
المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

الرباط- سل- زمور - زعير01

المادة

المطلوبة
رمزها

ســـلم. البحتريالخميساتم م النبعات 741993116/09/1993 88 BENGHAIT BRAHIM37713P0111ZP 06/09/2002 87115P14

ســـلم. ابن خلدونســـلم.المام الطبري 740769216/09/1993 78 NAIM      AMINA87000P5811P 28/09/2000 87000P49

ســـلم. عمر بن عبدالعزيزتطوانم. محمد السادس 383136117/09/1990 59 BELFAHEM ZHOR71020P1311OP 19/01/2004 87000P79

ســـلم. ثريا الشاويســـلم. ام ايمن 205873621/09/1983 54 SADOK         MUSTAPHA87404P0711P 07/11/2005 87404P02

ســـلم. ام ايمنســـلم. ابن خلدون 860572121/09/1983 56 EL QAMCH     NOUZHA87000P4922P 17/12/2004 87404P07

ســـلم.المام الطبريســـلم. البحتري 6998911016/09/1980 48 SASDI     MUSTAPHA87115P1422P 21/09/2004 87000P58

ســـلم. يعقوب المنصورمكناس م.عمر بن العاص 206378121/09/1983 18 EL FAKIRI ABDESSAMAD47517P1022P 12/11/2009 87115P16

الصخيرات تمارةم.م وادي الشراطالمحمديةم.م المجد 241072117/09/1984 93 ZOUINKA SAADIA83050P2711P 17/09/1999 89111P03

الخميساتم م بئر إنزرانالقنيطرةم/م. اولد المجدوب 783899616/09/1992 122 AFTATI RACHIDA35425P0311A16/09/1995 37715P02

الخميساتم/م بوعزة وسعيدتارودانتم.م وادي الذهب 1044464916/09/1996 114 BENHAMMOU MOHAMED66327P0711Z/A16/09/1996 37713P04

الخميساتم.م ايت فزازتازةم.م لعزيب 1045356216/09/1996 105 ENNACIRI EL MAHDI69111P0511A16/09/1997 37111P02

الخميساتم.م القائد بوعزةالحوزم.م.طلزين 11145981016/09/1997 96 BENMIMOUN ABDESSADEK46113P0211Z16/09/1999 37505P05

الخميساتم. مريم العدراءالخميساتم.الشهداء 978099116/09/1982 94 QARMOUCHI AICHA37000P1111P 10/11/2005 37000P17

الخميساتم م ايت زبايرالخميساتم.م إبن الهيثم 10459081016/09/1996 87 BOUAZZAOUI KHALID37505P031106/09/2000 37313P03

الخميساتم م ايت زبايرسيدي قاسمم/م ازراهنة 1047071116/09/1996 87 BOUHILA BOUDRISS60113P081106/09/2000 37313P03

الخميساتم.م القائد بوعزةالجديدةم.م بوسدرة 1048090916/09/1996 87 EL FASSI MAROUANE17111P041116/09/2000 37505P05

الخميساتم م علل بن عبد اشيشاوةم.م وادي تانسيفت 11233581116/09/1998 87 LOTFI  MOUNIR48605P0311X 06/09/2000 37511P03

P1 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

الرباط- سل- زمور - زعير01

المادة

المطلوبة
رمزها

الخميساتم م علل بن عبد االحسيمةم.م اغزار عيسى 1180830806/09/2000 87 JASSAB ASMAE03319P061106/09/2000 37511P03

الخميساتم/م بوعزة وسعيدالخميساتم.م بو قشمير 1181015213/09/2000 87 YASSIN ZOUHAIR37305P021113/09/2000 37713P04

الخميساتم.م اولد زيدتاوناتم م احمد الحجامي 12358571206/09/2001 86 EDDAKHAMA ZAHRA65315P0211X 06/09/2001 37507P03

الخميساتم م تارميلتتينغير م.م امجدادار 1237971713/09/2001 77 LAAROUSSI          HILAL51600P031116/09/2002 37311P01

الخميساتم م علل بن عبد اسيدي إيفنيم.م الزرقطوني 12388211106/09/2001 77 OUAKKI YOUNESS73915P051116/09/2002 37511P03

الخميساتم م النبعاتالخميسات م.م العزازبة 1264651204/09/2002 77 BEZAI SIHAM37507P0511O04/09/2002 37713P01

الخميساتم.م ايت سيبرنالحسيمةم م تبرانت 1267745504/09/2002 77 KISSANE ASSIA03523P0111O04/09/2002 37105P02

الخميسات م.م لعوينة لحميرةسيدي قاسمم م اولد ميلود 11188461216/09/1998 75 AGUIDA DRISS60111P0411X 04/09/2002 37517P05

الخميساتم م اولد موسىشفشاونم.م احمداشن 12656591201/10/2002 75 EL ASSAS GHIZLANE15115P041102/10/2002 37517P01

الخميساتم م اولد موسىزاكورةم م الزركان 12687761104/09/2002 75 NSIRI ILHAM51733P021104/09/2002 37517P01

الخميساتم م النبعاتســـلم. ثريا الشاوي 174520521/09/1983 72 KALT          LHOUCINE87404P0211P 16/09/1999 37713P01

الخميساتم.م لعظمتينغيرم/م تعمارت 12636691404/09/2002 71 ALAOUI MOSTEFI ZINEB21205P2411OX 17/09/2003 37517P04

الخميساتم/م برجلينالصويرةم م وادي المخازن 1264255404/09/2002 71 RADOUAN  BYANNAH23113P0111Z05/09/2003 37107P05

الخميساتم.م بني زوليطميدلتم.م 18 نونبر 1268228504/09/2002 71 MANNIOUI REDOUANE21705P0411X 17/11/2003 37317P06

الخميساتم م علل الفاسيقلعة السراغنةم.م اولد شعيب 1264291618/09/2002 69 BELAMALLEM FATIMA ZAHRA19100P0611X 03/09/2003 37511P06

الخميساتم م الداخلةتاوناتم.م قلعة بني قاسم 12643391104/09/2002 68 BELHARTI AOUATIF65315P051105/09/2004 37305P01

الخميساتم.م سيدي حيان بوغاديوزانم.م سيدي محمد العربي 11760171306/09/2000 59 EL AABBOUDI ABD EL HAMYD15711P111107/09/2004 37311P06

P2 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

الرباط- سل- زمور - زعير01

المادة

المطلوبة
رمزها

الخميساتم م لمسيديرةالعرائشم.م تزروت 1234359106/09/2001 59 AMRAOUI AZIZ44511P0511X 07/09/2004 37505P04

الخميساتم م سيدي امحمد المبلجالحسيمةم م اتوت 1367201607/09/2004 59 CHOUAI AMINA03521P031107/09/2004 37517P03

الخميساتم م ابي الحسن المراكشيشفشاونم م عبد العلي بن شقرون 1399260915/09/2005 52 HALIMA  ATMANE15109P0211O15/09/2005 37517P02

الخميساتم م علل بن عبد اخنيفرةم/م ا لصابرة 205344621/09/1983 51 ARRACH MOUNIR ABDESSAMAD39615P0111X 07/09/2005 37511P03

الخميساتم.م سيدي بلقاسمالعرائش م.م المكزليين 1048593516/09/1996 45 ZEBTA MOHAMMED44505P0511Z06/09/2006 37509P03

الخميسات م.م العزازبةالحسيمةم م تبرانت 13991401107/09/2005 43 AIT MIMOUNE  HICHAM03523P011105/09/2007 37507P05

الخميساتم.م اولد زيدشفشاونم.م عبد العزيز بن ادريس 1404653505/09/2007 40 CHEMS DOHA EL JADIR15119P0111X 05/09/2007 37507P03

الخميسات م.م العزازبةشفشاونم.م أساكي 1404939405/09/2007 40 JAMILA OUBAH15115P031105/09/2007 37507P05

الخميسات م.م العزازبةشفشاونم م موسى بن نصير 1405590205/09/2007 40 AMINA TARFAOUI15311P0111X 05/09/2007 37507P05

الخميساتم/م ازكيدالرحامنةم.م الظهور 13081951305/09/2003 39 RAJA OURTI19725P0511OX 18/10/2008 37311P05

الخميساتم.م إبن الهيثمزاكورةم م تفتشنا 1405909424/01/2008 37 ABDELATIF MARZOUKI51748P0111Z24/01/2008 37505P03

الخميساتم م بئر إنزرانفيجيجم.م زيري بن عطية 1406042423/01/2008 37 SBEITA HANNAN29115P0311O23/01/2008 37715P02

الخميساتم م الساقية الحمراءسيدي قاسمم.علل الفاسي 11591571016/09/1999 36 KHYRI HANAN60113P0611O06/09/2006 37313P01

الخميساتم م النجدةشيشاوةم.م ايمللن 1405378105/09/2007 35 HAJALI TARIQ48616P0211X 05/09/2007 37509P01

الخميساتم.م عين السعادةتارودانتم.م ارزى 1405816324/01/2008 35 EL MHADA FATIMA66900P3411O24/01/2008 37715P04

الخميساتم.م بو قشميرزاكورة  م.م نصراط 1405899524/01/2008 35 ISMAIL FOUGHALI51800P041124/01/2008 37305P02

الخميساتم م عمرو بن العاصزاكورةم.م أخلوف 14058941324/01/2008 32 FOUAD EL MARZOUKI51733P0311Z22/10/2009 37507P01

P3 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

الرباط- سل- زمور - زعير01

المادة

المطلوبة
رمزها

الخميساتم م عمرو بن العاصالصويرةم م سيدي عيسى النعيرات 15483081125/11/2008 30 BENICHI FATIMA23115P0311OX 25/11/2008 37507P01

الخميساتم م راس الحامةالصويرةم/م يوسف بن تاشفين 1548474625/11/2008 30 RACHIDI BAHIJA23320P3411O25/11/2008 37705P03

الخميساتم.ابو القاسم الزيانيميدلتم.م انمزي 1406264205/09/2008 29 AIT BOULMANE RKIA39519P0211O05/09/2008 37311P03

الخميساتم.ابو القاسم الزيانيازيللم.م سرمت 1548372224/11/2008 29 EL GHALI LATIFA05114P0311O24/11/2008 37311P03

الخميساتم.م العقادتارودانتم/م وامومن 14064611005/09/2008 28 BENADROUCH  NAIMA66900P6111O05/09/2008 37505P02

الخميساتم.م إبن الهيثمتارودانتم.م واد المخازن 1406793805/09/2008 28 EL  IDRISSI  KHADIJA66767P0111O05/09/2008 37505P03

الخميساتم.م ظهر النخلةشفشاونم.م عقبة بن نافع 14073501005/09/2008 28 MOUKANE KAOUTAR15105P1011O05/09/2008 37705P05

الخميساتم م سيدي بوطركةشفشاونم.م مولي علي الشريف 15483771008/12/2008 28 EL HARTI JAMILA15115P0111OX 08/12/2008 37105P05

