيالمدرسة البتدائية ابن طفيلإقليم: سيدي افني 167 16/09/99أقدمية 16 سنةحميد الحرش 16692T)مزدوجسيدي إفني )البلدية

مجموعة مدارس 

الخوارزمي مركزية ادبعيز

عمالة: إنزكان ايت م البراعمإقليم: سيدي افني

ملول
116/09/99 167 16/09/99أقدمية 16 سنةسناء السعيدي 05067G)مزدوجأيت ملول )البلدية

مجموعة مدارس الشاطئ 

مركزية ادبوشني

616/09/94إقليم: سيدي افنيالمدرسة البتدائية الفتحإقليم: سيدي افني 165 06/09/02أقدمية 16 سنةعلي كنكا 16694V)مزدوجسيدي إفني )البلدية

م.م  م بن الحسين مركزية 

اسك

116/09/98إقليم: سيدي افنيالمدرسة البتدائية الفتحإقليم: سيدي افني 163 16/09/98أقدمية 16 سنةللة زينب العلوي 16694V)مزدوجسيدي إفني )البلدية

م.م الناشئة مركزية امي 

اوكني

المدرسة البتدائية الشريف إقليم: سيدي افني

الدريسي

716/09/99إقليم: سيدي افني 163 06/09/00أقدمية 16 سنةلشكر حسن 16697Y)مزدوجسيدي إفني )البلدية

مجموعة مدارس الندلس 

مركزية احندارن

816/09/99إقليم: سيدي افنيالمدرسة البتدائية الداخلةإقليم: سيدي افني 163 06/09/00أقدمية 16 سنةاحمد شادلي 16696X)مزدوجسيدي إفني )البلدية

مجموعة مدارس الزهراوي 

مركزية الحفارات ايت ايوب

806/09/00إقليم: سيدي افنيالمدرسة البتدائية الداخلةإقليم: سيدي افني 161 06/09/00أقدمية 16 سنةأسماء بوجات 16696X)مزدوجسيدي إفني )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م السعديينإقليم: سيدي افنيم.م أنوال مركزية اتنين اقديم

ملول
106/09/00 161 06/09/00أقدمية 16 سنةمريم بوكرين 05050N الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

مجموعة مدارس المل 

مركزية النابور

عمالة: إنزكان ايت م ابن باجةإقليم: سيدي افني

ملول
106/09/00 161 06/09/00أقدمية 16 سنة     فؤاد  بونجوم 18674X)مزدوجأيت ملول )البلدية

 مجموعة مدارس التلل 

مركزية ادبنران

م.م ابن خلدون مركزية إقليم: سيدي افني

وجان

606/09/00إقليم: تيزنيت 161 06/09/00أقدمية 16 سنةالحسن مماد 17182Aمزدوجويجان

مجموعة مدارس الزدهار 

مركزية كرامة

عمالة: أكادير  إدا م.الحنصالــيإقليم: سيدي افني

وتنان
106/09/00 161 06/09/00أقدمية 16 سنةعادل  حافيظي 04881Eمزدوجالدراركة

م.م  م بن الحسين مركزية 

اسك

المدرسة البتدائية عبدا بن إقليم: سيدي افني

ياسين

216/09/99إقليم: كلميم 157 16/09/99أقدمية 16 سنةخديجة بيقنضارن 10537C)مزدوجكلميم )البلدية

مجموعة مدارس 

الخوارزمي مركزية ادبعيز

306/09/00إقليم: القنيطرةالطلسإقليم: سيدي افني 157 16/09/01أقدمية 16 سنةسميرة الشابي 10816F)مزدوجالقنيطرة )البلدية
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مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

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 

الخوارزمي مركزية ادبعيز

106/09/00إقليم: القنيطرةباب فاسإقليم: سيدي افني 157 06/09/01أقدمية 16 سنةعادل المومني 10810Z)مزدوجالقنيطرة )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م خالد بن الوليدإقليم: سيدي افنيالمدرسة الجماعاتية تيوغزة

ملول
116/09/99 153 06/09/00أقدمية 16 سنةرشيد صيك 23788F الدشيرة الجهادية

)البلدية(

مزدوج

مجموعة مدارس الشعاع 

مركزية اداوسكوم

106/09/00إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية 3 مارسإقليم: سيدي افني 153 04/09/02أقدمية 16 سنةحميد عفيف 10542H)مزدوجكلميم )البلدية

مجموعة مدارس ابن باجة 

مركزية ادناصر

106/09/00إقليم: سيدي افنيالمدرسة البتدائية المرغيتيإقليم: سيدي افني 153 04/09/02أقدمية 16 سنةالحسن وعزي 16711N)مزدوجالخصاص )البلدية

مجموعة مدارس المقريزي 

مركزية انفك

عمالة: إنزكان ايت م ابن خلدونإقليم: سيدي افني

ملول
306/09/00 151 06/09/00أقدمية 16 سنةالمباركي      رشيد 05046J)مزدوجانزكان )البلدية

مجموعة مدارس اد 

المحفوض مركزية اد 

المدرسة الجماعاتية إفران إقليم: سيدي افني

الطلس الصغير

106/09/01إقليم: كلميم 151 04/09/02أقدمية 16 سنةالهاشم بني عيسى 27134Tمزدوجافران أطلس الصغير

م.م مسكينة- اغيــل  إقليم: سيدي افنيم.م أنوال مركزية اتنين اقديم

اوضرضــور

عمالة: أكادير  إدا 

وتنان
106/09/01 151 04/09/02أقدمية 16 سنةحليمة فودا 04895V)مزدوجاكادير )البلدية

م.م الزرقطوني مركزية 

بيفورنا

المدرسة البتدائية عمر بن إقليم: سيدي افني

عبد العزيز

عمالة مقاطعات ابن 

مسيك
106/09/01 151 04/09/02أقدمية 16 سنةخالد سعيدون 01831P)مزدوجابن امسيك )المقاطعة

مجموعة مدارس اد 

المحفوض مركزية اد 

104/09/02عمالة: مراكشمدرسة أمينة بنت وهبإقليم: سيدي افني 149 08/11/18أقدمية 16 سنةالنامي حاتم 02734

W

سيدي يوسف بن علي 

)المقاطعة(

مزدوج

مجموعة مدارس الصخور 

مركزية ازروالن

م.م عمر ابن الخطاب إقليم: سيدي افني

مركزية ميرغت

1004/09/02إقليم: سيدي افني 149 04/09/02أقدمية 16 سنةعمر ادافقير 17006Jمزدوجسيدي حساين أو علي

مجموعة مدارس القاضي 

م أوبلوش مركزية 

م.م سيدي بوعبدلي مركزية إقليم: سيدي افني

سيدي بوعبدلي

806/09/00إقليم: تيزنيت 145 06/09/04أقدمية 16 سنةحنان السعيد 17148Nمزدوجسيدي بوعبد اللي

مجموعة مدارس الزهراوي 

مركزية الحفارات ايت ايوب

904/09/02إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الداخلةإقليم: سيدي افني 143 20/09/03أقدمية 16 سنةسعيد صرفان 10540F)مزدوجكلميم )البلدية

م.م ابراهيم الروداني 

مركزية ادوعلي

116/09/96إقليم: الخميساتابو الفداءإقليم: سيدي افني 141 03/07/07أقدمية 12 سنةفتح فاتح 11238Pمزدوجأولماس

م.م الناشئة مركزية امي 

اوكني

عمالة: الصخيرات  - دار الباتولإقليم: سيدي افني

تمارة
104/09/02 141 07/09/04أقدمية 16 سنةالدحاوي يوسف 01340F)مزدوجتمارة )البلدية

مجموعة مدارس القاضي 

عياض مركزية اربعاء ايت 

م.م سيدي بوعبدلي مركزية إقليم: سيدي افني

سيدي بوعبدلي

604/09/02إقليم: تيزنيت 141 04/09/04أقدمية 16 سنةأحمد ولدبويا 17148Nمزدوجسيدي بوعبد اللي

مجموعة مدارس عقبة بن 

نافع مركزية تهرموشت

المدرسة البتدائية ربوة إقليم: سيدي افني

الصهريج

105/09/03إقليم: كلميم 141 05/09/03أقدمية 16 سنةالبوجباوي هشام 10548P)مزدوجكلميم )البلدية

مجموعة مدارس أمغار 

سعيد مركزية السماهرة

عمالة: إنزكان ايت م الفلحإقليم: سيدي افني

ملول
105/09/03 141 05/09/03أقدمية 16 سنةلمكيطع حنان 05047K)مزدوجانزكان )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 2020

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 الفارابي 

مركزية سيدي داود

103/09/03إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية لمتونةإقليم: سيدي افني 141 03/09/03أقدمية 16 سنةجميلة مرزوق 10539E)مزدوجكلميم )البلدية

مجموعة مدارس ابن زيدون 

مركزية انامر

عمالة: إنزكان ايت م قنطرة سوسإقليم: سيدي افني

ملول
105/09/03 141 05/09/03أقدمية 16 سنةام قرقاش 05063C)مزدوجأيت ملول )البلدية

مجموعة مدارس ابن زهر 

مركزية تهنكاك

عمالة: إنزكان ايت م الزلقةإقليم: سيدي افني

ملول
404/09/02 139 04/09/02أقدمية 16 سنةبلقاسم بن هلل 05030S)مزدوجانزكان )البلدية

مجموعة مدارس علي 

الدرقاوي مركزية تيلوى

م.م سيدي بوعبدلي مركزية إقليم: سيدي افني

سيدي بوعبدلي

805/09/03إقليم: تيزنيت 133 05/09/03إلتحاق بالزوجالبطاش امال 17148Nمزدوجسيدي بوعبد اللي

م.م العرعار مركزية 

تيورضوين

المدرسة البندائية حي إقليم: سيدي افني

المسيرة

304/09/02إقليم: كلميم 131 06/11/06أقدمية 12 سنةم باكري 03394N)مزدوجبويز كارن )البلدية

مجموعة مدارس علي 

الدرقاوي مركزية تيلوى

م.م عثمان ابن عفان مركزية إقليم: سيدي افني

الحفاير

405/09/03إقليم: تيزنيت 131 05/09/03أقدمية 16 سنةبنصالح سعيد 17137Bمزدوجالركادة

مجموعة مدارس عقبة بن 

نافع مركزية تهرموشت

1007/09/05إقليم: كلميمم م 23 نونبرإقليم: سيدي افني 125 07/09/05أقدمية 12 سنةاحمد الغزواني 10647Xمزدوجتلوين اساكا

مجموعة مدارس الكندي 

مركزية ادموسى وعلي

المدرسة البتدائية عمر إقليم: سيدي افني

الخيام

106/09/01إقليم: سيدي افني 123 25/03/10الطاهر حساين 16826Nمزدوجمير لفت

مجموعة مدارس 3 مارس 

مركزية اتنين املو

206/09/01إقليم: كلميمم م توتلينإقليم: سيدي افني 121 05/05/10عزيز    سليم 10651Bمزدوجاباينو

216/09/94إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الهدىإقليم: سيدي افنيالمدرسة البتدائية المرغيتي 118 06/09/00إلتحاق بالزوجةحميد بنعياد 19699L)مزدوجكلميم )البلدية

م.م المقاومة مركزية 

تنغلست

906/09/00إقليم: كلميمم م مولي أحمد الدرقاويإقليم: سيدي افني 109 06/09/13علي بلعسري 10558Aمزدوجتكانت

مجموعة مدارس الكندي 

مركزية ادموسى وعلي

المدرسة البتدائية عمر إقليم: سيدي افني

الخيام

106/09/01إقليم: سيدي افني 103 23/10/11بوقدور أحمد 16826Nمزدوجمير لفت

مجموعة مدارس الزدهار 

مركزية كرامة

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: سيدي افني

بورجا

107/09/05إقليم: كلميم 99 20/10/09شدية بيدان 10581Aمزدوجتمولي

م.م ابراهيم الروداني 

مركزية ادوعلي

المدرسة البتدائية المنصور إقليم: سيدي افني

الذهبي

206/09/06إقليم: العيون 97 20/09/11اذبوبريك م سعيد 06435U)مزدوجالعيون )البلدية

مجموعة مدارس العلويين 

مركزية تشبنيت ايت كرمون

مجموعة مدارس سيدي إقليم: سيدي افني

اعزا مركزية فوزارت

605/09/07إقليم: سيدي افني 71 02/09/15علي مباركي 17076Kمزدوجسبت النابور

مجموعة مدارس القاضي 

م أوبلوش مركزية 

إقليم: شتوكة آيت م.م  تين علي اوعديإقليم: سيدي افني

باها
1005/09/03 69 05/09/15هشام بوجنوي 05227Fمزدوجبلفاع

مجموعة مدارس الشهداء 

مركزية اصبويا

607/09/04إقليم: كلميمم م عمرو السريريإقليم: سيدي افني 68 04/09/18البيضا   حمادي 10606Cمزدوجاسرير
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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 2020