الخميساتم فاطمة الفهريةالرشيديةمجموعة مدارس امغى 11197431016/09/1998 91 STITOU BOUCHRA21511P0122O16/09/2000 37721P02

الخميسات م.م لعوينة لحميرةشفشاونم.م المام مالك 11225231216/09/1998 89 ALLALI BOUBKER15315P032216/09/2000 37517P05

الخميساتم.ابو القاسم الزيانيخنيفرةم م تمازرت 1173477806-09-200 83 BELLAFRIJ KAMELIA39313P092212-09-2001 37311P03

الخميساتم.م القائد بوعزةالصويرةم م  الجولن 1239828906/09/2001 82 SANAE ZBIR23321P0212O06/09/2001 37505P05

الخميساتم م اولد موسىشفشاونم م النهضة 12651061001/10/2002 75 CHAFAK YOUNES15105P0722Z01/10/2002 37517P01

الخميساتم م عمرو بن العاصشتـوكة ايــت بـهاء م.م فيفري 1268001304/09/2002 75 LEBOUIHA HANANE01605P0212O04/09/2002 37507P01

الخميساتم .مدرسة الخوةسيدي إيفنيم.م المل 1305851805/09/2003 68 AYACH HASNAE73911P0322O05/09/2003 37309P03

الخميساتم.م القائد بوعزةتينغيرم.م ايت اعزى 1306981905/09/2003 67 SOUAD EL MOUDDEN21205P1222O05/09/2003 37505P05

الخميساتم.الشهداءالخميساتم. مريم العدراء 1123300416/09/1998 61 OUAKKI KHADIJA37000P1722P 23/10/2006 37000P11

P4 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

الرباط- سل- زمور - زعير01

المادة

المطلوبة
رمزها

الخميساتم.م سيدي حيان بوغاديشيشاوةم م كوزمت 13680871307/09/2004 60 AFFAOUI LOUBNA48623P0112O07/09/2004 37311P06

الخميساتم.م سيدي حيان بوغاديدريوشم.م إبن رشـيق 13681461407/09/2004 59 BAKHTI GHIZLANE49705P0422O07/09/2004 37311P06

الخميساتم.م القائد بوعزةجرسيفم م لمريجة 1264734404/09/2002 58 BOUBOUCHE KHADIJA69311P0222O07/09/2005 37505P05

الخميساتم/م ايت امناصفشيشاوةم.م إكني 1399083507/09/2005 51 AFDEL NAZIHA48627P0112OX 29/09/2005 37111P03

الخميساتم م سيدي بوطركةالخميساتم.م بو قشمير 1235604713/09/2001 44 FEDOUA CHERKI37305P0222O06/09/2006 37105P05

الخميساتم.م لعظمتينغيرم.م.زايد احماد 12396471106/09/2001 43 RACHIDA TAIB21105P0112OX 06/09/2006 37517P04

الخميساتم م الرشيديةالخميساتم/م ازكيد 1268338101/10/2002 38 MELLOUK MOUNIA37311P0522OX 05/09/2007 37109P05

الخميساتم.م ايت فزازدريوشم م ابن طـفيـــــل 14057831020/02/2008 37 RAHMAOUI SOUMIA49105P0222O20/02/2008 37111P02

الخميساتم.م سيدي حيان بوغاديشفشاونم.م مختار 14046171105/09/2007 35 SAFAE CHOURAK15515P0322OX 05/09/2007 37311P06

الخميسات م.م لعوينة لحميرةشفشاونم.م ازغار 14051821105/09/2007 35 LAMIAE BEZZAZ15523P0322OX 05/09/2007 37517P05

الخميساتم م علل الفاسيالحوزم.م أمسين 1405546105/09/2007 30 RAYOUD LAILA46320P0122OX 02/09/2009 37511P06

الخميساتم/م الهداهدةالصويرةم.م.عقبة ابن نافع 1548309625/11/2008 30 MAHJOUBA BENKAMIL23313P0222OX 25/11/2008 37511P10

الخميساتم م ابي الحسن المراكشيتارودانتم/م وامومن 1407292605/09/2008 29 MALIK   KAWTAR66900P6122O05/09/2008 37517P02

الخميساتم م علل بن عبد االعرائشم.م سعدانة 13682031407/09/2004 21 IMANE BEN AMER44515P0422OX 02/09/2009 37511P03

P5 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

الدار البيضاء الكبرى02

المادة

المطلوبة
رمزها

الفداء درب السلطانم .ابن بطوطة بنــــاتعين الشقم.المام البوخاري 3781861117/09/1990 62 BEKKALI HASSAN75000P2111P 08/10/2003 82000P28

عين الشقم. عبد الرحمان احجيرةمكناسم. الندلس 943922116/09/1979 62 GUESSOUS NAIMA50000P0211P 29/09/2005 75000P24

عين الشقم.المام البوخاريعين الشقم  ابن عاشر 935064204/02/1976 140 CHERRADI KHADIJA75000P0422AP 16/09/1982 75000P21

عين الشقم  ابن عاشرالفداء درب السلطانم .ابن بطوطة بنــــات 173969216/09/1982 92 MOUHTAJY MOHAMED82000P2822AP 17/11/1994 75000P04

المحمديةم م سيدي موسى بن عليسيدي بنورم.م بئر الحرش 664873817/09/1979 177 CHOAB   EL HOUSSINE17505P0311AX 18/09/1985 09311P03

المحمديةم. الجزوليازيللم.م امرصيد 734981316/09/1993 126 AOUAD SAIDA05113P0711O/A24/09/1994 76122P11

المحمديةم.م اولد سيدى عبد النبىسطاتم.م ولد سي مسعود 1308374605/09/2003 68 SALLOUH SAMIHA59515P0411O05/09/2003 76105P07

المحمديةم.م المجدالصخيرات تمارةم.م وادي الشراط 238400116/09/1984 67 BENAISSA SAID89111P0311ZP 22/12/2009 83050P27

المحمديةم م سيدي موسى بن عليشيشاوةم.م دار اكيماخ 1306995305/09/2003 60 EL MOUTAKI FATIMA ZOUHRA48205P0411O27/09/2005 09311P03

المحمديةم.م واكوشفشاونم.م المام مالك 1367671207/09/2004 60 ESHAKI MARIYA15315P0311O15/09/2004 83006P01

المحمديةم م سيدي العربيشفشاونم م النهضة 13992991115/09/2005 53 BAHLOUL GHIZLANE15105P0711O15/09/2005 09311P04

المحمديةم.م سيدي موسى المجدوبالحوزم/م المختار السوسي 1399025607/09/2005 51 AALI SIHAM46931P0211O07/09/2005 09311P01

المحمديةم م سيدي موسى بن عليبرشيدم.م لموشمة 1239794106/09/2001 44 ZAIR HALIMA59323P0311O06/09/2006 09311P03

المحمديةم.  بئر لحلوالعرائشم. الهيايضة 1121819916/09/1998 37 IKBAL BERKATI44305P1311O06/09/2007 76105P06

المحمديةم.م واكوازيللم.م تاباروشت 1405671801/02/2008 37 CHEQAOUI RAHMA05900P0811OX 01/02/2008 83006P01

المحمديةم.سهام 1مديونةم. عمر بن عبد العزيز 1176189106/09/2000 35 LOUBNA EL KHODARI79121P1411P 06/09/2007 76105P03

المحمديةم. البراهمةالنواصرم.م المسيرة الخضراء 1306561105/09/2003 29 AMINA EDDARIF75115P0811O19/01/2009 76105P11
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المحمديةم. الرازيسيدي قاسمم م الفنية 1114440216/09/1997 79 KHATTABI LATIFA60105P0412OX 20/09/2002 76122P10

المحمديةم. الرازيسطاتم م مشرع بن عبو 11785361106/09/2000 79 MOUAFIQ  MOUNA59717P0122O04/09/2002 76122P10

المحمديةم.م واكوسطاتم م اولد ناصر 12695581104/09/2002 76 SKAITA FATIMA ZAHRA59125P0322O04/09/2002 83006P01

المحمديةم.م المجدبرشيدم م لحساسنة 1159109316/09/1999 69 EL HAIL HANANE59319P0122OX 05/09/2003 83050P27

المحمديةم.م اولد سيدى عبد النبىمديونةم.م المام الغزالي 338743116/09/1988 40 SALEH ABDEL ILAH79121P1122X 27/10/2008 76105P07

مديونةم. محمد مزيان بلفقيهالجديدةم م المخاطرة 1406311016/09/1981 177 BOUSBAA MOHAMED17914P0311A16/09/1987 79203P03

مديونةم. محمد مزيان بلفقيهسطاتم الداخلة 205466821/09/1983 169 BENDARGHATE HASSAN59517P0211A16/09/1988 79203P03

مديونةم. المسيرة الخضراءقلعة السراغنةم م الفرائطة 380355517/09/1990 146 ATTAR HAFIDA19113P0111A16/09/1991 79205P03

مديونةم.م معاذ ابن جبلبرشيدم م مولين الدروة 1 140306416/09/1981 141 BORAK ABDELKABIR59305P0111A16/09/1994 79117P04

مديونةم. المسيرة الخضراءالرشيديةم.م الحسن بن علي 766317216/09/1991 141 EL HAKIM EL ALAOUI MOUL21909P0311AX 16/09/1991 79205P03

مديونةم. وادي الذهبالحوزم م وركان 783981516/09/1992 135 EL AYADI FATIMA46223P0111A16/09/1992 79117P06

مديونةم. للخديجةالرحامنةم.م النواجي بن جرير 707894116/09/1992 134 BOUALAOUI MOSTAFA19705P0811Z/AX 23/09/1993 79203P01

مديونةم. محمد الباروديازيللم. سيدي الصغير 204790821/09/1983 132 ABDELKRIM ARAR05311P0111A14/10/1985 79203P04

مديونةم/م عبد الله لمصدقخريبكةم. موسى بن نصير 236567217/09/1984 132 AZZAL ALI41309P0911AX 22/09/1984 79121P12

مديونةم.المام الجزوليسيدي بنورم.م سانية بركيك 390936217/09/1990 131 HAMZI   TAMOU17907P0111A20/09/1993 79205P01

مديونةم. محمد الوديعسيدي بنورم.م اولد عمران 270183616/09/1985 129 SAHBANI       SAID17529P0111A16/09/1993 79203P05

مديونةم. محمد مزيان بلفقيهسيدي بنورم.م الزيــــاينة 378389917/09/1990 123 MOUNAIM    FATIHA17525P0211A16/09/1994 79203P03
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مديونةم. عمر بن عبد العزيزبرشيدم.م الخدارة 383099116/09/1990 123 ADNAN JAMAL59440P0111AX 16/09/1996 79121P14

مديونةم. محمد الوديعبرشيدم.م البراهمة 393872317/09/1990 123 JAADANI KHALID59315P0411A17/09/1994 79203P05

مديونةم. محمد الوديعقلعة السراغنةم م اولد اركيعة 768255916/09/1991 123 BOUANANE BOUCHAIB19123P0911A23/09/1994 79203P05