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 العلويين 

مركزية تشبنيت ايت كرمون

إقليم: شتوكة آيت  م. خربة سيدي طيبإقليم: سيدي افني

باها
305/09/07 66 02/09/16دهباني الحسان 20555Sمزدوجأيت عميرة

مجموعة مدارس اد 

المحفوض مركزية اد 

إقليم: شتوكة آيت م.م إبن حزمإقليم: سيدي افني

باها
205/09/07 59 02/09/16إلتحاق بالزوجةسعيد الساخي 05157Eمزدوجسيدي بيبي

مجموعة مدارس عبد الجليل 

القباج مركزية تكنسا

المدرسة البتدائية الشيخ إقليم: سيدي افني

ماء العينين

505/09/11إقليم: سيدي افني 52 02/09/16مركان  الحسين 16710M)مزدوجالخصاص )البلدية

مجموعة مدارس الجبل 

الخضر مركزية مستي

مجموعة مدارس النسيم إقليم: سيدي افني

مركزية امي نفاست

202/09/10إقليم: سيدي افني 49 02/09/17تركزي البشير 16748Dمزدوجامي نفاست

م.م  وادي المخازن مركزية 

ادبركة

309/12/11إقليم: طاطاالنخيلإقليم: سيدي افني 46 06/09/17إلتحاق بالزوجبيقنصارن نعيمة 15949K)مزدوجطاطا )البلدية

م.م أم المؤمنين مركزية 

ادبيفنشكير

إقليم: شتوكة آيت م.م  كحيزإقليم: سيدي افني

باها
905/09/11 39 06/09/17عيسى أخصاصي 05242Xمزدوجانشادن

مجموعة مدارس أبو بكر 

الصديق مركزية تكنزة

912/01/17إقليم: كلميمم م مولي أحمد الدرقاويإقليم: سيدي افني 38 12/01/17خديجة عنوز 10558Aمزدوجتكانت

مجموعة مدارس ابن بسام 

مركزية تطروست

المدرسة البتدائية الشيخ إقليم: سيدي افني

ماء العينين

112/01/17إقليم: سيدي افني 38 12/01/17العربي الهصور 16710M)مزدوجالخصاص )البلدية

م.م الناشئة مركزية امي 

اوكني

102/09/14إقليم: سيدي افنيالمدرسة الجماعاتية تيوغزةإقليم: سيدي افني 37 04/09/19ادهمو فاطمة 16800Kمزدوجتيوغزة

م.م العرعار مركزية 

تيورضوين

112/01/17إقليم: كلميمم م مولي أحمد الدرقاويإقليم: سيدي افني 35 06/09/17خديجة بوالضاهر 10558Aمزدوجتكانت

مجموعة مدارس عبد الجليل 

القباج مركزية تكنسا

مجموعة مدارس النعمة إقليم: سيدي افني

مركزية اتنين ايت الرخاء

112/01/17إقليم: سيدي افني 35 06/09/17عمر ابوالقاسم 17026Fمزدوجأيت الرخا

مجموعة مدارس الحنصالي 

مركزية اكورين ايت علي

112/01/17إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية العبورإقليم: سيدي افني 35 06/09/17مينة المكرع 15365A)مزدوجطانطان )البلدية

مجموعة مدارس المعري 

مركزية تغيرت

105/09/11إقليم: كلميمم م الطاهر الفرانيإقليم: سيدي افني 31 06/09/17رقية اوالمؤدن 10570Nمزدوجافران أطلس الصغير

مجموعة مدارس أمغار 

سعيد مركزية السماهرة

404/09/12إقليم: كلميمم م مولي أحمد الدرقاويإقليم: سيدي افني 31 06/09/17امشغل م 10558Aمزدوجتكانت

م.م الزرقطوني مركزية 

بيفورنا

المدرسة الجماعاتية إفران إقليم: سيدي افني

الطلس الصغير

104/09/12إقليم: كلميم 31 06/09/17عبد العزيز اموش 27134Tمزدوجافران أطلس الصغير

مجموعة مدارس القاضي 

عياض مركزية اربعاء ايت 

مجموعة مدارس الخوارزمي إقليم: سيدي افني

مركزية ادبعيز

104/09/12إقليم: سيدي افني 31 06/09/17الغور حميد 16989Rمزدوجسيدي مبارك

مجموعة مدارس الطاهر 

الفراني مركزية تغلولو

104/09/12إقليم: كلميمم م ابن طفيلإقليم: سيدي افني 31 06/09/17عمر موشان 10576Vمزدوجافران أطلس الصغير
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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 2020

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 النعمة 

مركزية اتنين ايت الرخاء

104/09/12إقليم: كلميمم م الفقيه م بن احمدإقليم: سيدي افني 31 06/09/17ولعين ابراهيم 10572Rمزدوجافران أطلس الصغير

م.م العرعار مركزية 

تيورضوين

303/09/13إقليم: كلميمم م تيمولي اوفلإقليم: سيدي افني 31 06/09/17أنس كرموس 10582Bمزدوجتمولي

مجموعة مدارس الزدهار 

مركزية كرامة

المدرسة الجماعاتية إفران إقليم: سيدي افني

الطلس الصغير

103/09/13إقليم: كلميم 31 06/09/17سعدية وصبير 27134Tمزدوجافران أطلس الصغير

 مجموعة مدارس التلل 

مركزية ادبنران

102/09/14إقليم: كلميمم م تينزرتإقليم: سيدي افني 31 06/09/17ابراهيم الكويس 10589Jمزدوجتغجيجت

م.م أم المؤمنين مركزية 

ادبيفنشكير

مجموعة مدارس عبد الجليل إقليم: سيدي افني

القباج مركزية تكنسا

702/09/14إقليم: سيدي افني 31 06/09/17احمد فوضيل 17027Gمزدوجأيت الرخا

مجموعة مدارس العلويين 

مركزية تشبنيت ايت كرمون

106/09/17إقليم: سيدي افنيالمدرسة الجماعاتية تيوغزةإقليم: سيدي افني 31 06/09/17سعيد بلعنوان 16800Kمزدوجتيوغزة

مجموعة مدارس طارق بن 

زياد مركزية ابضر

106/09/17إقليم: سيدي افنيالمدرسة الجماعاتية تيوغزةإقليم: سيدي افني 31 06/09/17 خديجة بنران 16800Kمزدوجتيوغزة

مجموعة مدارس الصخور 

مركزية ازروالن

م.م الضياء مركزية سيدي إقليم: سيدي افني

علي بوزيد

106/09/17إقليم: سيدي افني 31 06/09/17فاطمة حامدي 16815Bمزدوجتيوغزة

مجموعة مدارس علي 

الدرقاوي مركزية تيلوى

مجموعة مدارس النعمة إقليم: سيدي افني

مركزية اتنين ايت الرخاء

425/09/17إقليم: سيدي افني 31 25/09/17أوشن ابراهيم 17026Fمزدوجأيت الرخا

مجموعة مدارس الندلس 

مركزية احندارن

مجموعة مدارس الشهداء إقليم: سيدي افني

مركزية اصبويا

712/01/17إقليم: سيدي افني 29 04/09/19وليد بوعزاز 16725Dمزدوجاسبوية

مجموعة مدارس الشهداء 

مركزية اصبويا

مجموعة مدارس النسيم إقليم: سيدي افني

مركزية امي نفاست

412/01/17إقليم: سيدي افني 29 04/09/19ابوبكر بنلعمش 16748Dمزدوجامي نفاست

المدرسة البتدائية الشريف 

الدريسي

المدرسة البتدائية احمد إقليم: سيدي افني

الحنصالي

104/09/12إقليم: كلميم 28 نعم  سعاد أعراب 06/09/17 24385E)مزدوجكلميم )البلدية

مجموعة مدارس القاضي 

عياض مركزية اربعاء ايت 

مجموعة مدارس الحنصالي إقليم: سيدي افني

مركزية اكورين ايت علي

902/09/16إقليم: سيدي افني 28 05/09/16بنهما م 16999Bمزدوجسيدي مبارك

مجموعة مدارس الطاهر 

الفراني مركزية تغلولو

مجموعة مدارس الخوارزمي إقليم: سيدي افني

مركزية ادبعيز

102/09/16إقليم: سيدي افني 28 02/09/16بومهدي صفاء 16989Rمزدوجسيدي مبارك

مجموعة مدارس المعري 

مركزية تغيرت

102/09/16إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الموحدونإقليم: سيدي افني 28 07/09/16إلتحاق بالزوجسكينة ورزان 25762B)مزدوجكلميم )البلدية

مجموعة مدارس العلويين 

مركزية تشبنيت ايت كرمون

م/م المسيرة الخضراء إقليم: سيدي افني

مركزية اخربان

عمالة: إنزكان ايت 

ملول
402/09/16 28 02/09/16إلتحاق بالزوججميلة زعلي 05087Dمزدوجتمسية

مجموعة مدارس أمغار 

سعيد مركزية السماهرة

مجموعة مدارس الندلس إقليم: سيدي افني

مركزية احندارن

212/01/17إقليم: سيدي افني 28 12/01/17مبارك أجبابدي 16722Aمزدوجمستي
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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 ابن زيدون 

مركزية انامر

مجموعة مدارس 23 نونبر إقليم: سيدي افني

مركزية فم كيزي

712/01/17إقليم: سيدي افني 28 12/01/17العبادي مصطفى 16743Yمزدوجامي نفاست

م.م العرعار مركزية 

تيورضوين

612/01/17إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية المرابطينإقليم: سيدي افني 25 06/09/17فاطمة بوتبقالت 25444F)مزدوجطانطان )البلدية

مجموعة مدارس القاضي 

م أوبلوش مركزية 

المدرسة البتدائية الشيخ إقليم: سيدي افني

ماء العينين

204/09/17إقليم: سيدي افني 25 04/09/17إلتحاق بالزوجحفيظة بوطريق 16710M)مزدوجالخصاص )البلدية

م.م الناشئة مركزية امي 

اوكني

مجموعة مدارس الكندي إقليم: سيدي افني

مركزية ادموسى وعلي

106/09/17إقليم: سيدي افني 25 04/09/19عبد الرحمان ادبلقاسم 16834Xمزدوجمير لفت

م.م الناشئة مركزية امي 

اوكني

مجموعة مدارس المرابطين إقليم: سيدي افني

مركزية تعنديت

106/09/17إقليم: سيدي افني 25 04/09/19م أخزان 16831Uمزدوجمير لفت

مجموعة مدارس الجبل 

الخضر مركزية مستي

مجموعة مدارس 23 نونبر إقليم: سيدي افني

مركزية فم كيزي

106/09/01إقليم: سيدي افني 24 04/09/18انزار علي سالم 16743Yمزدوجامي نفاست

مجموعة مدارس العلويين 

مركزية تشبنيت ايت كرمون

مجموعة مدارس سيدي إقليم: سيدي افني

اعزا مركزية فوزارت

102/09/10إقليم: سيدي افني 24 نعمليلى بود 04/09/18 17076Kمزدوجسبت النابور

م.م  يعقوب المنصور 

مركزية ادوعراب

803/09/13إقليم: سيدي افنيم.م ابن يونس مركزية اداروإقليم: سيدي افني 24 04/09/18 ابو الخير علي 17020Zمزدوجسيدي حساين أو علي

م.م الناشئة مركزية امي 

اوكني

203/09/13إقليم: كلميمم م لبيارإقليم: سيدي افني 24 04/09/18بنجيموع محيجيبة 10626Zمزدوجلبيار

م.م الزرقطوني مركزية 

بيفورنا

مجموعة مدارس 23 نونبر إقليم: سيدي افني

مركزية فم كيزي

903/09/13إقليم: سيدي افني 24 04/09/18ابراهيم الزاهي 16743Yمزدوجامي نفاست

مجموعة مدارس 3 مارس 

مركزية اتنين املو

802/09/14إقليم: كلميمم م النويصراتإقليم: سيدي افني 24 04/09/18حسنا باجي 10614Lمزدوجاسرير

مجموعة مدارس عقبة بن 

نافع مركزية تهرموشت

مجموعة مدارس الندلس إقليم: سيدي افني

مركزية احندارن

102/09/15إقليم: سيدي افني 24 04/09/18بنعبو م 16722Aمزدوجمستي

مجموعة مدارس ابن زيدون 

مركزية انامر

المدرسة البتدائية بئر إقليم: سيدي افني

أنزران

106/09/16إقليم: العيون 24 04/09/18احمد بريدليل 06436V)مزدوجالعيون )البلدية

مجموعة مدارس المقريزي 

مركزية انفك

402/09/16إقليم: كلميمم م النويصراتإقليم: سيدي افني 24 04/09/18ربيعة المكحول 10614Lمزدوجاسرير

مجموعة مدارس أبو بكر 

الصديق مركزية تكنزة

 المدرسة البتدائية المير إقليم: سيدي افني

مولي عبد ا

102/09/16إقليم: طانطان 24 04/09/18الوالي مكروم 15376M)مزدوجطانطان )البلدية

مجموعة مدارس الرازي 

مركزية اوكرز

مجموعة مدارس المرابطين إقليم: سيدي افني

مركزية تعنديت

101/01/17إقليم: سيدي افني 24 04/09/18يوسف تلعنين 16831Uمزدوجمير لفت

مجموعة مدارس الشعاع 

مركزية اداوسكوم

المدرسة البتدائية حليمة إقليم: سيدي افني

السعدية

304/09/18إقليم: طانطان 24 04/09/18مباركة ودنون 25787D)مزدوجالوطية )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

مجموعة مدارس 

الخوارزمي مركزية ادبعيز

إقليم: شتوكة آيت م.م امجاضإقليم: سيدي افني

باها
204/09/12 22 06/09/17إلتحاق بالزوجاسماء ابوسعيد 05233Mمزدوجبلفاع

م.م العرعار مركزية 

تيورضوين

106/09/17إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية جبل بانيإقليم: سيدي افني 22 06/09/17إلتحاق بالزوجةعبد الرحيم برايك 10555Xمزدوجتغجيجت

مجموعة مدارس أبو بكر 

الصديق مركزية تكنزة

المدرسة البتدائية عمر إقليم: سيدي افني

الخيام

106/09/17إقليم: سيدي افني 22 06/09/17إلتحاق بالزوجالسعدية بكيوض 16826Nمزدوجمير لفت

مجموعة مدارس الشهداء 

مركزية اصبويا

المدرسة البتدائية الحي إقليم: سيدي افني

الحجري

705/09/11إقليم: العيون 21 06/09/17عتمان حيان 06443C)مزدوجالعيون )البلدية

مجموعة مدارس الحنصالي 

مركزية اكورين ايت علي

مجموعة مدارس المرابطين إقليم: سيدي افني

مركزية تعنديت

405/09/11إقليم: سيدي افني 21 06/09/17مصطفى اوبلقاس 16831Uمزدوجمير لفت

مجموعة مدارس الشعاع 

مركزية اداوسكوم

205/09/11إقليم: النواصرم. عبد الكريم الخطابيإقليم: سيدي افني 21 06/09/17علي صياد 25970C)مزدوجبوسكورة )البلدية

مجموعة مدارس الكندي 

مركزية ادموسى وعلي

المدرسة البتدائية العهد إقليم: سيدي افني

الجديد

104/09/12إقليم: طانطان 21 06/09/17عبد العزيز الحدادي 26844C)مزدوجطانطان )البلدية

مجموعة مدارس 23 نونبر 

مركزية فم كيزي

عمالة: المضيق - مدرسة عين شوفوإقليم: سيدي افني

الفنيدق
604/09/12 21 06/09/17إلتحاق بالزوجميلودة الطوخي 26012Y)مزدوجالمضيق )البلدية

م.م الزرقطوني مركزية 

بيفورنا

مجموعة مدارس الشاطئ إقليم: سيدي افني

مركزية ادبوشني

303/09/13إقليم: سيدي افني 21 06/09/17أحمد أبخشاش 16836Zمزدوجمير لفت

مجموعة مدارس الزدهار 

مركزية كرامة

403/09/13إقليم: كلميمم م اغبالوإقليم: سيدي افني 21 06/09/17زني احمد 10578Xمزدوجافران أطلس الصغير

مجموعة مدارس الجبل إقليم: سيدي افنيم.م أنوال مركزية اتنين اقديم

الخضر مركزية مستي

102/09/14إقليم: سيدي افني 21 06/09/17مبارك أعريش 16718

W

مزدوجمستي

مجموعة مدارس طارق بن 

زياد مركزية ابضر

902/09/14إقليم: كلميمم.م تيسلنإقليم: سيدي افني 21 06/09/17البشير بعزيز 10584Dمزدوجتمولي

 مجموعة مدارس التلل 

مركزية ادبنران

902/09/14إقليم: كلميمم م ادموسىإقليم: سيدي افني 21 06/09/17الحسين بوكيوض 10588Hمزدوجتغجيجت

مجموعة مدارس الغزالي 

مركزية كاور

المدرسة البتدائية بئر إقليم: سيدي افني

أنزران

102/09/14إقليم: طانطان 21 06/09/17م العيشي 15371G)مزدوجطانطان )البلدية

مجموعة مدارس تجاجت 

مركزية تجاجت

502/09/14إقليم: كلميمم.م تيسلنإقليم: سيدي افني 21 05/09/17تاويل عزيز 10584Dمزدوجتمولي

مجموعة مدارس ابن باجة 

مركزية ادناصر

المدرسة البتدائية العهد إقليم: سيدي افني

الجديد

102/09/15إقليم: طانطان 21 04/09/19يوسف جلولي 26844C)مزدوجطانطان )البلدية

م.م العرعار مركزية 

تيورضوين

المدرسة البتدائية عمر إقليم: سيدي افني

الخيام

106/09/17إقليم: سيدي افني 21 06/09/17إلتحاق بالزوجخديجة الوزاني 16826Nمزدوجمير لفت
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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 أبي الحسن 

اللغي مركزية اكادير ايزري

مجموعة مدارس الشهداء إقليم: سيدي افني

مركزية اصبويا

106/09/17إقليم: سيدي افني 21 06/09/17مبارك حسينا 16725Dمزدوجاسبوية

م.م ابراهيم الروداني 

مركزية ادوعلي

المدرسة البتدائية يوسف إقليم: سيدي افني

بن تاشفين

106/09/17إقليم: طانطان 21 06/09/17صفية الدهبي 15370F)مزدوجطانطان )البلدية

مجموعة مدارس العلويين 

مركزية تشبنيت ايت كرمون

مجموعة مدارس النعمة إقليم: سيدي افني

مركزية اتنين ايت الرخاء

106/09/17إقليم: سيدي افني 21 06/09/17رشيدة أزرو 17026Fمزدوجأيت الرخا

مجموعة مدارس علي 

الدرقاوي مركزية تيلوى

م.م الناشئة مركزية امي إقليم: سيدي افني

اوكني

206/09/17إقليم: سيدي افني 21 06/09/17شعيب مجوطي 16801Lمزدوجتيوغزة

مجموعة مدارس طارق بن 

زياد مركزية ابضر

مجموعة مدارس الكندي إقليم: سيدي افني

مركزية ادموسى وعلي

406/09/17إقليم: سيدي افني 21 06/09/17فاضمة  أوبريك 16834Xمزدوجمير لفت

مجموعة مدارس الغزالي 

مركزية كاور

م.م  م بن الحسين مركزية إقليم: سيدي افني

اسك

606/09/17إقليم: سيدي افني 21 06/09/17اخصاصي يوسف 16821Hمزدوجتيوغزة

م.م ابراهيم الروداني 

مركزية ادوعلي

206/09/17إقليم: سيدي افنيم.م أنوال مركزية اتنين اقديمإقليم: سيدي افني 21 06/09/17امنة رزقي 16771Dمزدوجتنكرفا

م.م ابراهيم الروداني 

مركزية ادوعلي

مجموعة مدارس الكندي إقليم: سيدي افني

مركزية ادموسى وعلي

506/09/17إقليم: سيدي افني 21 06/09/17فاطمة سفرت 16834Xمزدوجمير لفت

مجموعة مدارس الطاهر 

الفراني مركزية تغلولو

م.م  م بن الحسين مركزية إقليم: سيدي افني

اسك

106/09/17إقليم: سيدي افني 21 06/09/17كلثومة بوهدا 16821Hمزدوجتيوغزة

مجموعة مدارس علي 

الدرقاوي مركزية تيلوى

مجموعة مدارس 3 مارس إقليم: سيدي افني

مركزية اتنين املو

106/09/17إقليم: سيدي افني 21 06/09/17عبد الرحمان ابيكة 16754Kمزدوجاثنين املو

مجموعة مدارس علي 

الدرقاوي مركزية تيلوى

م.م الناشئة مركزية امي إقليم: سيدي افني

اوكني

206/09/17إقليم: سيدي افني 21 06/09/17رشيد دارج 16801Lمزدوجتيوغزة

مجموعة مدارس العلويين 

مركزية تشبنيت ايت كرمون

مجموعة مدارس الجبل إقليم: سيدي افني

الخضر مركزية مستي

506/09/17إقليم: سيدي افني 21 06/09/17أسماء بن يوسف 16718

W

مزدوجمستي

م.م العرعار مركزية 

تيورضوين

المدرسة البتدائية عمر إقليم: سيدي افني

الخيام

106/09/17إقليم: سيدي افني 21 06/09/17إلتحاق بالزوجمريم بن سوسان 16826Nمزدوجمير لفت

مجموعة مدارس علي 

الدرقاوي مركزية تيلوى

م.م الزرقطوني مركزية إقليم: سيدي افني

بيفورنا

306/09/17إقليم: سيدي افني 21 06/09/17رشيد هري 16812Yمزدوجتيوغزة

مجموعة مدارس العلويين 

مركزية تشبنيت ايت كرمون

مجموعة مدارس 3 مارس إقليم: سيدي افني

مركزية اتنين املو

406/09/17إقليم: سيدي افني 21 06/09/17سارة واحرة 16754Kمزدوجاثنين املو

مجموعة مدارس علي 

الدرقاوي مركزية تيلوى

مجموعة مدارس عبد الجليل إقليم: سيدي افني

القباج مركزية تكنسا

106/09/17إقليم: سيدي افني 21 06/09/17م أنجار 17027Gمزدوجأيت الرخا

مجموعة مدارس الغزالي 

مركزية كاور

مجموعة مدارس العلويين إقليم: سيدي افني

مركزية تشبنيت ايت كرمون

106/09/17إقليم: سيدي افني 21 06/09/17مصطفى بوعبود 17083Tمزدوجسبت النابور
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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 الضحى مركزية اكني 

ندزوهو

مجموعة مدارس الخوارزمي إقليم: سيدي افني

مركزية ادبعيز

106/09/17إقليم: سيدي افني 21 06/09/17خديجة إد الحاج 16989Rمزدوجسيدي مبارك

 مجموعة مدارس التلل 

مركزية ادبنران

مجموعة مدارس النعمة إقليم: سيدي افني

مركزية اتنين ايت الرخاء

206/09/17إقليم: سيدي افني 21 06/09/17بلقاسم الكشا 17026Fمزدوجأيت الرخا

م.م  م بن الحسين مركزية 

اسك

مجموعة مدارس الجبل إقليم: سيدي افني

الخضر مركزية مستي

803/09/13إقليم: سيدي افني 18 04/09/18م الكمني 16718

W

مزدوجمستي

مجموعة مدارس الحنصالي 

مركزية اكورين ايت علي

مجموعة مدارس الخوارزمي إقليم: سيدي افني

مركزية ادبعيز

306/09/17إقليم: سيدي افني 17 04/09/19اعشاري م 16989Rمزدوجسيدي مبارك

مجموعة مدارس ابن زهر 

مركزية تهنكاك

704/09/19إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية العبورإقليم: سيدي افني 17 04/09/19أسماء أبرهوش 15365A)مزدوجطانطان )البلدية

مجموعة مدارس أبو بكر 

الصديق مركزية تكنزة

م.م  م بن الحسين مركزية إقليم: سيدي افني

اسك

204/09/19إقليم: سيدي افني 17 04/09/19فاطمة شحوري 16821Hمزدوجتيوغزة

مجموعة مدارس الصخور 

مركزية ازروالن

المدرسة البتدائية العهد إقليم: سيدي افني

الجديد

404/09/19إقليم: طانطان 17 04/09/19فاطمة الترني 26844C)مزدوجطانطان )البلدية

مجموعة مدارس ابن زهر 

مركزية تهنكاك

604/09/19إقليم: كلميمم م تيدالتإقليم: سيدي افني 17 04/09/19فاطمة سعود 10619Sمزدوجفاصك

مجموعة مدارس الشهداء 

مركزية اصبويا

مجموعة مدارس الندلس إقليم: سيدي افني

مركزية احندارن

1004/09/19إقليم: سيدي افني 17 04/09/19هناء اسياخ 16722Aمزدوجمستي

مجموعة مدارس المعري 

مركزية تغيرت

المدرسة البتدائية حليمة إقليم: سيدي افني

السعدية

104/09/19إقليم: طانطان 17 04/09/19حانة لمزوكي 25787D)مزدوجالوطية )البلدية

مجموعة مدارس الزدهار 

مركزية كرامة

المدرسة البتدائية العهد إقليم: سيدي افني

الجديد

404/09/19إقليم: طانطان 17 04/09/19الحسن أبرياس 26844C)مزدوجطانطان )البلدية

م.م العرعار مركزية 

تيورضوين

804/09/19إقليم: كلميمم م تركمايتإقليم: سيدي افني 17 04/09/19الحسن صطيلي 10618Rمزدوجتغجيجت

مجموعة مدارس الشهداء 

مركزية اصبويا

مجموعة مدارس القادسية إقليم: سيدي افني

مركزية امي اكني

804/09/19إقليم: سيدي افني 17 04/09/19مينة الباهي 16758Pمزدوجاثنين املو

مجموعة مدارس القاضي 

م أوبلوش مركزية 

مجموعة مدارس الخوارزمي إقليم: سيدي افني

مركزية ادبعيز

204/09/19إقليم: سيدي افني 17 04/09/19م ساخي 16989Rمزدوجسيدي مبارك

مجموعة مدارس عقبة بن 

نافع مركزية تهرموشت

104/09/19إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية النبعاثإقليم: سيدي افني 17 04/09/19نعيمة السباعي 15375L)مزدوجطانطان )البلدية