مديونةم/م. انوالبرشيدم.م قصبة بن امشيش 385674317/09/1990 119 EL AZRI FOUZIA59305P0511O/A16/09/1995 76125P02

مديونةم.م الحارث بن كلدةسيدي إيفنيم.م التلل 1238618106/09/2001 81 MOUTAAIM AICHA73225P0111O06/09/2001 76121P05

مديونةم.م المام الغزاليالجديدةم.م الخريطات 1263948204/09/2002 76 ASSKOUR MARIEM17706P0111O28/09/2002 79121P11

مديونةم. المسيرة الخضراءقلعة السراغنةم.م أولد منصور 1176123316/09/2000 69 EL BOUIZ SOUMIA19123P0811O07/09/2005 79205P03

مديونةم. محمد الباروديتطوانم ابن الثير 1047751316/09/1996 68 BOUMESLOUTE FATIHA71020P1211OX 05/09/2003 79203P04

مديونةم. عمر بن عبد العزيزقلعة السراغنةم م اولد حشاد 1123384116/09/1998 68 AMINE THOURIA19313P0111O03/09/2003 79121P14

مديونةم. محمد مزيان بلفقيهسطاتم.م ولد سي مسعود 1305621305/09/2003 68 AISSAOUI KARIMA59515P0411O05/09/2003 79203P03

مديونةم. محمد الباروديازيللم.م سمدن 1307802605/09/2003 68 MAGORI BOUCHRA05114P1011OX 25/10/2003 79203P04

مديونةم. ابي بكر الصديقورززاتم.م تاوريرت ايت زغار 1266995712/09/2002 67 HAJJI    NAOUAL51539P0111O16/10/2004 79121P10

مديونةم. المسيرة الخضراءتينغيرم.م احديدة 1268825512/09/2002 67 OU-AKKA SABAH51117P0511O12/09/2004 79205P03

مديونةم. محمد مزيان بلفقيهتارودانتم/م ادغيع 1368302107/09/2004 60 CHARKAOUI FATIHA66900P6411OX 07/09/2004 79203P03

مديونةم. ابن سيناجرسيفم.م عين مزيزو 1399816307/09/2005 53 EL BOUCHIKHI ZINEB69115P0311O07/09/2005 79117P08

مديونةم. للخديجةالصويرةم.م سيدي غانم 1399429507/09/2005 52 KHADIJA BEN LAMALAM23319P0111O07/09/2005 79203P01

مديونةم. محمد الوديعالعرائشم.م دار الوزاري 1399107107/09/2005 51 HASNA ISAOUI44323P0411O07/09/2005 79203P05
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مديونةم. محمد عابد الجابريسطاتم.م لخلط 1157102616/09/1999 45 MAHTAT LATIFA59117P0411O16/09/2006 79203P02

مديونةم.م المام الغزاليازيللم.م ازود 1400341107/09/2005 43 JAMAL IBTISSAM05319P0211OX 20/09/2007 79121P11

مديونةم. ابن طفيلسطاتم.م وادي النعناع 1237560306/09/2001 36 IHTITACHE SANA59123P0311O05/09/2007 79117P07

مديونةم. محمد الباروديبولمانم م  عيوش 1405013305/09/2007 36 TARMOUNIA LAMIA13505P0511O05/09/2007 79203P04

مديونةم.م ابي شعيب الدكاليالحسيمةم.م اكاون 1405055105/09/2007 36 ABOUMEHIAR MILOUDA03505P0111OX 05/09/2007 79117P05

مديونةم. عمر بن عبد العزيزمديونةم/م  مديونة المستقلة 787362116/09/1992 35 JABRI ZOUBIDA79117P0111O05/09/2007 79121P14

مديونةم. محمد الباروديشيشاوةم.م ايت ابخاير 1405336305/09/2007 35 ENNASSIRI SABAH48533P0111O05/09/2007 79203P04

مديونةم. للخديجةوزان  2 م م حمان الفطواكي 1405084105/09/2007 32 MADIHA AIT SAID15709P0311O05/09/2008 79203P01

مديونةم.م المام الغزاليازيللم.م تيزي نبادو 1548486126/11/2008 30 SAMIRY RABIA05910P0311OX 26/11/2008 79121P11

مديونةم. محمد عابد الجابريتارودانتم.م  بطلجان 1407594805/09/2008 29 ZAAITAR  ZAHIRA66945P0111O05/09/2008 79203P02

مديونةم. محمد عابد الجابريازيللم.م ايت مزالط 1548479124/11/2008 29 SAKHIR RACHIDA05105P0211O24/11/2008 79203P02

مديونةم. محمد مزيان بلفقيهالجديدةم م الخماملة 1118916316/09/1998 87 YOUSSEF AMINA17307P0522O13/09/2000 79203P03

مديونةم. محمد الباروديطاطام م لقصور 1177360406/09/2000 87 HOUMANE FATIMA67305P0222OX 06/09/2000 79203P04

مديونةم. محمد الباروديازيللم م ايواريضن 1403960101/01/2002 79 LAAZIZ HALIMA05523P0222O04/09/2002 79203P04

مديونةم. عمر بن عبد العزيزالصويرةم م  طارق ابن زياد 1268704404/09/2002 76 HIND  NASSIF23313P0122O04/09/2002 79121P14

مديونةم. محمد عابد الجابريمديونةم. المسيرة الخضراء 1265369412/09/2002 75 HOUDA DARBANI79205P0312X 12/09/2002 79203P02

مديونةم. للخديجةمديونةم. المسيرة الخضراء 1268703112/09/2002 75 NASSIBE HANANE79205P0322X 12/09/2002 79203P01
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مديونةم.م  عبد ا بن ياسينالرحامنةم.م لبلعيد 1266645304/09/2002 72 EZZAHIRI HANANE19466P3722OX 04/09/2003 79117P03

مديونةم. للخديجةالرحامنةم/م لخللطة 1267102104/09/2002 72 HANNANE SAMIA19466P1622O04/09/2003 79203P01

مديونةم. المسيرة الخضراءميدلتم/م برم 13078751918/09/2003 68 MENCHIF HABIBA39511P0322OX 18/09/2003 79205P03

مديونةم.م المام الغزاليالجديدةم.م القياش 1306687305/09/2003 67 EL BARAKA SANAA17705P0822OX 08/01/2004 79121P11

مديونةم. محمد الباروديسطاتم م بئر امراح 12391611106/09/2001 61 RETBI NOURA59121P0322OX 06/09/2004 79203P04

مديونةم/م عبد الله لمصدقسيدي بنورم.م الزيــــاينة 1153828516/09/1999 60 BASSIR         TOURIA17525P0222OX 06/09/2004 79121P12

مديونةم. عمر بن عبد العزيزالمحمديةم.سهام 1 1265653112/09/2002 60 ELASRI NADIA76105P0322P 12/09/2002 79121P14

مديونةم. محمد الباروديالرحامنةم م تادلة الشرقية 13688351007/09/2004 60 SAIDA ZNAIDA19711P0222O07/09/2004 79203P04

مديونةم. محمد الوديعقلعة السراغنةم م السنوسيين 13683411207/09/2004 59 FAIK KELTOUM19111P0522O07/09/2004 79203P05

مديونةم. محمد الوديعالرحامنةم.م اولد عبو بن جرير 13685131307/09/2004 59 JALAL NAWAL19713P0122O07/09/2004 79203P05

مديونةم. عمر بن عبد العزيزبرشيدم م المعاشات 1174861111/09/2000 53 ZINEB ABIDA59315P0212O07/09/2005 79121P14

مديونةم. محمد الوديعالرحامنةم.م اولد خليفة 1400420207/09/2005 53 KHALLOUK   BOUCHRA19454P0112O07/09/2005 79203P05

مديونةم. المسيرة الخضراءسطاتم.م اولد فارس 1153843116/09/1999 52 CHERRATI HANAN59129P0122O06/09/2005 79205P03

مديونةم.المام الجزوليالعرائش م.م عين حديد 13992901207/09/2005 52 KHADIJA BADI44511P0612O07/09/2005 79205P01

مديونةم. محمد عابد الجابريقلعة السراغنةم م ابن عامر 1399307707/09/2005 52 BAKADIRI AZIZA19311P0122O07/09/2005 79203P02

مديونةم. محمد مزيان بلفقيهسيدي بنورم م اولد مومن 1399373207/09/2005 52 BEN DAHOU  HOURIA17515P0422O07/09/2005 79203P03

مديونةم. محمد مزيان بلفقيهبنى مللم.م تيحوتة 1400524407/09/2005 52 LEHMAMI IMANE07309P1922OX 07/09/2005 79203P03
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مديونةم. عمر بن عبد العزيزقلعة السراغنةم.م اولد إبراهيم الواد الخض 1400571407/09/2005 52 MAKBOUL ASMAA19100P0722OX 07/09/2005 79121P14

مديونةم. محمد الوديعشيشاوةم م تخربين 1400878307/09/2005 52 ROCHDI HOUDA48505P0222O07/09/2005 79203P05

مديونةم. محمد مزيان بلفقيهالصويرةم.م افرا 14009351207/09/2005 52 SOUMIA SAKILA23320P3112O07/09/2005 79203P03

مديونةم. محمد الوديعسطاتم.م ولد سي مسعود 1235181806/09/2001 51 BOUFARES NAIL59515P0422OX 07/09/2005 79203P05

مديونةم. المسيرة الخضراءشيشاوةم/م امزيك 13998191007/09/2005 51 EL BOUHALI LAILA48622P0322O30/09/2005 79205P03

مديونةم. مولي ادريس الزهربرشيدم م دروة النواصر 1179196106/09/2000 21 HARIZ ABDERRAHIM59305P0312P 07/10/2009 79117P02

النواصرم. اولد احمدبرشيدم م مداحة 174315121/09/1983 153 ATTAR MOHAMED59309P0211Z/A26/09/1990 75115P10

النواصرم.م  اولد عزوزسيدي بنورم.م القائد موسى 379059617/09/1990 147 CHEKLAOUI           MESSAOUD17505P0611AX 17/09/1990 75115P06

النواصرم. محمد الوديعقلعة السراغنةم .الفتح 110936216/09/1980 142 ABDERRAHMAN SLIMANI19300P0611A07/11/1983 75115P31

النواصرم. فاطمة الفهريةسيدي بنورم م بني هلل 348928716/09/1989 141 EL KAOUS      SAADIA17525P0111A16/09/1991 75115P26

النواصرم. عقبة بن نافعسطاتم.م اولد الشاوي 762818116/09/1991 141 AHOUKAR MALIKA59125P0211A16/09/1991 75115P13

النواصرم. ابن خلدونقلعة السراغنةم.م اولد ابراهيم العطاوية 205067521/09/1983 137 KHADIRI ABDELLAH19105P0311A16/09/1996 75115P25

النواصرم. فاطمة الفهريةبرشيدم.م اولد الطبيب 239861217/09/1984 131 HAYATI ABDERRAHIM59313P0311AX 26/09/1994 75115P26

النواصرم. سعيد المانوزيشيشاوةم/م الموحدين 1113759516/09/1997 101 HATIM HANANE48315P0111O16/09/1998 75115P30

النواصرم. فاطمة الفهريةالحوزم م الملوكي 1234494406/09/2001 77 ATANY FATIMA ZAHRA46434P0111O17/09/2002 75115P26

النواصرم.م الجوابرةسطاتم م الحرشة 1266559304/09/2002 76 ESSADIKI HOUDA59519P0211O04/09/2002 75119P04

النواصرم. اولد احمدتيزنيتم.م عبد الرحمان الجشتيمى 12682821404/09/2002 76 MASSE BOUCHRA73507P0111O04/09/2002 75115P10
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بالتبادل

الدار البيضاء الكبرى02

المادة

المطلوبة
رمزها

النواصرم. محمد الوديعزاكورة م.م تنكامت 1267518104/09/2002 75 JOUMADI NISRINE51711P0411O04/09/2002 75115P31

النواصرم. فاطمة الفهريةالصويرةم م بوزمور 1307796205/09/2003 68 AZIZA MADRHI23357P0111O05/09/2003 75115P26

النواصرم. فاطمة الفهريةتارودانتم.م المتنبي 1307932105/09/2003 68 MOUAOUI SOUMIA66900P1811O05/09/2003 75115P26

النواصرم. اولد احمدمولي يعقوبم.م الزياينة 1308519105/09/2003 68 TAZI SOUMIA26117P1011O05/09/2003 75115P10

النواصرم. الحفاريتارودانتم.م حمان الفطواكى 1153992116/09/1999 64 BAHLAWANE LATIFA66705P0211O09/10/2007 75115P16

النواصرم. البكيريينالحوزم.م اكرماون 1268158204/09/2002 61 LAILA ALMAKRI46434P0211O07/09/2004 75115P20

النواصرم. سعيد المانوزيالرحامنةم.م اولد منصـور بن جرير 1368578607/09/2004 59 KHALLAD SANA19721P0511O07/09/2004 75115P30

النواصرم.م المسيرة الخضراءالجديدةم.م الحويرة 1268368101/10/2002 57 MERZAKI FATIMA ZAHRA17913P0211O10/11/2007 75115P08

النواصرم. الحفاريسيدي بنورم.م اولد بوعنان 1153752116/09/1999 52 ADBIB        AMINA17907P0311O07/09/2005 75115P16

النواصرم.  السكومسطاتم.م أولد سليمان امزاب 1153869116/09/1999 52 LARZEK LAILA59111P0511O22/09/2005 75115P19

النواصرم. ابن خلدونالصويرةم م اركان 1399540307/09/2005 52 BOULAANAKCH HANNANE23327P0111O07/10/2005 75115P25

النواصرم. اولد احمدالحوزم.م انسا الزات 1399862107/09/2005 52 ELHAFDAOUI ELHAM46404P0311O07/09/2005 75115P10

النواصرم.م المسيرة الخضراءقلعة السراغنةم.م سيدي الحطاب 1306397805/09/2003 51 CHAKIR LATIFA19100P1011OX 06/09/2006 75115P08

النواصرم. محمد البروديشفشاونم.م احمد الشرقاوي 1400163315/09/2005 51 ASSMAA GHANNAM15105P0511O15/09/2005 75115P32

النواصرم. ابن خلدونالحوزم/م المختار السوسي 1401574206/09/2006 44 BADIAA ZASSI46931P0211O06/09/2006 75115P25

النواصرم. اولد احمدشفشاونم م بني صدرات 14018961106/10/2006 43 AICHA LAKHCHICH15117P0211O06/10/2006 75115P10

النواصرم. سعيد المانوزيشفشاونم/م كرداد 1399052115/09/2005 42 HAJAR ABJIOU15309P0411O15/09/2008 75115P30

P12 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

الدار البيضاء الكبرى02

المادة

المطلوبة
رمزها

النواصرم. عقبة بن نافعازيللم/م تسلت نومدوال 1404891321/09/2007 38 MAHTAJ NAJOUA05115P0611O21/09/2007 75115P13

النواصرم. الحفاريسيدي بنورم.م عمرو موسى 1306455203/09/2003 36 CHOKRALLAH   IDRISSI         NADIA17913P0711O05/09/2007 75115P16

النواصرم. الحفاريبولمان  م/م. تانديت 26 1404492205/09/2007 36 SANAA AZIZ13505P1211O05/09/2007 75115P16

النواصرم.  السكومالرحامنةم/م الرحامنة 1399060107/09/2005 34 ABOURICHA HANAA19466P1511O05/09/2008 75115P19

النواصرم.  السكومازيللم م تبانت 1548257324/11/2008 30 ADIB JAMILA05119P0111O24/11/2008 75115P19

النواصرم. البكيريينازيللم.م روكلت 1548447124/11/2008 29 MERZABY SAIDA05910P0211O24/11/2008 75115P20

النواصرم. الذهوبةشيشاوةم.م اغرمان 1406431305/09/2008 28 BELGUERAB IMANE48205P0311O05/09/2008 75115P27

النواصرم. ابن خلدونشفشاونم.م تلنداود 1407332205/09/2008 28 MNAOUAR  FATIHA15109P0311O05/09/2008 75115P25

النواصرم. محمد الوديعسيدي بنورم.م حائط سليمان 1264859204/09/2002 22 BOUIRIDA       NABILA17517P0311O02/09/2009 75115P31

النواصرم. اولد احمدسطاتم.م اولد موسى 725170516/09/1992 138 MELLOUKI KHADDOUJ59451P0122O/A16/09/1992 75115P10

النواصرم. اولد احمداسفيم م اولد أحمــيدة 1120806416/09/1998 100 HASNA ZEMRANI57115P0322O16/09/1998 75115P10

النواصرم. اولد احمدالجديدةم.م الحيرش 1119097116/09/1998 99 BOUHAMAME GHITA17705P0212O16/09/1998 75115P10

النواصرم. محمد البروديسطاتم م ريمــة 11138801116/09/1997 88 AIT MANSOUR KHADIJA59721P0122OX 16/09/2000 75115P32

النواصرم. ابن خلدونتارودانتم.م إبن الفارض 12366401206/09/2001 77 EL MOUMNI ZOHRA66723P0122OX 04/09/2002 75115P25

النواصرم. الحفاريسيدي إيفنيم.م محمد بن الحسين 1263311904/09/2002 76 ABERKOUZ NAIMA73207P0222O04/09/2002 75115P16

النواصرم. الحفاريبولمانم.م ام اجنيبة 1265607304/09/2002 76 FATMA ELAMRANI13119P0312OX 04/09/2002 75115P16

النواصرم. محمد الوديعالرحامنةم/م الرحامنة 1269298104/09/2002 71 SAADLLAOUI NAJAT19466P1522O04/09/2003 75115P31

P13 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

الدار البيضاء الكبرى02

المادة

المطلوبة
رمزها

النواصرم. ابن خلدونزاكورةم م اولد ادريس 1307000105/09/2003 69 EL MYRY FATIMA51715P0222O05/09/2003 75115P25

النواصرم. ابن خلدونالحوزم.م.ستي فاطمة 13060081205/09/2003 68 HANAN BLHABIB46925P0122O05/09/2003 75115P25

النواصرم. ابن خلدوناكادير اداوتنـانم.م الشهيدالحسيـن بـن علي 1308113505/09/2003 67 OUCHATER ASMA01317P0212OX 05/09/2003 75115P25

النواصرم. عقبة بن نافعتارودانتم.م واد سوس 1177581106/09/2000 65 LAMRI NADIA66329P0122O06/09/2006 75115P13

النواصرم. الحفاريتاوناتم.م اولد عبد الكريم 1266310504/09/2002 64 EL MIDAOUI NABILA65721P0422O07/09/2004 75115P16

النواصرم.م المسيرة الخضراءخنيفرةم.م المو 12678741515/10/2002 64 LAHBEL NOURA39105P0822OX 03/10/2005 75115P08

النواصرم.  السكومطنجة أصيـلةم.م الرفايف 13673711207/09/2004 61 DRHOUCH SOFIA61109P0822O07/09/2004 75115P19

النواصرم.  السكومالرحامنةم م سيدي عبد ا 13687611307/09/2004 61 HAYAT TIYANE19719P0322OX 07/09/2004 75115P19

النواصرم. البكيريينسطات م م القراقرة 1236384306/09/2001 60 EL JOUZI HASNA59519P0122OX 07/09/2004 75115P20

النواصرم. فاطمة الفهريةالرحامنةم.م اولد عبو بن جرير 1367920407/09/2004 60 RAJA OUMERRI19713P0122O07/09/2004 75115P26

النواصرم. فاطمة الفهريةمراكشم م اولد نجيم 13682661007/09/2004 60 BERRHOUTE HAJBA40705P0222O07/09/2004 75115P26

النواصرم.  السكومالحوزم.م أغبالو تزارت 1368278407/09/2004 59 CHADLI SIHAM46413P0222OX 07/09/2004 75115P19

النواصرم. محمد الوديعتطوان م.م الغابة 1368529818/09/2004 59 JILALI ASSMAA71723P0322OX 18/09/2004 75115P31

النواصرم. محمد الوديعتاونات م/م ابن الهيثم 13992592007/09/2005 53 ATMANE SIHAM65521P0522O07/09/2005 75115P31

النواصرم. محمد الوديعقلعة السراغنةم م اولد مسعود 1400534907/09/2005 53 LKHAYER FATIMA ZAHRA19311P0422O07/09/2005 75115P31

النواصرم. محمد البروديسيدي بنورم.م الموذنين 1153857416/09/1999 52 CHERKI           SAADIA17505P0412O12/09/2005 75115P32

النواصرم. سعيد المانوزيالنواصرم.م المسيرة الخضراء 1179478606/09/2000 35 ELMAROUANI NISSRINE75115P0812X 06/09/2007 75115P30

P14 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

الدار البيضاء الكبرى02

المادة

المطلوبة
رمزها

النواصرم. سعيد المانوزيالنواصرم.م المسيرة الخضراء 1175018606/09/2000 28 ILHAME  AMDA75115P0822X 22/10/2008 75115P30

النواصرم. عقبة بن نافعالنواصرم.م  اولد عزوز 1237615209/12/2001 21 AMAL JABRANE75115P0622X 09/12/2009 75115P13

م.رشــــيد س. عثمــانم. ابن الونانبرشيدم.م قصبة بن امشيش 776731716/09/1991 129 BADI MOHAMED59305P0511AP 26/09/1994 79058P07

م.رشــــيد س. عثمــانم. المام مالكفاسم.ع.ا الشفشاونى 878238116/09/1986 94 AZZAOUI SOUAD27000P4122P 21/09/2000 79030P31

P15 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

الغـرب - شراردة - بني حسن03

المادة

المطلوبة
رمزها

القنيطرةم.م بني مالكسيدي قاسمم.م حليمة السعدية 356431216/09/1989 123 BELFKIH ABDESLAM60117P0111A16/09/1994 35911P04