مجموعة مدارس ابن زهر 

مركزية تهنكاك

مجموعة مدارس الفارابي إقليم: سيدي افني

مركزية سيدي داود

104/09/19إقليم: سيدي افني 17 04/09/19رقية بوقسيم 16991Tمزدوجسيدي مبارك

مجموعة مدارس المعري 

مركزية تغيرت

المدرسة البتدائية خالد بن إقليم: سيدي افني

الوليد

504/09/19إقليم: طانطان 17 04/09/19سميرة برير 15368D)مزدوجطانطان )البلدية
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

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 علي 

الدرقاوي مركزية تيلوى

104/09/19إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية الوحدةإقليم: سيدي افني 17 04/09/19وفاء بوين 15364Z)مزدوجطانطان )البلدية

م.م الضحى مركزية اكني 

ندزوهو

المدرسة البتدائية خالد بن إقليم: سيدي افني

الوليد

204/09/19إقليم: طانطان 17 04/09/19يامنة بوناصر 15368D)مزدوجطانطان )البلدية

مجموعة مدارس 23 نونبر 

مركزية فم كيزي

المدرسة البتدائية حليمة إقليم: سيدي افني

السعدية

102/09/15إقليم: طانطان 15 04/09/19غزلن بركاتي 25787D)مزدوجالوطية )البلدية

مجموعة مدارس عقبة بن 

نافع مركزية تهرموشت

مجموعة مدارس الندلس إقليم: سيدي افني

مركزية احندارن

106/09/17إقليم: سيدي افني 15 04/09/19سليمان همام 16722Aمزدوجمستي

م.م المقاومة مركزية 

تنغلست

م.م  وادي المخازن مركزية إقليم: سيدي افني

ادبركة

106/09/17إقليم: سيدي افني 15 04/09/19الحسين بوحلس 16772Eمزدوجتنكرفا

مجموعة مدارس الشعاع 

مركزية اداوسكوم

م.م الناشئة مركزية امي إقليم: سيدي افني

اوكني

106/09/17إقليم: سيدي افني 15 04/09/19البشير عني 16801Lمزدوجتيوغزة

مجموعة مدارس أبو بكر 

الصديق مركزية تكنزة

مجموعة مدارس ابن باجة إقليم: سيدي افني

مركزية ادناصر

706/09/17إقليم: سيدي افني 15 04/09/19م صابر 17001Dمزدوجسيدي مبارك

مجموعة مدارس الشعاع 

مركزية اداوسكوم

م.م الزرقطوني مركزية إقليم: سيدي افني

بيفورنا

106/09/17إقليم: سيدي افني 15 04/09/19احمد انجار 16812Yمزدوجتيوغزة

م.م العرعار مركزية 

تيورضوين

م.م الزرقطوني مركزية إقليم: سيدي افني

بيفورنا

306/09/17إقليم: سيدي افني 15 04/09/19رشيد بن حمو 16812Yمزدوجتيوغزة

مجموعة مدارس عقبة بن 

نافع مركزية تهرموشت

مجموعة مدارس ابن زيدون إقليم: سيدي افني

مركزية انامر

306/09/17إقليم: سيدي افني 15 04/09/19اولد العايش مصطفى 16738Tمزدوجاسبوية

مجموعة مدارس القاضي 

عياض مركزية اربعاء ايت 

م.م  يعقوب المنصور إقليم: سيدي افني

مركزية ادوعراب

206/09/17إقليم: سيدي افني 15 04/09/19حميد أكرويض 17012Rمزدوجسيدي حساين أو علي

مجموعة مدارس أبو بكر 

الصديق مركزية تكنزة

م.م الضياء مركزية سيدي إقليم: سيدي افني

علي بوزيد

106/09/17إقليم: سيدي افني 15 04/09/19المهدي أبركا 16815Bمزدوجتيوغزة

مجموعة مدارس ابن بسام 

مركزية تطروست

مجموعة مدارس الخوارزمي إقليم: سيدي افني

مركزية ادبعيز

306/09/17إقليم: سيدي افني 15 04/09/19حليمة السعدية شكار 16989Rمزدوجسيدي مبارك

مجموعة مدارس عقبة بن 

نافع مركزية تهرموشت

م.م الضياء مركزية سيدي إقليم: سيدي افني

علي بوزيد

1006/09/17إقليم: سيدي افني 15 04/09/19م ألوكان 16815Bمزدوجتيوغزة

205/09/11إقليم: قلعة  السراغنةالعثامنة المركزيةإقليم: سيدي افنيم.م ابن يونس مركزية ادارو 14 04/09/18إلتحاق بالزوجمريم كراكي 08817Hمزدوجالعثامنة

مجموعة مدارس القاضي 

عياض مركزية اربعاء ايت 

801/01/12إقليم: كلميمم م الشاطئ البيضإقليم: سيدي افني 14 04/09/18احمد العسري 05683Bمزدوجالشاطئ البيض

م.م الزرقطوني مركزية 

بيفورنا

مجموعة مدارس الشهداء إقليم: سيدي افني

مركزية اصبويا

902/09/15إقليم: سيدي افني 14 04/09/18ابراهيم امزيان 16725Dمزدوجاسبوية
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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 أبو بكر 

الصديق مركزية تكنزة

م.م الناشئة مركزية امي إقليم: سيدي افني

اوكني

102/09/16إقليم: سيدي افني 14 04/09/18لحسن جعنيض 16801Lمزدوجتيوغزة

مجموعة مدارس القاضي 

م أوبلوش مركزية 

601/01/17إقليم: كلميمم م الشاطئ البيضإقليم: سيدي افني 14 04/09/18بوسحاب سبابو 05683Bمزدوجالشاطئ البيض

مجموعة مدارس علي 

الدرقاوي مركزية تيلوى

المدرسة البتدائية حليمة إقليم: سيدي افني

السعدية

304/09/18إقليم: طانطان 14 04/09/18م عماري 25787D)مزدوجالوطية )البلدية

م.م المقاومة مركزية 

تنغلست

م.م الزرقطوني مركزية إقليم: سيدي افني

بيفورنا

104/09/18إقليم: سيدي افني 14 04/09/18احمد ابيروك 16812Yمزدوجتيوغزة

مجموعة مدارس ابن زهر 

مركزية تهنكاك

م.م الزرقطوني مركزية إقليم: سيدي افني

بيفورنا

504/09/18إقليم: سيدي افني 14 04/09/18مصطفى أباريك 16812Yمزدوجتيوغزة

مجموعة مدارس سيدي 

اعزا مركزية فوزارت

304/09/18إقليم: كلميمم م ابن تومرتإقليم: سيدي افني 14 04/09/18سعدية اسكواي 10562Eمزدوجأيت بوفلن

م.م المقاومة مركزية 

تنغلست

م.م الضياء مركزية سيدي إقليم: سيدي افني

علي بوزيد

304/09/18إقليم: سيدي افني 14 04/09/18عبد الرحيم نجاح 16815Bمزدوجتيوغزة

مجموعة مدارس أمغار 

سعيد مركزية السماهرة

504/09/18إقليم: سيدي افنيم.م أنوال مركزية اتنين اقديمإقليم: سيدي افني 14 04/09/18مريم الكدايل 16771Dمزدوجتنكرفا

م.م ابراهيم الروداني 

مركزية ادوعلي

م.م الضحى مركزية اكني إقليم: سيدي افني

ندزوهو

404/09/18إقليم: سيدي افني 14 06/09/18الحسن   مهي 17038Uمزدوجسيدي عبد ا أو بلعيد

مجموعة مدارس ابن زيدون 

مركزية انامر

504/09/18إقليم: كلميمم م عمر بن عبد العزيزإقليم: سيدي افني 14 04/09/18إلتحاق بالزوجمنى بداني 10643Tمزدوجلقصابي تاكوست

مجموعة مدارس أمغار 

سعيد مركزية السماهرة

504/09/18إقليم: سيدي افنيم.م أنوال مركزية اتنين اقديمإقليم: سيدي افني 14 04/09/18كريمة بركوز 16771Dمزدوجتنكرفا

مجموعة مدارس المقريزي 

مركزية انفك

مجموعة مدارس القاضي إقليم: سيدي افني

م أوبلوش مركزية 

304/09/18إقليم: سيدي افني 14 04/09/18جمال اتركزي 16790Zمزدوجاربعاء أيت عبد ا

مجموعة مدارس الشعاع 

مركزية اداوسكوم

204/09/18إقليم: سيدي افنيم.م أنوال مركزية اتنين اقديمإقليم: سيدي افني 14 04/09/18فتيحة كوكو 16771Dمزدوجتنكرفا

م.م الضياء مركزية سيدي 

علي بوزيد

المدرسة البتدائية حليمة إقليم: سيدي افني

السعدية

904/09/18إقليم: طانطان 14 04/09/18مريم اوراغ 25787D)مزدوجالوطية )البلدية

مجموعة مدارس القاضي 

عياض مركزية اربعاء ايت 

م.م الناشئة مركزية امي إقليم: سيدي افني

اوكني

218/04/17إقليم: سيدي افني 13 04/09/19عبدا بوغزديس 16801Lمزدوجتيوغزة

مجموعة مدارس الشعاع 

مركزية اداوسكوم

م.م الناشئة مركزية امي إقليم: سيدي افني

اوكني

304/09/18إقليم: سيدي افني 11 04/09/19نعيمة شنكطي 16801Lمزدوجتيوغزة

مجموعة مدارس الشعاع 

مركزية اداوسكوم

مجموعة مدارس الطاهر إقليم: سيدي افني

الفراني مركزية تغلولو

104/09/18إقليم: سيدي افني 11 04/09/19حفيضة ابن الجيللي 17056Nمزدوجايبضر
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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 العرعار مركزية 

تيورضوين

مجموعة مدارس ابن بسام إقليم: سيدي افني

مركزية تطروست

204/09/18إقليم: سيدي افني 11 04/09/19عبد الرحيم ابعوس 16998Aمزدوجسيدي مبارك

مجموعة مدارس طارق بن 

زياد مركزية ابضر

مجموعة مدارس الطاهر إقليم: سيدي افني

الفراني مركزية تغلولو

1004/09/18إقليم: سيدي افني 11 04/09/19مصطفى بوزردا 17056Nمزدوجايبضر

مجموعة مدارس القاضي 

م أوبلوش مركزية 

مجموعة مدارس ابن باجة إقليم: سيدي افني

مركزية ادناصر

104/09/18إقليم: سيدي افني 11 04/09/19م اد مولود 17001Dمزدوجسيدي مبارك

مجموعة مدارس الندلس 

مركزية احندارن

المدرسة البتدائية بئر إقليم: سيدي افني

أنزران

105/09/07إقليم: العيون 10 04/09/19إلتحاق بالزوجةموحن طارق 06436V)مزدوجالعيون )البلدية

م.م  وادي المخازن مركزية 

ادبركة

104/09/19إقليم: سيدي افنيالمدرسة الجماعاتية تيوغزةإقليم: سيدي افني 9 04/09/19إلتحاق بالزوجةأحمد وعركوب 16800Kمزدوجتيوغزة

 مجموعة مدارس التلل 

مركزية ادبنران

المدرسة البتدائية الحسن إقليم: سيدي افني

الثاني

104/09/19إقليم: طانطان 8 04/09/19إلتحاق بالزوجنبيلة جدي 15366B)مزدوجطانطان )البلدية

مجموعة مدارس أبي الحسن 

اللغي مركزية اكادير ايزري

م.م المقاومة مركزية إقليم: سيدي افني

تنغلست

104/09/19إقليم: سيدي افني 7 04/09/19عبد السلم راضي 16782Rمزدوجتنكرفا

مجموعة مدارس الغزالي 

مركزية كاور

 مجموعة مدارس ادريس إقليم: سيدي افني

الحارثي

404/09/19إقليم: طانطان 7 04/09/19علي بوعلم 15382Uمزدوجابطيح

مجموعة مدارس ابن زهر 

مركزية تهنكاك

مجموعة مدارس الخوارزمي إقليم: سيدي افني

مركزية ادبعيز

104/09/19إقليم: سيدي افني 7 04/09/19إلتحاق بالزوجأمينة كومغار 16989Rمزدوجسيدي مبارك