القنيطرةم.م العيايدةالناضورم عقبة ابن نافع 130237608/12/1979 116 YOUSSEF LAKHLILI49511P0411AX 16/09/1990 35905P05

القنيطرةم. النخيلالقنيطرةم/م العفايفة 775453616/09/1991 114 MEDAGHRI ALAOUI BOUCHRA35407P0311O/A16/09/1996 35409P06

القنيطرةم. اولد انصروزانم م عين دريج 833119311/11/1993 107 SRHIOURI MAHJOUBA60505P0311O16/09/1999 35409P05

القنيطرةم.م تدانة  اولد رافعتازةم.م اجزناية 914421116/09/1995 105 KAMIL MOULOUD69105P0711AX 16/09/1997 35911P05

القنيطرةم.م مكنساتتازةم. طارق إبـن زياد 964115416/09/1981 104 MENCHIF HADHOUM69515P0711A18/09/1991 35921P06

القنيطرةم.م اولد مصباح رويفالحوزم.م.ستي فاطمة 11203081016/09/1998 104 SOUAD BOUCHANNAFI46925P011116/09/1998 35428P01

القنيطرةم. للميمونةشفشاونم.م بني نبات 1115292816/09/1997 101 EL KHOUNTI ABDESLAM15123P0311Z16/09/1998 35913P01

القنيطرةم.م مكنساتالرشيديةم.م وادي الذهب 288452416/09/1986 99 KAYAS HACHIM21315P031105/11/2004 35921P06

القنيطرةم. اولد انصرالقنيطرةم.م المعادكة 63255416/09/1995 96 MACHKOUR ZOHRA35921P0711O16/09/1999 35409P05

القنيطرةم م الركابيالخميساتم/م الهداهدة 745337716/09/1993 96 HAIMER HAYAT37511P1011O16/09/1999 35213P07

القنيطرةم م  قرية بنعودةشفشاونم.م عبد العزيز بن ادريس 1120442316/09/1998 93 EL BOUDALI MAHMOUD15119P011116/09/1999 35911P01

القنيطرةم.م اولد مصباح رويفشفشاونم.م  11 يناير 1180683706/09/2000 92 MASNAOUI IMANE15105P021106/09/2000 35428P01

القنيطرةم.م مكنساتالقنيطرةم/م دار الحراق 55217717/09/1994 87 BAALABAKA RACHID35432P021106/09/2000 35921P06

القنيطرةم م  قرية بنعودةتازةم.م السعايدة 1154415416/09/1999 87 EL HOUATI MOHAMMED69725P0211X 16/09/2000 35911P01

القنيطرةم م  المنفلوطيشفشاونم.م سيد أحمد الشريف 1176219706/09/2000 87 BADR ELKOUARTY15313P031106/09/2000 35921P04

القنيطرةم.م مكنساتتاوناتم م اولد  صالح 1179241706/09/2000 87 LAAROUSSI YOUSSEF65313P011106/09/2000 35921P06

P16 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

الغـرب - شراردة - بني حسن03

المادة

المطلوبة
رمزها

القنيطرةم/م اولد الطالبالقنيطرةم م المريجة 749631216/09/1993 83 NASRI FOUZIA35913P0411O06/09/2001 35409P02

القنيطرةم.م المواوقةسيدي قاسمم م عبدا الشفشاوني 1120460216/09/1998 83 KHALIL NADIA60105P021124/09/2001 35919P06

القنيطرةم.م مكنساتالقنيطرةم.م الرزيكات 64461516/09/1995 81 TANI FOUAD35422P031106/09/2001 35921P06

القنيطرةم.م المعادكةالقنيطرةم م اكتامة 258832816/09/1985 81 BOUCHIREB MOSTAFA35905P031128/11/2005 35921P07

القنيطرةم.م المحاميد بويبسيدي سليمانم م سيدي عبد العزيز 10486391116/09/1996 81 ASPRO IKRAM35813P031110/09/2001 35432P01

القنيطرةم.م عين تهليوزانم م المنفلوطى 1120454516/09/1998 81 EL KHATIR BRAHIM60511P081106/09/2001 35911P03

القنيطرةم  سيدي محمد لحمرتينغيرم م . تيبرخاشت 11542501016/09/1999 81 DEKAKI       SAMI51117P021105/10/2002 35919P01

القنيطرةم.م المعادكةتارودانتم.م خميس ايت يونس 1234200106/09/2001 81 AJOUJ MOHAMMED66119P021106/09/2001 35921P07

القنيطرةم.م اولد عبداشفشاونم.م عبد العزيز بن ادريس 1237540906/09/2001 81 IDRISSI REDOUANE15119P011106/09/2001 35427P01

القنيطرةم م  المنفلوطيقلعة السراغنةم م اولد كليب 1176230606/09/2000 79 EL KAOUAKIB AMAL19305P041115/09/2002 35921P04

القنيطرةم/م اولد الطالبسيدي سليمانم.م الحفاري 1120334616/09/1998 77 ENNBT JAMILA35213P1111O04/09/2002 35409P02

القنيطرةم/م العفايفةجرسيفم.م اولد خلوف 1266009704/09/2002 76 SIHAM EL HAROUI69313P0411O04/09/2002 35407P03

القنيطرةم.م المعادكةالقنيطرةم/م. اولد بسام 1115308416/09/1997 75 ESTATI ILYAS35432P0311X 04/09/2002 35921P07

القنيطرةم م سلمان الفارسيتازةم.م تبيربارين 1119481516/09/1998 75 EZ ZARI MIMOUNE69505P021106/09/2002 35915P01

القنيطرةم.م الرزيكاتشفشاونم.م احمد الشرقاوي 12634391001/10/2002 75 AHMAME HASNAE15105P051101/10/2002 35422P03

القنيطرةم م اولد زيارالصويرةم.م.عقبة ابن نافع 12643771004/09/2002 75 ASMA  BELMOUDDEN23313P021104/09/2002 35911P06

القنيطرةم/م دار الحراقالخميساتم م الداخلة 12646521104/09/2002 75 BIABBAD YOUSSEF37305P011104/09/2002 35432P02

P17 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

الغـرب - شراردة - بني حسن03

المادة

المطلوبة
رمزها

القنيطرةم/م السياحزاكورةم م ايت علي احســــــــــو 1268949604/09/2002 75 OUHARI RACHID51729P021104/09/2002 35919P08

القنيطرةم/م دار الحراقوزانم. انوال 11202721116/09/1998 72 FOUDILI ASMAE15711P071106/09/2000 35432P02

القنيطرةم/م مشرع احضرزاكورةم م بني علي 1263397104/09/2002 71 AGHELIAS ILHAM51728P051106/10/2003 35430P01

القنيطرةم م عبد اللطيف العيمانيجرسيفم.ملوية 1122596516/09/1998 69 NBIGA NAWAL69300P0711O23/09/2003 35213P08

القنيطرةم.م حسان بن ثابتورززاتم.م اما غودن 1308103405/09/2003 69 OUATOUCH ZAHRA51311P0411O16/09/2003 35211P03

القنيطرةم.م النجاحسيدي قاسمم.م. التعاونية المسعودية 1155575216/09/1999 67 GUEMBIB TARIK60105P081106/09/2003 35429P01

القنيطرةم.م النجاحتارودانتم.م خميس ايت يونس 1307474205/09/2003 67 IZAKKALI ILHAM66119P0211X 05/09/2003 35429P01

القنيطرةم.م اولد عبداسيدي إيفنيم.م  الغزالي 13083161005/09/2003 67 RQIBI OUM IMAN73911P011105/09/2003 35427P01

القنيطرةم.م اولد عبداالحوزم م ايت فسكا 1309955904/09/2002 64 IBTISSAM BRITAL46111P031107/09/2004 35427P01

القنيطرةم.م ادريسةشفشاونم.م عبد العزيز بن ادريس 1266294413/09/2002 63 YOUNESS EL MERNISSI15119P011111/10/2005 35422P02

القنيطرةم.م تدانة  اولد رافعالعرائشم.م عنصر بن عبد ا 1267039601/10/2002 63 HAMDIA AHMED44317P051105/09/2004 35911P05

القنيطرةم.م قرية الضاويةالعرائشم.م تزروت 1235206906/09/2001 59 BOUGRINE NABIL44511P051107/09/2004 35919P05

القنيطرةم  سيدي محمد لحمرقلعة السراغنةم.م البرارجة 1235249306/09/2001 59 BOUJI EL MOSTAFA19441P011107/09/2004 35919P01

القنيطرةم م  النجاجعةالعرائشم.م امكادي بني يسف 1235751806/09/2001 59 DARIF MOUHSSINE44317P0311Z06/09/2004 35921P02

القنيطرةم/م المانةدريوشم.م.خالد ابن الوليد 1266957204/09/2002 59 HAFID ALAOUI SLIMANE49721P041125/10/2005 35919P07

القنيطرةم  سيدي محمد لحمروزانم م بئر انزران 1307252204/09/2003 59 GUENFOUD HOUDA15711P041120/09/2005 35919P01

القنيطرةم/م. اولد المجدوبوزانم.م الشرفاء 1367259420/09/2004 59 BOUIHLABEN YOUSSEF15711P091120/09/2004 35425P03

P18 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

الغـرب - شراردة - بني حسن03

المادة

المطلوبة
رمزها

القنيطرةم/م ازهانةكلميمم الحسن الول 357837416/09/1989 58 HNAIN HASSANIA31105P0311O18/09/2007 35410P01

القنيطرةم م البغايليةسيدي قاسمم م ابن الخطيب 1263429304/09/2002 58 AHAYOUN KAOUTAR60305P0211O05/09/2007 35211P05

القنيطرةم.م العيايدةالعرائشم.م القرطبي 1236344306/09/2001 57 EL HOUSSAINI ALLAL44317P021107/09/2005 35905P05

القنيطرةم.م سيدي بن داودالقنيطرةم/م دار الحراق 1236765806/09/2001 53 ENNAKACHY ASMAA35432P0211O07/09/2005 35213P13

القنيطرةم م عين عريسالقنيطرةم.م اولد مصباح رويف 1155619516/09/1999 52 SEKLAFI ZHOR35428P0111O07/09/2005 35209P01

القنيطرةم.م اولد مصباح رويفالحوزم.م اغير 1399564307/09/2005 51 BOUQDIR GHIZLANE46421P011107/09/2005 35428P01

القنيطرةم.م الفكارنةالحسيمةم.م اسول 1400960807/09/2005 51 SEDKI YOUNES03100P041107/09/2005 35429P02

القنيطرةم/م مشرع احضرزاكورةم.م الزاوية البرانية 1401075107/09/2005 51 YOUNSSI YASSINE51800P141107/09/2005 35430P01

القنيطرةم م الركابيتازةم/م تفازة 1268153704/09/2002 49 MARIEME MAGHNAOUI69310P0311O06/09/2009 35213P07

القنيطرةم.م الفقرة اولد الحميديالعرائشم.م سعدانة 1176126106/09/2000 48 EL BOUKHYARI FATIMA44515P0411X 01/09/2009 35424P01

القنيطرةم.م ازعيتراتالقنيطرةم  سيدي محمد لحمر 1236714106/09/2001 48 EL RHACHI SANAA35919P0111O07/09/2005 35211P04

القنيطرةم م عين عريسسيدي سليمانم.م المنصور الدهبي 1266713404/09/2002 47 FAOUZI NISRIN35411P0111O26/10/2007 35209P01

القنيطرةم م سلمان الفارسيالعرائش م.م اغليمن 13675291118/09/2004 47 EL ISSAOUI YASSINE44527P031106/09/2006 35915P01

القنيطرةم م سلمان الفارسيوزانم/م. سيدي علل الزغاري 10504091116/09/1996 45 GUETAIB RACHID60519P051117/12/2007 35915P01

القنيطرةم.م الشوافعشفشاونم.م احمد الشرقاوي 14016191111/10/2006 44 BENTALEB SOUAD15105P051106/09/2007 35915P02

القنيطرةم.م البعابشةالقنيطرةم م  النجاجعة 1115206716/09/1997 43 REGDANE BOUCHRA35921P0211O04/09/2008 35425P01

القنيطرةم  سيدي محمد لحمرالعرائشم.م طردان 1181478911/09/2000 43 TEMMAMI HICHAM44511P031106/09/2006 35919P01

P19 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

الغـرب - شراردة - بني حسن03

المادة

المطلوبة
رمزها

القنيطرةم.م احسيناتالعرائش م.م اغليمن 1264232504/09/2002 43 BARNOUSSI MOUNIR44527P031106/09/2006 35919P03

القنيطرةم م البغايليةالقنيطرةم م سلمان الفارسي 1155518516/09/1999 37 LOUBNA GOUIZZA35915P0111O05/09/2007 35211P05

القنيطرةم.م جبل الظلبنى مللم.م  تنكارف 1235323506/09/2001 36 BOUNADI  NOURA07929P0211O05/09/2007 35425P02

القنيطرةم.م قرية الضاويةوزانم م بئر انزران 1401795706/10/2006 36 EL HAOULANI HIND15711P041103/09/2008 35919P05

القنيطرةم.م الشتيكاتشفشاونم م بني صدرات 1404863105/09/2007 36 IMANE ELLAHBIL15117P0211O05/09/2007 35426P01

القنيطرةم  سيدي محمد لحمرتاوناتم.م المفاتيح 1264364804/09/2002 35 SALAH EDDINE BELLAKHDAR65719P051105/09/2009 35919P01

القنيطرةم.م اولد مصباح رويفوزانم.م عبد الرحمان الداخل 1264746304/09/2002 35 ABDELLATIF BOUCHDOUK60519P031105/09/2007 35428P01

القنيطرةم.م العنابسةالحسيمةم.م مزوز 1404843305/09/2007 35 KHACHANI YASSINE03523P041105/09/2007 35913P05

القنيطرةم/م اولد عيادتارودانتم.م زرقطوني 1404968805/09/2007 35 RAZIKI   IMANE66779P0111O05/09/2007 35919P09

القنيطرةم/م اولد عيادتارودانتم.م زرقطوني 1405039805/09/2007 35 ZRIBI FATIHA66779P0111O05/09/2007 35919P09

القنيطرةم.م العنابسةتارودانتم.م الينبوع 1405205705/09/2007 35 BOURHAROUD  RACHID66905P231105/09/2007 35913P05

القنيطرةم.م الكنافدةشفشاونم.م الشرافات 1404860805/09/2007 34 SIHAM LAGDALI15311P021102/09/2009 35919P04

القنيطرةم/م السياحوزانم/م. سيدي علل الزغاري 1307460703/09/2003 33 IKBLIANE AZIZA60519P051106/09/2008 35919P08

القنيطرةم. حليمة السعديةبولمان م.م تسيوانت العليا 14064051105/09/2008 33 BALLA FATIMA13507P031105/09/2008 35431P01

القنيطرةم.م اولد مصباح رويفوزان  2 م م حمان الفطواكي 1406673405/09/2008 33 MERYEM DAM15709P031105/09/2008 35428P01

القنيطرةم. حليمة السعديةشفشاونم.م دار منات 1406792505/09/2008 33 EL  IDRISSI  FATIHA15511P071105/09/2008 35431P01

القنيطرةم/م دار الحراقشفشاونم م النهضة 15484241108/12/2008 33 IBENAIN KHADIJA15105P071115/12/2008 35432P02

P20 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

الغـرب - شراردة - بني حسن03

المادة

المطلوبة
رمزها

القنيطرةم.م الكنافدةتاوناتم م احمد الحجامي 1404961605/09/2007 30 RAHAL  SAMIA65315P021102/09/2009 35919P04

القنيطرةم م  المنفلوطيخنيفرةم/م بوخللة 1548397517/12/2008 30 ERRMIKI RHITA39620P0111O17/12/2008 35921P04

القنيطرةم.م المواوقةالعرائش م.م سيدي بوصفرة 1269277304/09/2002 29 HAMID  ROUANI44311P0411Z03/09/2008 35919P06

القنيطرةم/م. اولد المجدوبوزانم.م الشرفاء 1405377405/09/2007 29 KHADIJA HAFIDI15711P091105/09/2009 35425P03

القنيطرةم.م اولد حمودوالحسيمةم م اتوت 1407631105/09/2008 29 ZOUHRI NARJIS03521P0311O05/09/2008 35213P12

القنيطرةم.م احسيناتالرحامنةم.م الحوزية 1123324516/09/1998 28 SAID ABDALQADER19466P381105/09/2008 35919P03

القنيطرةم/م السياحوزانم م عين دريج 1265419104/09/2002 28 DOUA OUAIL60505P031105/09/2008 35919P08

القنيطرةم. للميمونةالقنيطرةم/م. اولد بسام 1265637904/09/2002 28 EL AOULA YOUSSEF35432P0311X 03/09/2008 35913P01

القنيطرةم.م النجاحوزانم.م معروف الرصافي 1367592807/09/2004 28 EL MEJDOUBI LAMIA60505P0411O05/09/2008 35429P01

القنيطرةم م المريجةشفشاونم/م لهري 1406366205/09/2008 28 AZAIZ  ISSAM15109P061105/09/2008 35913P04

القنيطرةم. علل التازيوزان  2 م م حمان الفطواكي 1407288505/09/2008 28 MAKHLOUTI SAIDA15709P0311O05/09/2008 35921P03

القنيطرةم/م المانةوزانم م الدوالح 1407440305/09/2008 28 OULED MOULAY YAHIA NADIA15711P1011O05/09/2008 35919P07

القنيطرةم.م اولد بلخيرالناضورم. الميناء 1052184516/09/1997 26 NAJAH ANNATTAH49311P1011O15/10/2009 35413P01

القنيطرةم.م سيدي بن داودالقنيطرةم.م اولد مصباح رويف 1267341804/09/2002 21 IJJANE FATIMA35428P0111O02/09/2009 35213P13

القنيطرةم.م الزاويةوزان  1 م م وادي المخازن 1267621304/09/2002 21 KCHIKACH HAMID60511P011102/09/2009 35905P06

القنيطرةم.م احسيناتوزانم.م ابن منظور 1268436101/10/2002 21 MOGNI ANOUAR60519P041102/09/2009 35919P03

القنيطرةم.م احسيناتسيدي بنورم م اولد مومن 1306037105/09/2003 21 BENDAOUD MOUNYA17515P041105/09/2009 35919P03

P21 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

الغـرب - شراردة - بني حسن03

المادة

المطلوبة
رمزها

القنيطرةم.م الزاويةوزان  1 م م وادي المخازن 1367531307/09/2004 21 EL - JABLI AMINE60511P011102/09/2009 35905P06

القنيطرةم المرابطينالقنيطرةم. حليمة السعدية 140136116/09/1981 155 BENGHAZI MOHAMMED35431P0122A16/09/1986 35900P10

القنيطرةم.م الزاويةوزانم.م سيدي محمد العربي 7493721116/09/1993 125 FENZARI AHMED15711P1122AX 16/09/1994 35905P06

القنيطرةم/م اولد الطالبسيدي قاسمم.م سيدي الكامل 706606316/09/1992 108 AMRANI FATIHA60305P0722O16/09/1999 35409P02

القنيطرةم.م بني مالكسيدي قاسمم.م تابت بن قرة 744500216/09/1993 105 BENOUZEKRI MOULOUD60111P0522A16/09/1997 35911P04

القنيطرةم. النخيلوزان  م. إبن هانئ 775250116/09/1991 90 OIHDI LATIFA60000P0322O/A16/09/1995 35409P06

القنيطرةم. اولد انصرسيدي قاسمم.م ابو البقاء الرندي 63918716/09/1995 89 ELMOUTAOUKIL HASNAA60305P0522O06/09/2000 35409P05

القنيطرةم.م مكنساتسيدي قاسمم/م عين قرواش 1047907516/09/1996 87 EL HATIMI YAMANI60113P092206/09/2000 35921P06

القنيطرةم.م حسان بن ثابتوزانم.م بني امحمد 1117473816/09/1997 87 EL GARAGUI SAIDA15705P0922O06/09/2001 35211P03

القنيطرةم.م مكنساتشفشاونم.م قاع اسراس 11744771006/09/2000 87 EL FALHI NAJAT15509P032206/09/2000 35921P06

القنيطرةم م  المنفلوطيشفشاونم.م سيد أحمد الشريف 1175045706/09/2000 87 JAMILA AMNOUH15313P032206/09/2000 35921P04

القنيطرةم/م. اولد بسامالصويرةم.م تيكودار 12384361106/09/2001 86 AMINA  MENTAGUI23320P2622X 06/09/2001 35432P03

القنيطرةم م عبد اللطيف العيمانيورززاتم.م اليغ انتركي 1178386811/09/2000 83 MABROUK       HANANE51327P0622O11/09/2001 35213P08

القنيطرةم م البغايليةسيدي سليمانم.م الحيمريين 11203381016/06/1998 82 JOUAHRI SIHAM35419P0112O06/09/2001 35211P05

القنيطرةم.م ازعيتراتالفحص انجرةم.م أزرارع 1235871706/09/2001 82 EDDOUB AICHA61504P0122O06/09/2001 35211P04

القنيطرةم م  النجاجعةميدلتم.م اسيف ملول 1236564806/09/2001 82 EL MASSARI HAFIDA21711P0222OX 06/09/2001 35921P02

القنيطرةم.م جبل الظلسيدي قاسمم.م تابت بن قرة 1116860616/09/1997 81 EL JOTT OMAR60111P052206/09/2001 35425P02

P22 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
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الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

الغـرب - شراردة - بني حسن03

المادة

المطلوبة
رمزها

القنيطرةم م تعاونية النصرسيدي قاسمم.م المحطة 1120604216/09/1998 81 EL MANNAOUI BRAHIM60111P061206/09/2001 35913P03