مجموعة مدارس أبي الحسن 

اللغي مركزية اكادير ايزري

مجموعة مدارس ابن بسام إقليم: سيدي افني

مركزية تطروست

104/09/19إقليم: سيدي افني 7 04/09/19بو بكر بوالهدير 16998Aمزدوجسيدي مبارك

مجموعة مدارس الغزالي 

مركزية كاور

مجموعة مدارس عقبة بن إقليم: سيدي افني

نافع مركزية تهرموشت

104/09/19إقليم: سيدي افني 7 04/09/19براهيم أزناك 16730Jمزدوجاسبوية

مجموعة مدارس أبو بكر 

الصديق مركزية تكنزة

مجموعة مدارس الزهراوي إقليم: سيدي افني

مركزية الحفارات ايت ايوب

604/09/19إقليم: سيدي افني 7 04/09/19حنان أمونان 16764

W

مزدوجاثنين املو

مجموعة مدارس ابن زهر 

مركزية تهنكاك

مجموعة مدارس الزدهار إقليم: سيدي افني

مركزية كرامة

704/09/19إقليم: سيدي افني 7 04/09/19جميلة الدهاري 17070Dمزدوجتيغيرت

مجموعة مدارس الرازي 

مركزية اوكرز

 مجموعة مدارس ادريس إقليم: سيدي افني

الحارثي

704/09/19إقليم: طانطان 7 04/09/19خرواش كلثوم 15382Uمزدوجابطيح

مجموعة مدارس طارق بن 

زياد مركزية ابضر

م.م ابراهيم الروداني مركزية إقليم: سيدي افني

ادوعلي

304/09/19إقليم: سيدي افني 7 04/09/19خديجة أبيكو 17037Tمزدوجسيدي عبد ا أو بلعيد

مجموعة مدارس الغزالي 

مركزية كاور

م.م أم المؤمنين مركزية إقليم: سيدي افني

ادبيفنشكير

204/09/19إقليم: سيدي افني 7 04/09/19خالد عيسى 17013Sمزدوجسيدي حساين أو علي

مجموعة مدارس الصخور 

مركزية ازروالن

مجموعة مدارس القاضي إقليم: سيدي افني

م أوبلوش مركزية 

204/09/19إقليم: سيدي افني 7 04/09/19لطيفة الكي 16790Zمزدوجاربعاء أيت عبد ا
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

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 المعري 

مركزية تغيرت

مجموعة مدارس اد إقليم: سيدي افني

المحفوض مركزية اد 

204/09/19إقليم: سيدي افني 7 04/09/19لطيفة ميلل 17073Gمزدوجتيغيرت

مجموعة مدارس الغزالي 

مركزية كاور

م.م العرعار مركزية إقليم: سيدي افني

تيورضوين

904/09/19إقليم: سيدي افني 7 04/09/19مبارك اجك 17043Zمزدوجسيدي عبد ا أو بلعيد

مجموعة مدارس الغزالي 

مركزية كاور

م.م أم المؤمنين مركزية إقليم: سيدي افني

ادبيفنشكير

204/09/19إقليم: سيدي افني 7 04/09/19مبارك سركوح 17013Sمزدوجسيدي حساين أو علي

مجموعة مدارس أبي الحسن 

اللغي مركزية اكادير ايزري

م.م الضحى مركزية اكني إقليم: سيدي افني

ندزوهو

104/09/19إقليم: سيدي افني 7 04/09/19م اودون 17038Uمزدوجسيدي عبد ا أو بلعيد

مجموعة مدارس الغزالي 

مركزية كاور

604/09/19إقليم: كلميمم م افرض ند الحسينإقليم: سيدي افني 7 04/09/19م بوطعام 10564Gمزدوجأيت بوفلن

مجموعة مدارس المقريزي 

مركزية انفك

 مجموعة مدارس التلل إقليم: سيدي افني

مركزية ادبنران

104/09/19إقليم: سيدي افني 7 04/09/19م صافي 17066Zمزدوجتيغيرت

مجموعة مدارس أبي الحسن 

اللغي مركزية اكادير ايزري

904/09/19إقليم: كلميمم م الشاطئ البيضإقليم: سيدي افني 7 04/09/19مصطفى بوفريو 05683Bمزدوجالشاطئ البيض

مجموعة مدارس المقريزي 

مركزية انفك

مجموعة مدارس الرازي إقليم: سيدي افني

مركزية اوكرز

104/09/19إقليم: سيدي افني 7 04/09/19عمر ابيكو 17032Mمزدوجأيت الرخا

مجموعة مدارس طارق بن 

زياد مركزية ابضر

مجموعة مدارس الزدهار إقليم: سيدي افني

مركزية كرامة

104/09/19إقليم: سيدي افني 7 04/09/19عمر ألمانت 17070Dمزدوجتيغيرت

مجموعة مدارس أبي الحسن 

اللغي مركزية اكادير ايزري

مجموعة مدارس الحنصالي إقليم: سيدي افني

مركزية اكورين ايت علي

104/09/19إقليم: سيدي افني 7 04/09/19عثمان بدا 16999Bمزدوجسيدي مبارك

مجموعة مدارس أبي الحسن 

اللغي مركزية اكادير ايزري

مجموعة مدارس العلويين إقليم: سيدي افني

مركزية تشبنيت ايت كرمون

204/09/19إقليم: سيدي افني 7 04/09/19رشيد لمين 17083Tمزدوجسبت النابور

مجموعة مدارس ابن زهر 

مركزية تهنكاك

مجموعة مدارس العلويين إقليم: سيدي افني

مركزية تشبنيت ايت كرمون

204/09/19إقليم: سيدي افني 7 04/09/19رقية بوليد 17083Tمزدوجسبت النابور

مجموعة مدارس سيدي 

اعزا مركزية فوزارت

مجموعة مدارس العلويين إقليم: سيدي افني

مركزية تشبنيت ايت كرمون

104/09/19إقليم: سيدي افني 7 نعمسعدية ادراق 04/09/19 17083Tمزدوجسبت النابور

مجموعة مدارس علي 

الدرقاوي مركزية تيلوى

مجموعة مدارس أمغار سعيد إقليم: سيدي افني

مركزية السماهرة

704/09/19إقليم: سيدي افني 7 04/09/19سمير كرتام 16781Pمزدوجتنكرفا

مجموعة مدارس ابن زهر 

مركزية تهنكاك

مجموعة مدارس الزهراوي إقليم: سيدي افني

مركزية الحفارات ايت ايوب

204/09/19إقليم: سيدي افني 7 04/09/19سميرة الزكريتي 16764

W

مزدوجاثنين املو

مجموعة مدارس الغزالي 

مركزية كاور

م.م  وادي المخازن مركزية إقليم: سيدي افني

ادبركة

204/09/19إقليم: سيدي افني 7 04/09/19سكينة حيجوب 16772Eمزدوجتنكرفا

م.م الضحى مركزية اكني 

ندزوهو

م.م  وادي المخازن مركزية إقليم: سيدي افني

ادبركة

804/09/19إقليم: سيدي افني 7 04/09/19توفيق الزهرة 16772Eمزدوجتنكرفا
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نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

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 المعري 

مركزية تغيرت

المدرسة البتدائية حمان إقليم: سيدي افني

الفطواكي

202/09/16إقليم: كلميم 28 02/09/16حنان مروش 10541G)المازيغيةكلميم )البلدية

مجموعة مدارس النعمة 

مركزية اتنين ايت الرخاء

المدرسة البتدائية العهد إقليم: سيدي افني

الجديد

104/09/19إقليم: سيدي افني 7 04/09/19عزيز أطبيب 16695

W

المازيغيةسيدي إفني )البلدية(

المدرسة البتدائية معركة 

الدشيرة

المدرسة البتدائية عمر إقليم: طانطان

الخيام

116/09/97إقليم: العيون 138 16/09/97أقدمية 16 سنةابيه    مليكة 22133G)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية القاضي 

عياض

 المدرسة البتدائية المير إقليم: طانطان

مولي عبد ا

116/09/95إقليم: طانطان 124 16/09/98أقدمية 16 سنةصالحي     رشيد 15376M)مزدوجطانطان )البلدية

عمالة: أكادير  إدا م.الياسمينإقليم: طانطانالمدرسة البتدائية ابن سينا

وتنان
416/09/98 124 28/09/02أقدمية 16 سنةالبدري    مولي رشيد 26998Vمزدوجالدراركة

906/09/01إقليم: تطوانمدرسة 9 أبريلإقليم: طانطانالمدرسة البتدائية الوحدة 122 06/09/01أقدمية 16 سنةالحراق  عديلة 05417M)مزدوجتطوان )البلدية

 المدرسة البتدائية المير 

مولي عبد ا

عمالة: الصخيرات  - حاطب بن ابي بلطعةإقليم: طانطان

تمارة
104/09/02 118 26/09/02أقدمية 16 سنةآيت عيني   رضوان 01325P)مزدوجالصخيرات )البلدية

المدرسة البتدائية خالد بن 

الوليد

104/09/02إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية ابن سيناإقليم: طانطان 118 04/09/02أقدمية 16 سنةالبودي     سعيد 15378P)مزدوجطانطان )البلدية

104/09/02إقليم: وادي الذهبمدرسة النهضةإقليم: طانطانالمدرسة البتدائية العبور 118 04/09/02أقدمية 16 سنةالمرابطين     رشيد 27131P)مزدوجالداخلة )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. الفداءإقليم: طانطانالمدرسة البتدائية الوحدة

باها
206/09/01 112 23/10/03أقدمية 16 سنةالهوز  حبيبة 05123Tمزدوجانشادن

المدرسة البتدائية يوسف 

بن تاشفين

1006/09/01إقليم: كلميمالمدرسة البتدائية الموحدونإقليم: طانطان 112 06/09/01أقدمية 16 سنةالمنصوري     فاطمة 25762B)مزدوجكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية خالد بن 

الوليد

 المدرسة البتدائية المير إقليم: طانطان

مولي عبد ا

106/09/00إقليم: طانطان 110 16/09/08أقدمية 12 سنةالبطاح   مريم 15376M)مزدوجطانطان )البلدية

 المدرسة البتدائية المير 

مولي عبد ا

عمالة: الصخيرات  - السعديينإقليم: طانطان

تمارة
206/09/01 108 30/10/02أقدمية 16 سنةالفقير   عيادة 01324N)مزدوجالصخيرات )البلدية

مدرسة مدرسة سيدي إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية النبعاث

اعمارة

304/09/02عمالة: مراكش 108 04/09/02أقدمية 16 سنةبركاوي    حسناء 02454S المشور-القصبة

)البلدية(

مزدوج

عمالة: الصخيرات  - حاطب بن ابي بلطعةإقليم: طانطانالمدرسة البتدائية الموحدين

تمارة
106/09/01 90 19/09/11عينون  يمينة 01325P)مزدوجالصخيرات )البلدية

المدرسة البتدائية الشهيد إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية ابن سينا

م الزرقطوني

105/09/03إقليم: العيون 80 03/09/13سعاد  البهلول 06441A)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية العهد 

الجديد

106/09/01إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية الوحدةإقليم: طانطان 70 06/09/17ادنصار ابراهيم 15364Z)مزدوجطانطان )البلدية
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 
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كلميم - واد نون10

مؤسسة التعيينالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لسلك التعليم البتدائي  لسنة 2020

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 حليمة 

السعدية

106/09/01إقليم: طانطانمدرسة لل سلمى البتدائيةإقليم: طانطان 66 02/09/15الغدال م سالم 27108P)مزدوجالوطية )البلدية

المدرسة البتدائية خالد بن 

الوليد

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: طانطان

بورجا

106/09/01إقليم: كلميم 58 06/09/17الحسان امقيشي 10581Aمزدوجتمولي

المدرسة البتدائية معركة 

الدشيرة

المدرسة البتدائية إبن إقليم: طانطان

زيدون

304/09/02إقليم: العيون 46 02/09/14م هشمي 06448H)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية العهد 

الجديد

المدرسة البتدائية بئر إقليم: طانطان

أنزران

305/09/11إقليم: طانطان 46 06/09/17فاطمة الصويع 15371G)مزدوجطانطان )البلدية

المدرسة البتدائية يوسف 

بن تاشفين

المدرسة البتدائية م إقليم: طانطان

السادس

104/09/02إقليم: أسا - الزاك 42 04/09/19إلتحاق بالزوجةالمين ركيبي 25763C)مزدوجأسا )البلدية

 مجموعة مدارس ادريس 

الحارثي

104/09/12إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية النبعاثإقليم: طانطان 38 02/09/16زكية  السراج 15375L)مزدوجطانطان )البلدية

المدرسة البتدائية خالد بن 

الوليد

102/09/16إقليم: طانطانابو بكر الصديقإقليم: طانطان 32 06/09/17حسان الخيالي 27229

W

مزدوجطانطان )البلدية(

المدرسة البتدائية معركة 

أنوال

المدرسة البتدائية معركة إقليم: طانطان

الدشيرة

106/09/00إقليم: العيون 30 04/09/18علل هماد 25877B)مزدوجالعيون )البلدية

104/09/12إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية النبعاثإقليم: طانطانالمدرسة البتدائية الوحدة 28 02/09/19كلثوم اياس 15375L)مزدوجطانطان )البلدية

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

مجموعة مدارس 23 نونبر إقليم: طانطان

مركزية فم كيزي

106/09/17إقليم: سيدي افني 28 06/09/17البهلول نورا 16743Yمزدوجامي نفاست

المدرسة البتدائية العهد 

الجديد

 المدرسة البتدائية المير إقليم: طانطان

مولي عبد ا

103/09/13إقليم: طانطان 22 06/09/17بشرى بلقاسم 15376M)مزدوجطانطان )البلدية

المدرسة البتدائية العهد 

الجديد

312/01/17إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية المرابطينإقليم: طانطان 22 06/09/19يوسف العلوي 25444F)مزدوجطانطان )البلدية