القنيطرةم.م اولد مصباح رويفالحسيمةم م اتوت 1235173806/09/2001 81 BOUDKIK CHAKIR03521P032206/09/2001 35428P01

القنيطرةم/م مشرع احضرطاطام م سيدي عبد ا بن مبارك 1180101306/09/2000 79 RABOU ABDESLAM67105P051204/09/2002 35430P01

القنيطرةم.م النجاحوزانم.م اللوكوس 1181365806/09/2000 79 TAHCHI HICHAM15705P051204/09/2002 35429P01

القنيطرةم م  المنفلوطيالقنيطرةم/م. اولد بسام 1115201516/09/1997 75 EL ANSARI ABDELMOUNIM35432P032204/09/2002 35921P04

القنيطرةم.م اولد عبداوزانم.م مصعب بن عمير 1264832625/09/2002 75 BOUHYAT LAILA60505P051225/09/2002 35427P01

القنيطرةم/م. اولد بسامميدلتم/م ايت سيدي بوموسى 12658021116/10/2002 75 EL BOUZIDI EZZOUHRA39513P052216/10/2002 35432P03

القنيطرةم م المريجةميدلتم.م اسيف ملول 1265918504/09/2002 75 EL HACHIMI ILHAM21711P021204/09/2002 35913P04

القنيطرةم  سيدي محمد لحمرالصويرةم م بوزمور 1266321904/09/2002 75 SIFEEDDINE  ELMOKHLIS23357P012204/09/2002 35919P01

القنيطرةم/م دار الحراقشفشاونم.م ابن خلدون 12668101113/09/2002 75 FTOUHI AHMED15315P012213/09/2002 35432P02

القنيطرةم.م احسيناتالعيونم.عبد الكـــريم الــخطـابي 6986971116/09/1980 74 EL HARHAR DRISS43000P1422X 30/05/2000 35919P03

القنيطرةم.م الحريضيينخريبكةم.الفقيه السموني 11205241116/09/1998 69 EL MOSTAFI RHIZLANE41100P0122OX 16/09/2002 35905P02

القنيطرةم.م اولد عبداوزانم م محمد عبده 1307854322/09/2003 67 MAZOUZ AMINE60505P022222/09/2003 35427P01

القنيطرةم  سيدي محمد لحمرالصويرةم.م عمر بن الخطاب 1235530706/09/2001 65 CHAKRI ABDERRAHIM23121P052206/09/2005 35919P01

القنيطرةم.م المواوقةالعرائشم/م شفراوش 1234748406/09/2001 64 BEJJAJ LATIFA44527P022206/09/2004 35919P06

القنيطرةم.م الزاويةالعرائش م.م اغليمن 13671521107/09/2004 64 AZZOUZI LOUBNA44527P032207/09/2004 35905P06

القنيطرةم.م تدانة  اولد رافعقلعة السراغنةم م اولد مسعود 1367700907/09/2004 64 EZ-ZAAFRANI MINA19311P042207/09/2004 35911P05

P23 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

الغـرب - شراردة - بني حسن03

المادة

المطلوبة
رمزها

القنيطرةم.م النجاحالعرائش م.م الصف 1237078506/09/2001 59 FTOUHI MOHAMED44317P0612X 06/09/2004 35429P01

القنيطرةم. حليمة السعديةزاكورةم م بني سمكين 1367046707/09/2004 59 AJERDI JAOUAD51719P052207/09/2004 35431P01

القنيطرةم.م مكنساتالعرائش م.م عين حديد 1368234907/09/2004 59 BEN JOU KHADIJA44511P0612O12/10/2004 35921P06

القنيطرةم/م المانةورززاتم م امغلي 1368719407/09/2004 59 STITOU  YOUSSEF51740P042207/09/2004 35919P07

القنيطرةم.م احسيناتتارودانتم.م زاوية سيدي داود 12343111106/09/2001 56 AMAZIANE AICHA66407P011226/09/2009 35919P03

القنيطرةم.م اولد عبداشفشاونم.م تفـــــزة 1399388415/09/2005 56 JAMILA BENAISSI15111P0222X 15/09/2005 35427P01

القنيطرةم/م السياحالعرائشم.م اولد الغماري 1404092101/07/2002 52 AHMED  EL YAMANY44305P092216/10/2008 35919P08

القنيطرةم/م السياحالقنيطرةم.م العيايدة 1120242816/09/1998 51 AJLAMAT AICHA35905P052207/09/2005 35919P08

القنيطرةم.م احسيناتوزانم.م بني يتنا 12351791106/09/2001 51 BOUEDINA RADOUANE15709P0622X 16/09/2005 35919P03

القنيطرةم.م احسيناتسيدي بنورم.م الفللحة 12369241106/09/2001 51 EZZITOUNY         ABDELATIK17529P022207/09/2005 35919P03

القنيطرةم.م  الباروديوزانم م بئر انزران 1401033115/09/2005 51 TAQUI LALLA NAIMA15711P0422O15/09/2005 35905P01

القنيطرةم.م المواوقةشفشاونم.م اسوكة 1401115315/09/2005 51 ZGAOUI  YOUSSEF15523P052215/09/2005 35919P06

القنيطرةم م سلمان الفارسيتاوناتم.م كعب بن زهير 12682861004/09/2002 49 MATECHE ABDELMAJID65529P012219/09/2007 35915P01

القنيطرةم/م السياحوزانم م عبدا الشفشاوني 14001931115/09/2005 48 HACHAMI MOUNIA15711P0522X 15/09/2007 35919P08

القنيطرةم/م دار الحراقشفشاونم/م غرمالك 14015361105/10/2006 48 AICHA AMNOUN15121P122205/10/2006 35432P02

القنيطرةم. حليمة السعديةشفشاونم.م بني غفار 1401572709/10/2006 48 BAADOU OUAFA15509P0622X 09/10/2006 35431P01

القنيطرةم/م اولد عيادشفشاونم. يوسف بن تاشفين 1400273315/09/2005 47 HERRADI ILHAM15105P042215/09/2005 35919P09

P24 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

الغـرب - شراردة - بني حسن03

المادة

المطلوبة
رمزها

القنيطرةم.م العيايدةفيجيجم م تامسلمت 13687041107/09/2004 46 SLIMAN ASMAA29117P042207/12/2009 35905P05

القنيطرةم.م الفقرة اولد الحميديوزانم م الدوالح 1367416416/09/2004 44 EL ALAOUI MOULAY LHASSAN15711P1022X 10/09/2008 35424P01

القنيطرةم  سيدي محمد لحمرالعرائشم.م طردان 1175536906/09/2000 43 EL KAAOUARA SIHAM44511P032206/09/2006 35919P01

القنيطرةم/م اولد عيادوزانم.م 6 نونبر 1238286706/09/2001 43 MAHKAK ABDELLAH60511P0722X 06/09/2006 35919P09

القنيطرةم.م الكنافدةشفشاونم م بني عمران 1265104416/09/2002 43 CHADLI IDRISS SAMIR15105P062206/09/2006 35919P04

القنيطرةم.م قرية الضاويةقلعة السراغنةم م اولد الرغاي 1267477604/09/2002 43 JELLOULI AMINA19315P042206/09/2006 35919P05

القنيطرةم.م قرية الضاويةتارودانتم.م يوسف بن تاشفين 1400928907/09/2005 43 SAIDI HAMID66769P012205/09/2007 35919P05

القنيطرةم.م اولد مصباح رويفوزانم.م ابن منظور 1179211106/09/2000 40 HASNATE FATIHA60519P0422X 06/09/2007 35428P01

القنيطرةم.م الكنافدةفيجيجم.م لمظل 1404913605/09/2007 40 MOUTACIME NAJAT29118P022205/09/2007 35919P04

القنيطرةم م المريجةتارودانتم.م أدوز اوناين 1405813924/01/2008 40 TASSAFI DRISSIA66517P0422X 24/01/2008 35913P04

القنيطرةم.م احسيناتتارودانتم/م بحيرة افني 1405806124/01/2008 37 ZAHHARI ABDERRAHIM66900P5922Z24/01/2008 35919P03

القنيطرةم.م لل غنوفيجيجم.م اسداد 1406019523/01/2008 37 FARHOUN ZHOUR29117P061221/10/2008 35433P01

القنيطرةم.م الشوافعفيجيجم م الساقية الحمراء 1406049723/01/2008 37 KERN MALIKA29117P0312X 22/10/2008 35915P02

القنيطرةم/م المانةوزانم.م معروف الرصافي 1267915101/10/2002 35 LAKHDIM KAMAL60505P0422X 05/09/2007 35919P07

القنيطرةم.م لل غنوتارودانتم.م ابن خلدون 1405313105/09/2007 35 EL MOKHLIS    SAMI66775P0122X 05/09/2007 35433P01

القنيطرةم/م. اولد بسامفيجيجم م مولي علي الشريف 14060291123/01/2008 35 OUMAZZA LAILA29117P051223/01/2008 35432P03

القنيطرةم.م اولد مصباح رويفوزانم.م الشراطين 1404675505/09/2007 34 EL AZERY HABIBA15709P0722X 02/09/2009 35428P01

P25 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

الغـرب - شراردة - بني حسن03

المادة

المطلوبة
رمزها

القنيطرةم.م قرية الضاويةشفشاونم.م عبد العزيز بن ادريس 1405028305/09/2007 29 LAMIA ZARRI15119P0122OX 05/09/2009 35919P05

القنيطرةم.م احسيناتدريوشم. ابن هاني 14057891120/02/2008 29 AHAMZAOUI FATIMA49711P0422OX 14/10/2009 35919P03

القنيطرةم.م مكنساتوزانم.م ابن منظور 1263431704/09/2002 28 AHBARI WAFAA60519P0422O03/09/2008 35921P06

القنيطرةم/م دار الحراقشفشاونم.م  سيدي علل الحاج 14066181105/09/2008 28 CHADDADI  KHADIJA15313P0222OX 05/09/2008 35432P02

القنيطرةم.م  الباروديشفشاونم.م المام مالك 1548454115/12/2008 26 MSIYEH RAHMA15315P0322OX 07/10/2009 35905P01

القنيطرةم.م الكنافدةالقنيطرةم.م احسينات 1120346116/09/1998 21 BENABDESSADEK HICHAM35919P0322X 02/09/2009 35919P04

سيدي سليمانم. المام بن حنبلالقنيطرةم.م سيدي بن داود 677738117/09/1979 201 ZOUINE LARBI35213P1311A16/09/1981 35213P10

سيدي سليمانم م العوابيدتازةم.م الجالة 385633417/09/1990 147 EL HMAMI MOHAMED69717P0411A17/09/1990 35805P05

سيدي سليمانم.الشهيد بلقصيصوزانم م عين دريج 316408116/09/1988 125 MHAIDIR ZHOR60505P0311O/A20/09/1995 35213P01

سيدي سليمانم م العوابيدجرسيفم.م سيدي لفضيل 1047834716/09/1996 111 OUADDI ALI69313P0111AX 16/09/1996 35805P05

سيدي سليمانم. عثمان بن عفانسيدي سليمانم م دار بلعامري 213511116/09/1985 109 WATWAT         MOHAMED35809P011116/09/1998 35809P04