مجموعة مدارس مركالة 

المركزية

المدرسة البتدائية حفصة إقليم: طانطان

بنت عمر

106/09/17إقليم: طانطان 21 06/09/17حمزة توفيق 15367C)مزدوجطانطان )البلدية

 مجموعة مدارس ادريس 

الحارثي

406/09/17إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية العبورإقليم: طانطان 21 06/09/17الزادي فاطمة 15365A)مزدوجطانطان )البلدية

مجموعة مدارس مركالة 

المركزية

106/09/17إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية ابن سيناإقليم: طانطان 21 06/09/17يوسف بوعز 15378P)مزدوجطانطان )البلدية

 مجموعة مدارس ادريس 

الحارثي

المدرسة البتدائية يوسف إقليم: طانطان

بن تاشفين

106/09/17إقليم: طانطان 21 06/09/17ياسين حمو علي 15370F)مزدوجطانطان )البلدية

مجموعة مدارس مركالة 

المركزية

206/09/17إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية النبعاثإقليم: طانطان 21 06/09/17نوفل ورش 15375L)مزدوجطانطان )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 2020

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 ادريس 

الحارثي

المدرسة البتدائية خالد بن إقليم: طانطان

الوليد

306/09/17إقليم: طانطان 21 06/09/17سكينة تهامي 15368D)مزدوجطانطان )البلدية

مجموعة مدارس مركالة 

المركزية

206/09/17إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية المرابطينإقليم: طانطان 21 06/09/17الحسين اسموكن 25444F)مزدوجطانطان )البلدية

المدرسة البتدائية القاضي إقليم: طانطانمدرسة لل سلمى البتدائية

عياض

502/09/14إقليم: طانطان 20 04/09/19عزيز حكيم 15373J)مزدوجطانطان )البلدية

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

706/09/17إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية النبعاثإقليم: طانطان 18 06/09/17لكورع رشيدة 15375L)مزدوجطانطان )البلدية

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

206/09/17إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية الموحدينإقليم: طانطان 18 06/09/17عنيبرة غزلن 25228

W

مزدوجطانطان )البلدية(

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

106/09/17إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية الموحدينإقليم: طانطان 18 06/09/17كركوش رشيدة 25228

W

مزدوجطانطان )البلدية(

المدرسة البتدائية حليمة 

السعدية

المدرسة البتدائية معركة إقليم: طانطان

الدشيرة

106/09/17إقليم: طانطان 18 06/09/17رزق سارة 15379R)مزدوجالوطية )البلدية

المدرسة البتدائية حفصة 

بنت عمر

302/09/16إقليم: كلميمم م عمر بن عبد العزيزإقليم: طانطان 16 04/09/18إلتحاق بالزوجبوكريشة حدهم 10643Tمزدوجلقصابي تاكوست

 مجموعة مدارس ادريس 

الحارثي

المدرسة البتدائية معركة إقليم: طانطان

أنوال

801/01/17إقليم: طانطان 14 04/09/18رجاء بوتا 15374K)مزدوجطانطان )البلدية

 مجموعة مدارس ادريس 

الحارثي

101/01/17إقليم: طانطانالمدرسة البتدائية الوحدةإقليم: طانطان 14 04/09/18ناجي أحمد 15364Z)مزدوجطانطان )البلدية

المدرسة البتدائية حفصة 

بنت عمر

المدرسة البتدائية القاضي إقليم: طانطان

عياض

116/09/97إقليم: طانطان 12 04/09/18كركوش علي 15373J)مزدوجطانطان )البلدية

المدرسة البتدائية القاضي 

عياض

302/09/10إقليم: كلميمم م توتلينإقليم: طانطان 12 04/09/18إلتحاق بالزوجفاطمة البيضا 10651Bمزدوجاباينو

المدرسة البتدائية معركة 

أنوال

المدرسة البتدائية صلح إقليم: طانطان

الدين اليوبي

202/09/10إقليم: العيون 6 04/09/19إلتحاق بالزوج محجوبة سركوح 26039C)مزدوجالعيون )البلدية

مجموعة مدارس مركالة 

المركزية

المدرسة البتدائية حي إقليم: طانطان

الرجاء في ا

204/09/19إقليم: كلميم 7 04/09/19حفيظ توفيق 10549R)المازيغيةكلميم )البلدية

المدرسة البتدائية معركة 

الدشيرة

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: طانطان

بورجا

504/09/19إقليم: كلميم 6 04/09/19عبد ا احضي 10581Aالمازيغيةتمولي
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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 2020

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 عبد 

العزيز خيا

عمالة: إنزكان ايت م القدسإقليم: بوجدور

ملول
316/09/96 116 06/09/00أقدمية 16 سنةعبدا  كوماد 20004T)مزدوجأيت ملول )البلدية

 المدرسة البتدائية ابن 

الهيثم

المدرسة البتدائية عمر إقليم: بوجدور

الخيام

116/09/94إقليم: سيدي افني 112 06/09/01أقدمية 16 سنةسعيد  حسيب 16826Nمزدوجمير لفت

107/09/06إقليم: الخميساتبنو عمروإقليم: بوجدور المدرسة البتدائية لنبعاث 86 20/10/09إلتحاق بالزوججهان  حويرية 11232H)مزدوجتيفلت )البلدية

المدرسة البتدائية عبد 

العزيز خيا

المدرسة البتدائية حسان بن إقليم: بوجدور

تابث

116/09/96إقليم: العيون 82 09/09/08أقدمية 12 سنةالحبيب لمشنق 26038B)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة  البتدائية مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية أنس بن إقليم: بوجدور

مالك

102/09/10إقليم: العيون 70 02/09/10بناصر زكرياء 18648U)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة  البتدائية مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية إبن إقليم: بوجدور

زيدون

102/09/10إقليم: العيون 70 02/09/10بوكنين فاطمة 06448H)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة  البتدائية مولي 

رشيد

عمالة: إنزكان ايت م الجيالإقليم: بوجدور

ملول
402/09/10 62 02/09/10إلتحاق بالزوجةدوباني مصطفى 05075R)مزدوجأيت ملول )البلدية

المدرسة البتدائية عبد 

العزيز خيا

المدرسة البتدائية يوسف إقليم: بوجدور

ابن تاشفين

306/09/01إقليم: العيون 58 04/09/12جعفري     سفيان 06432R)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية  

الخوارزمي

المدرسة البتدائية عبد إقليم: بوجدور

العزيز خيا

104/09/12إقليم: بوجدور 58 04/09/12اعزيزة البربوشي 19283J)مزدوجبوجدور )البلدية

المدرسة  البتدائية مولي 

رشيد

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: بوجدور

شوقي

205/09/11إقليم: العيون 54 09/09/19فاطمة الزهراء سجود 25539J)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي 

احمد ادبدا

المدرسة البتدائية حسان بن إقليم: بوجدور

تابث

106/09/01إقليم: العيون 52 03/09/13صادق  الليت 26038B)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية عبد إقليم: بوجدور المدرسة البتدائية لنبعاث

الكريم الخطابي

105/09/11إقليم: العيون 44 06/09/17إلتحاق بالزوجالنويجمة لكحل 06438X)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية عبد إقليم: بوجدور المدرسة البتدائية لنبعاث

الكريم الخطابي

107/10/04إقليم: العيون 25 02/09/16إلتحاق بالزوجةالعلوة حسن 06438X)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية سيدي 

احمد ادبدا

المدرسة البتدائية م إقليم: بوجدور

السادس

402/09/16إقليم: العيون 23 30/09/19مباركة ابيه 06451L)مزدوجالمرسى )البلدية

المدرسة البتدائية  

الخوارزمي

106/09/17إقليم: العيونالمدرسة البتدائية أم البنينإقليم: بوجدور 18 06/09/17إلتحاق بالزوجةهشام الحافظي 06447G)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية المختار إقليم: بوجدورالمدرسة البتدائية النهضة

السوسي

501/01/17إقليم: العيون 13 01/10/19نور الدين بوتشكوكت 26042F)مزدوجالمرسى )البلدية

 المدرسة البتدائية ابن 

الهيثم

102/09/16إقليم: شيشاوةتكديرت المركزيةإقليم: بوجدور 12 04/09/18إلتحاق بالزوجسعاد بوالشايت 02960S)مزدوجامنتانوت )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 2020

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 سيدي إقليم: بوجدور المدرسة البتدائية لنبعاث

احمد ادبدا

109/01/17إقليم: بوجدور 12 04/09/19سعدية بنيحيى 25559F)مزدوجبوجدور )البلدية

المدرسة البتدائية  

الخوارزمي

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: بوجدور

الخضراء

104/09/18إقليم: بوجدور 12 04/09/18اعيسى غزلن 06480T)مزدوجبوجدور )البلدية

 المدرسة البتدائية ابن 

الهيثم

المدرسة البتدائية عبد إقليم: بوجدور

العزيز خيا

104/09/19إقليم: بوجدور 6 04/09/19أم السعد لشكر 19283J)مزدوجبوجدور )البلدية

 المدرسة البتدائية ابن 

الهيثم

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: بوجدور

احمد ادبدا

104/09/19إقليم: بوجدور 6 04/09/19فاطمة الزهراء بلحمامة 25559F)مزدوجبوجدور )البلدية

 المدرسة البتدائية ابن 

الهيثم

104/09/19إقليم: بوجدور المدرسة البتدائية لنبعاثإقليم: بوجدور 6 04/09/19سكينة العنزوك 06479S)مزدوجبوجدور )البلدية

 المدرسة البتدائية ابن 

الهيثم

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: بوجدور

احمد ادبدا

104/09/19إقليم: بوجدور 6 04/09/19سناء بوشرعات 25559F)مزدوجبوجدور )البلدية

 المدرسة البتدائية ابن 

الهيثم

104/09/19إقليم: بوجدور المدرسة البتدائية لنبعاثإقليم: بوجدور 6 04/09/19نعيمة زرزوف 06479S)مزدوجبوجدور )البلدية

المدرسة البتدائية كم الوحدة 

2

المدرسة البتدائية سيدي إقليم: بوجدور

بورجا

101/01/17إقليم: كلميم 24 01/01/17خيزو م 10581Aالمازيغيةتمولي

المدرسة البتدائية عقبة بن 

نافع

116/09/93إقليم: برشيدالمدرسة البتدائية النورإقليم: السمارة 142 16/09/96أقدمية 16 سنةزكار عبد العزيز 26477D)مزدوجحد السوالم )البلدية

المدرسة البتدائية عقبة بن 

نافع

116/09/93عمالة: مكناسالمام الشافعيإقليم: السمارة 130 16/09/97إلتحاق بالزوجةالباسط عبد المجيد 03793X)مزدوجمكناس )البلدية

المدرسة البتدائية المركزية 

طه بلقاسم

المدرسة البتدائية المسيرة إقليم: السمارة

الخضراء

105/09/03إقليم: العيون 129 25/10/05أقدمية 12 سنةالشيخ ابا 06439Y)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية عقبة بن 

نافع

706/09/01إقليم: آسفيم/م لعوينةإقليم: السمارة 122 06/09/01أقدمية 16 سنةابا مني مصطفى 13854Hمزدوجحرارة

المدرسة البتدائية عقبة بن 

نافع

916/09/94إقليم: صفروم/م 14 غشت-المركزإقليم: السمارة 118 23/10/02أقدمية 16 سنةبوسراف م 02337Pمزدوجاغبالو اقورار

المدرسة البتدائية فاطمة إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية ابن زهر

الفهرية

116/09/95إقليم: العيون 114 06/09/02أقدمية 16 سنةالغمري حميد 24990M)مزدوجالعيون )البلدية

706/09/01إقليم: آسفيم/م لعوينةإقليم: السمارةالمدرسة البتدائية ابن زهر 110 04/12/04أقدمية 16 سنةالشيب حياة 13854Hمزدوجحرارة

المدرسة البتدائية المركزية 

طه بلقاسم

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: السمارة

شوقي

205/01/17إقليم: العيون 37 09/01/17ماء العينين م سالم 25539J)مزدوجالعيون )البلدية

109/01/17إقليم: العيونالمدرسة البتدائية المرابطينإقليم: السمارةالمدرسة البتدائية التقدم 34 09/01/17حرية ابرير 06437

W

مزدوجالعيون )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 2020

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 عقبة بن 

نافع

107/09/17إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية التقدمإقليم: السمارة 28 07/09/17شيماء  الحاجي  السلطاني 10409N)مزدوجالسمارة )البلدية

106/09/17إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية السلمإقليم: السمارةالمدرسة البتدائية الواحة 28 06/09/17السوسي حسناء 27098D)مزدوجالسمارة )البلدية

المدرسة البتدائية عقبة بن 

نافع

107/09/17إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية التقدمإقليم: السمارة 28 07/09/17سيدي بنا  بركات 10409N)مزدوجالسمارة )البلدية

المدرسة البتدائية حي إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية التقدم

مولي رشيد

206/09/00إقليم: العيون 24 02/09/16رحاب منتو 06431P)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية المركزية 

المل

المدرسة البتدائية الشهيد إقليم: السمارة

م الزرقطوني

204/09/18إقليم: السمارة 24 04/09/18الغاضي عزيزة 10410P)مزدوجالسمارة )البلدية

المدرسة البتدائية عقبة بن 

نافع

المدرسة البتدائية معركة إقليم: السمارة

وادي المخازن

107/09/17إقليم: العيون 21 07/09/17إلتحاق بالزوجميلودة  مغني 24874L)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية المركزية 

طه بلقاسم

106/09/17إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية السلمإقليم: السمارة 21 مولي سيد أحمد الركيبي 

بركات

06/09/17 27098D)مزدوجالسمارة )البلدية

المدرسة البتدائية عقبة بن 

نافع

104/09/02إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية ابن زهرإقليم: السمارة 20 04/09/19جمعة اقديم 20213V)مزدوجالسمارة )البلدية

المدرسة البتدائية المركزية 

المل

119/12/17إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية السلمإقليم: السمارة 20 19/12/17عزوز الراحل 27098D)مزدوجالسمارة )البلدية

202/09/09عمالة: مكناسعين بزيز المركزإقليم: السمارةالمدرسة البتدائية ابن زهر 19 06/09/17إلتحاق بالزوجنادية اوبلوش 03842Aمزدوجوليلي

المدرسة البتدائية المركزية 

طه بلقاسم

المدرسة البتدائية الحسن إقليم: السمارة

الول

104/09/12إقليم: السمارة 18 04/09/19لبيهي م 10407L)مزدوجالسمارة )البلدية

المدرسة البتدائية المركزية 

النور

المدرسة البتدائية الشهيد إقليم: السمارة

م الزرقطوني

206/09/17إقليم: السمارة 18 06/09/17رزوقي مينة 10410P)مزدوجالسمارة )البلدية

المدرسة البتدائية الحسن 

الول

المدرسة البتدائية بئر إقليم: السمارة

أنزران

506/09/17إقليم: العيون 18 06/09/17مونينة امجد بولحية 06436V)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية الشهيد 

م الزرقطوني

المدرسة البتدائية عمر إقليم: السمارة

الخيام

106/09/17إقليم: العيون 18 11/09/17إلتحاق بالزوجلبيه لل الزهرة 22133G)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية عقبة بن 

نافع

201/01/12إقليم: العيونالمدرسة البتدائية الفرابيإقليم: السمارة 14 04/09/18إلتحاق بالزوجةاجاف عبدالعزيز 25540K)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية المركزية 

المل

المدرسة البتدائية معركة إقليم: السمارة

تافودارت

101/01/17إقليم: العيون 14 04/09/18فكولي العربي 24875M)مزدوجالمرسى )البلدية

المدرسة البتدائية المركزية 

المل

المدرسة البتدائية المركزية إقليم: السمارة

طه بلقاسم

104/09/18إقليم: السمارة 14 04/09/18الغازي خديجتو 10408M)مزدوجالسمارة )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 2020

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 

المل

304/09/18إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية السلمإقليم: السمارة 14 04/09/18زهروني حنان 27098D)مزدوجالسمارة )البلدية

المدرسة البتدائية المركزية 

المل

104/09/18إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية السلمإقليم: السمارة 14 04/09/18مبيريك الزهرة 27098D)مزدوجالسمارة )البلدية

المدرسة البتدائية المركزية 

المل

104/09/18إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية السلمإقليم: السمارة 14 04/09/18البادري سميرة 27098D)مزدوجالسمارة )البلدية

المدرسة البتدائية المركزية 

المل

104/09/18إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية السلمإقليم: السمارة 14 04/09/18شيهاب سكينة 27098D)مزدوجالسمارة )البلدية

المدرسة البتدائية المركزية 

المل

204/09/19إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية الواحةإقليم: السمارة 7 04/09/19ديرازي سناء 23673F)مزدوجالسمارة )البلدية

المدرسة البتدائية المركزية 

المل

المدرسة البتدائية عقبة بن إقليم: السمارة

نافع

304/09/19إقليم: السمارة 7 04/09/19الزاهر مريم 10411R)مزدوجالسمارة )البلدية

المدرسة البتدائية ودي إقليم: السمارةفرعية الواد

الصفا

204/09/19إقليم: السمارة 7 04/09/19سوجود ادريس 25289M)مزدوجالسمارة )البلدية

 المدرسة البتدائية ابن إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية ابن زهر

الهيثم

105/09/02إقليم: بوجدور 6 04/09/19العماري لعروصي 25048A)مزدوجبوجدور )البلدية

المدرسة البتدائية ودي 

الصفا

المدرسة البتدائية حي إقليم: السمارة

مولي رشيد

304/09/12إقليم: السمارة 6 03/09/19الزهرة أوالحاج 10412S)مزدوجالسمارة )البلدية

المدرسة البتدائية المركزية 

طه بلقاسم

104/09/19إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية الواحةإقليم: السمارة 6 04/09/19كريم هاك 23673F)مزدوجالسمارة )البلدية

المدرسة البتدائية خالد بن 

الوليد

116/09/93إقليم: ورزازاتم. ابن سيناإقليم: العيون 154 16/09/93أقدمية 16 سنةعبدا غزالي 21892Vمزدوجترميكت

المدرسة البتدائية صلح 

الدين اليوبي

المدرسة البتدائية عبد إقليم: العيون

الكريم الخطابي

116/09/91إقليم: العيون 152 04/09/13أقدمية 16 سنةنعيمة الملولي 06438X)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية الحي 

الحجري

عمالة: أكادير  إدا م.تدارتإقليم: العيون

وتنان
116/09/93 150 16/09/95أقدمية 16 سنةخليل  الزايط 26357Y)مزدوجاكادير )البلدية

المدرسة البتدائية حي 

مولي رشيد

عمالة: الصخيرات  - الفرابيإقليم: العيون

تمارة
116/09/96 142 17/09/16أقدمية 16 سنةعماد قاضي 01323M)مزدوجالهرهورة )البلدية

المدرسة البتدائية م 

السادس

116/09/92إقليم: الحوزمدرسة الرياضإقليم: العيون 136 19/09/95أقدمية 16 سنةسعاد العلم 03231L)مزدوجأيت أورير )البلدية

المدرسة البتدائية الحي 

الحجري

عمالة: أكادير  إدا م. أسركيتإقليم: العيون

وتنان
316/09/98 130 11/09/00أقدمية 16 سنةنادية بداح 04851Xمزدوجأورير

المدرسة البتدائية طارق بن 

زياد

116/09/82إقليم: الخميساتعبد الكريم الخطيبإقليم: العيون 126 22/09/07أقدمية 12 سنةأحرضان م 27309H سيدي علل البحراوي

)البلدية(

مزدوج
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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 2020

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 يعقوب 

المنصور

المدرسة البتدائية اولد إقليم: العيون

احريز 1

116/09/94إقليم: برشيد 122 05/10/01أقدمية 16 سنةتوفيق منيار 14363L)مزدوجحد السوالم )البلدية

المدرسة البتدائية إبن 

زيدون

114/09/01إقليم: خريبكةمدرسة القدسإقليم: العيون 120 09/12/11أقدمية 16 سنةبشرى  حلومي 12017L)مزدوجخريبكة )البلدية

111/09/00إقليم: خريبكةمدرسة الشهيد الكوسإقليم: العيونالمدرسة البتدائية العيون 116 15/09/18أقدمية 16 سنةخديجة الحبشي 12001U)مزدوجخريبكة )البلدية

المدرسة البتدائية معركة 

وادي المخازن

المدرسة البتدائية المدني إقليم: العيون

الخصاصي

906/09/00إقليم: كلميم 82 26/09/08أقدمية 12 سنةسكيح  زهرة 10552U)مزدوجبويز كارن )البلدية

المدرسة البتدائية بئر 

أنزران

المدرسة البتدائية عمر إقليم: العيون

الخيام

106/09/01إقليم: العيون 64 12/10/17ثورية ابريكي 22133G)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية حي 

مولي رشيد

المدرسة البتدائية عمر إقليم: العيون

الخيام

130/09/05إقليم: العيون 62 04/09/18م عالي أكاك 22133G)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية الحي 

الحجري

المدرسة البتدائية حمان إقليم: العيون

الفطواكي

209/12/11إقليم: العيون 40 04/09/18عائشة الخولطي 06445E)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية معركة 

تافودارت

المدرسة البتدائية الحي إقليم: العيون

الحجري

102/09/10إقليم: العيون 34 04/09/19أسكور هشام 06443C)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية معركة 

تافودارت

المدرسة البتدائية إبن إقليم: العيون

زيدون

102/09/10إقليم: العيون 34 04/09/19ازناك امال 06448H)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية حي إقليم: العيونالمدرسة البتدائية أم البنين

مولي رشيد

102/09/10إقليم: العيون 34 12/10/17السالكة بيغريسن 06431P)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية صلح 

الدين اليوبي

المدرسة البتدائية أحمد إقليم: العيون

شوقي

107/09/05إقليم: العيون 32 04/09/18البركة عبد الحق 25539J)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية طارق بن 

زياد

المدرسة البتدائية معركة إقليم: العيون

وادي المخازن

107/09/04إقليم: العيون 30 12/10/17السالكة  جاعة 24874L)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية طارق بن 

زياد

المدرسة البتدائية إقليم: العيون

المنفلوطي

107/09/05إقليم: العيون 30 30/06/18كريمة شرع 25879D)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية 

المنفلوطي

المدرسة البتدائية يعقوب إقليم: العيون

المنصور

202/09/10إقليم: العيون 28 04/09/18بية الوقيني 06425H)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية بئر 

أنزران

116/09/99إقليم: الفقيه بن صالحم 6 نونبرإقليم: العيون 22 04/09/18عبداللطيف شفيقي 07361Aمزدوجدار ولد زيدوح

المدرسة البتدائية معركة إقليم: العيونالمدرسة البتدائية العرفان

وادي المخازن

401/01/10إقليم: العيون 22 04/09/18المالكي احمد 24874L)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية صلح 

الدين اليوبي

502/09/10إقليم: العيونالمدرسة البتدائية المرابطينإقليم: العيون 22 04/09/18سعيد أوعشا 06437

W

مزدوجالعيون )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 2020

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 

تافودارت

المدرسة البتدائية طارق بن إقليم: العيون

زياد

405/09/11إقليم: العيون 22 04/09/18عبارى بلل 06433S)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية 20 

غشت

المدرسة البتدائية معركة إقليم: العيون

تيسلتين

104/09/12إقليم: العيون 22 09/09/19أيت احيا علي 25334L)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية معركة 

تافودارت

المدرسة البتدائية إبن إقليم: العيون

زيدون

207/09/16إقليم: العيون 22 04/09/18الشيخ النعمة اباحازم 06448H)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية بئر إقليم: العيونالمدرسة البتدائية الفرابي

أنزران

101/01/17إقليم: العيون 22 09/09/19بشيري سيدي أحمد 06436V)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية المختار 

السوسي

المدرسة البتدائية خالد بن إقليم: العيون

الوليد

202/09/16إقليم: العيون 22 04/09/18شريف بهطاط 06440Z)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية معركة 

تافودارت

المدرسة البتدائية عبد ا إقليم: العيون

بن ياسين

701/01/17إقليم: العيون 22 04/09/19عبد المجيد نصري 06450K)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية م 

السادس

المدرسة البتدائية يعقوب إقليم: العيون

المنصور

904/09/18إقليم: العيون 22 04/09/18شرف منصور 06425H)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية معركة 

تافودارت

المدرسة البتدائية الشهيد إقليم: العيون

م الزرقطوني

105/09/07إقليم: العيون 16 04/09/19بنعزوز للة مريم 06441A)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية معركة 

تافودارت

904/09/12إقليم: العيونالمدرسة البتدائية إبن سيناإقليم: العيون 16 04/09/19ابراهيم وربع 06442B)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية م 

السادس

304/09/19إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية ابن زهرإقليم: العيون 16 04/09/19سعاد بن ليمام 20213V)مزدوجالسمارة )البلدية

المدرسة البتدائية المختار 

السوسي

المدرسة البتدائية الشهيد إقليم: العيون

م الزرقطوني

504/09/19إقليم: العيون 16 04/09/19 برشيل كلتومة 06441A)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية صلح إقليم: العيونالمدرسة البتدائية تارومة

الدين اليوبي

1004/09/19إقليم: العيون 16 04/09/19خديجة أعراب 26039C)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية إبن 

زيدون

102/09/15إقليم: اليوسفيةمدرسة الرايةإقليم: العيون 14 09/09/19إلتحاق بالزوجأسماء مصباح 13578H)مزدوجاليوسفية )البلدية

المدرسة البتدائية المختار 

السوسي

المدرسة البتدائية معركة إقليم: العيون

الدشيرة

1003/09/13إقليم: العيون 12 04/09/18دداه الموساوي 25877B)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية معركة 

تافودارت

المدرسة البتدائية أنس بن إقليم: العيون

مالك

104/09/18إقليم: العيون 9 04/09/19إلتحاق بالزوج رباب علوات 18648U)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية المختار 

السوسي

المدرسة البتدائية بئر إقليم: العيون

أنزران

104/09/12إقليم: العيون 6 04/09/19إلتحاق بالزوجرباب عيبيد 06436V)مزدوجالعيون )البلدية

104/09/19إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية الواحةإقليم: العيونالمدرسة البتدائية الفرابي 6 04/09/19إلتحاق بالزوجمريم اخلق 23673F)مزدوجالسمارة )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 2020

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 م 

السادس

المدرسة البتدائية عبد إقليم: العيون

الكريم الخطابي

104/09/19إقليم: العيون 6 04/09/19إلتحاق بالزوجةعلي بحسي 06438X)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية م 

السادس

المدرسة البتدائية المختار إقليم: العيون

السوسي

1004/09/19إقليم: العيون 6 04/09/19نجمة تنوت 26042F)مزدوجالمرسى )البلدية

عمالة: إنزكان ايت م الفاقإقليم: طرفاية مدرسة يحيى الكدالي

ملول
905/09/03 141 05/09/03أقدمية 16 سنةخديجة بن المقدام 20005U)مزدوجانزكان )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م.م  تين علي اوعديإقليم: طرفايةم/م علل بن عبد ا

باها
602/09/10 85 02/09/10المخلوفي حفيظة 05227Fمزدوجبلفاع

إقليم: شتوكة آيت م.م امجاضإقليم: طرفايةم/م علل بن عبد ا

باها
605/09/11 67 05/09/11اموش  ربيعة 05233Mمزدوجبلفاع

المدرسة البتدائية يوسف إقليم: طرفايةمدرسة مدرسة.كم طرفاية

ابن تاشفين

205/09/11إقليم: العيون 54 05/09/11فاطمة بوطيبي 06432R)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية 20 إقليم: طرفايةمدرسة عقبة بن نافع

غشت

104/09/12إقليم: العيون 48 04/09/12فرحة بداز 26041E)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية بئر إقليم: طرفايةم/م الوحدة

أنزران

109/01/17إقليم: العيون 38 12/01/17مرزوقي نوهة 06436V)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية معركة إقليم: طرفايةمدرسة عقبة بن نافع

وادي المخازن

112/01/17إقليم: العيون 34 12/01/17مريم متالي 24874L)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية صلح إقليم: طرفايةمدرسة المسيرة الخضراء

الدين اليوبي

106/09/17إقليم: العيون 28 06/09/17منة بك 26039C)مزدوجالعيون )البلدية

206/09/17إقليم: العيونالمدرسة البتدائية المرابطينإقليم: طرفاية مدرسة يحيى الكدالي 28 06/09/17صفاء اولدبنطاهر 06437

W

مزدوجالعيون )البلدية(

المدرسة البتدائية صلح إقليم: طرفاية مدرسة يحيى الكدالي

الدين اليوبي

503/09/13إقليم: العيون 22 04/09/18فاطمة  الباز 26039C)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية المنصور إقليم: طرفايةم/م الوحدة

الذهبي

106/09/17إقليم: العيون 22 06/09/17إلتحاق بالزوجفداء الرفاعي 06435U)مزدوجالعيون )البلدية

114/12/17إقليم: طرفاية مدرسة يحيى الكداليإقليم: طرفايةمدرسة أمكريو 21 14/12/17فاطمة الزهراء رحيمي 06455R)مزدوجطرفاية )البلدية

المدرسة البتدائية حمان إقليم: طرفاية مدرسة يحيى الكدالي

الفطواكي

106/09/17إقليم: العيون 20 06/09/17إلتحاق بالزوجاتفرح الخرفي 06445E)مزدوجالعيون )البلدية

206/09/17إقليم: العيونالمدرسة البتدائية إبن حزمإقليم: طرفايةمدرسة أمكريو 18 06/09/17ابراهيم اركاب 18649V)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية خالد بن إقليم: طرفايةم/م الوحدة

الوليد

104/09/19إقليم: العيون 17 04/09/19الرباب بوركبا 06440Z)مزدوجالعيون )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 2020

نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
المديرية القليمية رمزها

للتعيين

المديرية القليمية 

الصلية

ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

102/09/14إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية ابن زهرإقليم: طرفايةم/م علل بن عبد ا 16 04/09/18إلتحاق بالزوجحفيظة هبادي 20213V)مزدوجالسمارة )البلدية

104/09/19إقليم: السمارةالمدرسة البتدائية ابن زهرإقليم: طرفايةمدرسة المسيرة الخضراء 16 04/09/19اسياتة بعل 20213V)مزدوجالسمارة )البلدية

104/09/18إقليم: طرفايةمدرسة عقبة بن نافعإقليم: طرفايةم/م علل بن عبد ا 14 04/09/18أمهيرا سعيد 25873X)مزدوجطرفاية )البلدية

104/09/18إقليم: طرفاية مدرسة يحيى الكداليإقليم: طرفايةمدرسة عقبة بن نافع 12 04/09/18الشام تكبرن 06455R)مزدوجطرفاية )البلدية

المدرسة البتدائية المختار إقليم: طرفايةم/م الوحدة

السوسي

704/09/19إقليم: العيون 7 04/09/19ليلى مسلك 26042F)مزدوجالمرسى )البلدية

104/09/02إقليم: كلميمم م الشاطئ البيضإقليم: طرفايةم/م علل بن عبد ا 6 04/09/19احمد  السياد 05683Bمزدوجالشاطئ البيض

المدرسة البتدائية معركة إقليم: طرفايةمدرسة المسيرة الخضراء

تافودارت

1104/09/19إقليم: العيون 6 04/09/19فاطمة صدوق 24875M)مزدوجالمرسى )البلدية

104/09/19إقليم: طرفاية مدرسة يحيى الكداليإقليم: طرفايةمدرسة المسيرة الخضراء 6 04/09/19اداوكليد فاطمة 06455R)مزدوجطرفاية )البلدية
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الداخلة - وادي الذهب12
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نوعم. النقط

الطلب

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار
إنتقال
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المديرية القليمية 
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

12

304/09/19إقليم: وادي الذهبمدرسة أم التونسيإقليم: أوسردمدرسة بئر كندوز 16 04/09/19دندن زهور 24878R)مزدوجالداخلة )البلدية

104/09/18إقليم: وادي الذهب مدرسة المعاليإقليم: أوسردمدرسة بئر كندوز 12 04/09/18مريم ناتج 25637R)مزدوجالداخلة )البلدية

204/09/19إقليم: وادي الذهبمدرسة وادي الشيافإقليم: أوسردمدرسة ابن خلدون 6 04/09/19سفيان النجاري 24625R)مزدوجالداخلة )البلدية

104/09/19إقليم: أوسردمدرسة بئر كندوزإقليم: أوسردمدرسة ابن خلدون 6 04/09/19عبد الحكيم شويعار 24026Pمزدوجبئر كندوز

116/09/92إقليم: وادي الذهبمدرسة أم التونسيإقليم: وادي الذهبمدرسة الشريف الدريسي 130 16/09/99أقدمية 16 سنةتمهراز م 24878R)مزدوجالداخلة )البلدية

عمالة: المضيق - مدرسة خديجة أم المؤمنينإقليم: وادي الذهبمدرسةالداخلة

الفنيدق
116/09/95 120 16/09/99أقدمية 16 سنةشكري لطهي 05438K)مزدوجالفنيدق )البلدية

116/09/97إقليم: أوسردمدرسة بئر كندوزإقليم: وادي الذهبمدرسة لكلت 108 04/09/07أقدمية 12 سنةمريم ماء العينين 24026Pمزدوجبئر كندوز

107/09/05إقليم: بنسليمانم/م بني ورة  المركزيةإقليم: وادي الذهبمدرسة الشهداء 96 06/09/07أقدمية 12 سنةفؤاد نضيف 07813Sمزدوجعين تيزغة

116/09/95إقليم: الخميساتصلح بالعربيإقليم: وادي الذهبمدرسة الشريف الدريسي 76 12/11/09م لغريسي 24706D)مزدوجتيفلت )البلدية

المدرسة البتدائية إبن إقليم: وادي الذهبعبد الكريم الخطابي

زيدون

116/09/95إقليم: العيون 70 02/09/15داود  عثمان 06448H)مزدوجالعيون )البلدية

116/09/99إقليم: العيونالمدرسة البتدائية العرفانإقليم: وادي الذهبعبد الكريم الخطابي 66 الضميري                                                

حليمة

02/09/15 20466V)مزدوجالعيون )البلدية

105/09/11إقليم: العيونالمدرسة البتدائية العرفانإقليم: وادي الذهب مدرسة المختار السوسي 64 05/09/11موسى ابوعمار 20466V)مزدوجالعيون )البلدية

إقليم: شتوكة آيت م. النخلةإقليم: وادي الذهب مدرسة المختار السوسي

باها
704/09/12 58 04/09/12ابراهيم  الخلط 25031Gمزدوجأيت عميرة

عمالة مقاطعات سيدي المدرسة البتدائية ابن هشامإقليم: وادي الذهبمدرسة مولي الحسن

البرنوصي
106/09/06 46 02/09/14النيا سناء 26796A)مزدوجسيدي مومن )المقاطعة

106/09/01إقليم: وادي الذهبمدرسة النهضةإقليم: وادي الذهبمدرسة الشريف الدريسي 42 02/09/16كمو عبد الرحمان 27131P)مزدوجالداخلة )البلدية

205/09/11إقليم: العيونالمدرسة البتدائية إبن سيناإقليم: وادي الذهبمدرسة ابن زهر 36 06/09/17سعيد سلمي 06442B)مزدوجالعيون )البلدية

206/09/01إقليم: وادي الذهبمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: وادي الذهبمدرسة مولي الحسن 34 02/09/16فكا ا نصرتهم 23305F)مزدوجالداخلة )البلدية
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ت.التعيين 

بالمؤسسة
جماعة التعيين

المدرسة البتدائية م إقليم: وادي الذهبمدرسة ابن منظور

السادس

116/09/88إقليم: العيون 28 06/09/17الهادي بنشهبار 06451L)مزدوجالمرسى )البلدية

المدرسة البتدائية يوسف إقليم: وادي الذهب مدرسة المختار السوسي

ابن تاشفين

104/09/12إقليم: العيون 28 06/09/17الحسين  اومنصور 06432R)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية طارق بن إقليم: وادي الذهبمدرسة المسيرة الخضراء

زياد

116/09/82إقليم: العيون 24 02/09/16زايد سعود 06433S)مزدوجالعيون )البلدية

المدرسة البتدائية الحسن إقليم: وادي الذهبمدرسة وادي الشياف

الول

102/09/15إقليم: السمارة 22 04/09/18م عبا 10407L)مزدوجالسمارة )البلدية

المدرسة البتدائية الحي إقليم: وادي الذهب مدرسة المختار السوسي

الحجري

205/09/11إقليم: العيون 18 06/09/17أرقاوي المهدى 06443C)مزدوجالعيون )البلدية

112/09/17إقليم: وادي الذهبمدرسة الشريف الدريسيإقليم: وادي الذهب مدرسة المختار السوسي 18 12/09/17مؤمل الشافعي 24931Y)مزدوجالداخلة )البلدية

111/09/17إقليم: وادي الذهبمدرسة عبد ا ولد باهياإقليم: وادي الذهبمدرسة مولي الحسن 18 11/09/17سيد أحمد هداد 13523Y)مزدوجالداخلة )البلدية

105/09/03إقليم: وادي الذهبمدرسة المسيرة الخضراءإقليم: وادي الذهب مدرسة المعالي 16 04/09/19احمد المنقاري 23305F)مزدوجالداخلة )البلدية

المدرسة البتدائية يعقوب إقليم: وادي الذهبمدرسة عبد ا ولد باهيا

المنصور

105/09/07إقليم: العيون 12 04/09/18فاطمة  ميسات 06425H)مزدوجالعيون )البلدية

104/09/18إقليم: وادي الذهبمدرسة الشريف الدريسيإقليم: وادي الذهبعبد الكريم الخطابي 12 04/09/18م الزيرك 24931Y)مزدوجالداخلة )البلدية

104/09/18إقليم: وادي الذهبمدرسة مولي الحسنإقليم: وادي الذهبمدرسة ابن منظور 10 04/09/19حكيمة خلوقي 25231Z)مزدوجالداخلة )البلدية

104/09/18إقليم: وادي الذهبمدرسة ابن زهرإقليم: وادي الذهبمدرسة وادي الشياف 10 04/09/19 فتيحة زويتن 26741R)مزدوجالداخلة )البلدية

104/09/18إقليم: أوسردمدرسة بئر كندوزإقليم: وادي الذهبمدرسة النهضة 8 04/09/19النصاري صالح 24026Pمزدوجبئر كندوز

116/09/97إقليم: وادي الذهب مدرسة المختار السوسيإقليم: وادي الذهبمدرسة ابن زهر 6 04/09/19عادل فكار 25636P)مزدوجالداخلة )البلدية

104/09/19إقليم: وادي الذهب مدرسة المعاليإقليم: وادي الذهبمدرسة العركوب الجديد 6 04/09/19الفترعي مفيد 25637R)مزدوجالداخلة )البلدية

104/09/19إقليم: وادي الذهب مدرسة المعاليإقليم: وادي الذهبمدرسة ابن زهر 6 04/09/19سناء دزي 25637R)مزدوجالداخلة )البلدية
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