سيدي سليمانم م اولد احميدسيدي قاسمم.م الندلس 832973916/11/1993 109 ABOUDOUCH ABDERRAHIM60307P081119/09/1998 35805P02

سيدي سليمانم.م بامسيدي قاسمم.م المعتمد بن عباد 738603116/09/1993 105 ECHCHAROUITI MILOUD60305P0911A16/09/1997 35811P08

سيدي سليمانم م عمر بن عبد العزيزسيدي قاسمم.م الندلس 774450116/09/1991 101 BOUCHIKHI ABDALLAH60307P0811X 16/09/1999 35811P03

سيدي سليمانم م لل يطوسيدي قاسمم م اولد سلطان 707147416/09/1992 99 FRIKH ALI60305P041115/10/1999 35811P02

سيدي سليمانم.م  2 مارسشيشاوةم م الحكات 1115414716/09/1997 99 CHINI SAMIRA48543P0211O16/09/1999 35813P02

سيدي سليمانم م البكارةطاطام م اكادير ؤزرو 1120406616/09/1998 99 AIT HMAMA RACHID67105P021116/09/1998 35813P04

P26 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

الغـرب - شراردة - بني حسن03

المادة

المطلوبة
رمزها

سيدي سليمانم.م  2 مارسوزانم.م سيدي الصوفي 56403116/09/1994 93 EL ARBIOUI BENAISSA60513P031116/09/1999 35813P02

سيدي سليمانم.م الزعابلةوزانم.م تملة 1050408616/09/1996 93 ATRACH SALAHEDDINE15711P131116/09/1999 35417P01

سيدي سليمانم.م الحفاريوزانم م الفقيه القري 1116969816/09/1997 93 IMRANY IMRANE15711P011116/09/1999 35213P11

سيدي سليمانم م دار بلعامريتارودانتم.م تيزي نتاست 1155673216/09/1999 93 LEMBARKI ABDELLAH66905P111116/09/1999 35809P01

سيدي سليمانم م سيدي عبد العزيزتاوناتم م الميزاب 1120482216/09/1998 89 BEGAR REDOUANE65307P031116/09/2000 35813P03

سيدي سليمانم.م بامسيدي قاسمم/م التغاري 55722116/09/1994 87 CHEDDAD MOHAMED60307P1211X 16/09/2001 35811P08

سيدي سليمانم م سيدي عبد العزيزالعرائشم.م اولد سلطان 1044795216/09/1996 87 LECHHAB ABDELLATIF44525P051106/09/2000 35813P03

سيدي سليمانم.م الحيمريينتارودانتم.م تيزي نتاست 1175097406/09/2000 87 ANOUAR NORA66905P111106/09/2000 35419P01

سيدي سليمانم.م اللعبياتالحسيمةم م مولي مفتاح 1154486916/09/1999 85 TAHIRI KARIM03511P051116/09/2001 35421P01

سيدي سليمانم.م اولد عقبةسيدي قاسمم.م محمد بن عبد ا 10470631016/09/1996 81 KOUIDER KHALIL60117P031106/09/2001 35813P05

سيدي سليمانم.م الشيبانوزانم/م. سيدي بوزيتون 1120330616/09/1998 81 NATTAH HASSAN60513P061106/09/2001 35811P04

سيدي سليمانم.م المنصور الدهبيالحسيمةم م زاوية القناطير 1239312606/09/2001 81 SHIKAKI MORAD03517P011106/09/2001 35411P01

سيدي سليمانم.م اولد عقبةسيدي قاسمم.م البعابشة الرمل 1044077716/09/1996 77 BENKERROUM NOURDDINE60309P031120/09/2002 35813P05

سيدي سليمانم.م الحفاريالقنيطرةم/م مشرع احضر 63387316/09/1995 75 ELHAJJAJI ERRADDAD35430P011104/09/2002 35213P11

سيدي سليمانم.م امزورة الوادسيدي قاسمم.م العهد الجديد 1048646216/09/1996 75 ZIOUK HAMID60307P1011X 05/09/2003 35811P06

سيدي سليمانم.م الحفاريوزانم.م عبد الرحمان الداخل 1179096406/09/2000 75 HAIDAR MOHAMED60519P031125/09/2002 35213P11

سيدي سليمانم.م الرملقلعة السراغنةم.م اولد رافع 1234664206/09/2001 75 BAKARI AMAL19725P021104/09/2002 35811P07

P27 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

الغـرب - شراردة - بني حسن03

المادة

المطلوبة
رمزها

سيدي سليمانم.م سيدي يوسفوزانم.م طه حسين 1237939606/09/2001 75 LAABAK KACEM60513P041125/09/2002 35809P07

سيدي سليمانم م تيهليوزانم/م . العزابة 1239138406/09/2001 75 RASIM LAHSEN60519P061125/09/2002 35813P01

سيدي سليمانم.م الحفاريوزانم.م عبد الرحمان الداخل 1239348606/09/2001 75 MOURAD SAMAALI60519P0311X 25/09/2002 35213P11

سيدي سليمانم.م الزعابلةوزانم.م تملة 1266834620/09/2002 75 GHAILAN AMAL15711P1311X 20/09/2002 35417P01

سيدي سليمانم.م اولد عقبةتارودانتم م علي بن ابي طالب 1267360304/09/2002 75 IMOURIG EL HOUSAYNE66123P011104/09/2002 35813P05

سيدي سليمانم.م  اولد لكزولي 1شفشاونم/م دكالة 12678581102/10/2002 75 LAGHMARI INTISSAR15313P041102/10/2002 35813P08

سيدي سليمانم. الصيابرةوزانم م الغــــزوات 12680961102/10/2002 75 LYFRID HICHAM15709P041102/10/2002 35813P07

سيدي سليمانم.على بن ايى طالبسيدي سليمانم.م الشيبان 1153655516/09/1999 68 EL HARRAK OUAFAA35811P0411O25/09/2003 35213P04

سيدي سليمانم م عمر بن عبد العزيزسيدي سليمانم.م اولد عقبة 1268613104/09/2002 44 M ZOURI HANANE35813P0511O16/09/2006 35811P03

سيدي سليمانم. بئر إنزرانالقنيطرةم م الركابي 89622216/09/1995 42 AJGHAL LATIFA35213P0711O03/09/2008 35213P06

سيدي سليمانم م سيدي عبد العزيزوزانم م الفقيه القري 1404582115/09/2007 36 FATIMA BOURBIGA15711P0111O15/09/2007 35813P03

سيدي سليمانم.م  2 مارسوزانم م محليل 1265846404/09/2002 28 EL FHEL HANAN60513P0511O04/09/2008 35813P02

سيدي سليمانم.م  2 مارسوزانم م محليل 1044018116/09/1996 93 AHRADAH ABDELILAH60513P0522X 16/09/1999 35813P02

سيدي سليمانم م العوابيدوزانم م محمد عبده 1046511216/09/1996 93 AKOUIASS TAWFIK60505P022216/09/1999 35805P05

سيدي سليمانم. الخنساءسيدي قاسمم.م عبدا كنون 63216716/09/1995 92 BENMOUSSA ZAHRA60115P071206/09/2000 35809P06

سيدي سليمانم.الشهيد بلقصيصسيدي قاسمم/م. الزوايد 10473821016/09/1996 89 BAIKOUS KHADIJA60113P1022O06/09/2000 35213P01

سيدي سليمانم.م المنصور الدهبيتيزنيتم.م الفجر 1155632316/09/1999 89 BAKKALI HICHAM73231P0122X 06/09/2000 35411P01

P28 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

الغـرب - شراردة - بني حسن03

المادة

المطلوبة
رمزها

سيدي سليمانم م سيدي عبد العزيزوزانم.م مصعب بن عمير 89037416/09/1995 87 BENSMIKA REDOUANE60505P051216/09/2000 35813P03

سيدي سليمانم.م الطرشانوزانم/م . العزابة 1176513206/09/2000 87 HADELAIN NOUREDDINE60519P0622X 06/09/2000 35813P06

سيدي سليمانم.م اولد عقبةتاوناتم.م ازور 1236233211/09/2001 84 EL HAIAD NAJAT65115P0412O11/09/2001 35813P05

سيدي سليمانم.م سيدي يوسفسيدي قاسمم م الفنية 738959316/09/1993 83 DOUKKALI AHMED60105P041220/09/2002 35809P07

سيدي سليمانم. الخنساءسيدي سليمانم.م اولد يوسف 740771116/09/1993 81 OUZIDANE ABDELAAZIZ35418P022206/09/2001 35809P06

سيدي سليمانم/م بني فضلسيدي قاسمم.م المعتمد بن عباد 1046648516/09/1996 81 CHOUBACH NOUREDDINE60305P0922X 06/09/2002 35411P02

سيدي سليمانم/م عبد الكريم الخطابيتاوناتم.م النقلة 1233853406/09/2001 81 ABIOUI JAWAD65313P0722X 06/09/2001 35811P05

سيدي سليمانم.م الحيمريينزاكورةم.م افلندرا 1238899506/09/2001 81 YOUSSEF OUEDERROU51745P0122X 06/09/2001 35419P01

سيدي سليمانم.م اولد يوسفشفشاونم م عمر بن الخطاب 1238990306/09/2001 81 MOHAMED OUMZIL15311P041206/09/2001 35418P02

سيدي سليمانم م البكارةسيدي سليمانم.م الطرشان 89555216/09/1995 75 CHAJRI MOHAMED35813P0622X 06/09/2002 35813P04

سيدي سليمانم.م اولد يوسفسيدي قاسمم م دار العسلوجي 1044066316/09/1996 75 LAKHLIFI NOUR-EDDINE60307P021204/09/2002 35418P02

سيدي سليمانم.م الطيسانسيدي سليمانم.م الحيمريين 1155658916/09/1999 48 ABDERRAHMANE BOUKYOUD35419P0122X 05/09/2008 35418P01

سيدي سليمانم.م  2 مارسسيدي قاسمم.م. التعاونية المسعودية 1264691106/09/2002 45 BOUABIDI FADOUA60105P0822O06/09/2006 35813P02

سيدي سليمانم م اولد احميدفيجيجم.م موحى ازكاغ 1401782306/09/2006 39 RZIG HASNA29111P0712O29/10/2007 35805P02

سيدي سليمانم.م ضاية عائشةسيدي قاسمم.م سيدي الكامل 1159123616/09/1999 35 BOUMAIG LAHOUCINE60305P0722Z05/09/2007 35417P02

سيدي سليمانم.م المنصور الدهبيدريوشم.م ايت عبد ا 1404752605/09/2007 35 ESSAMAKI ZAHRA49715P0422O05/09/2007 35411P01

سيدي سليمانم م دار بلعامريشفشاونم.م احمداشن 1405040119/09/2007 35 JAMILA ZROUNI15115P0422OX 19/09/2007 35809P01

P29 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية
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نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي
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التعيين
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الغـرب - شراردة - بني حسن03

المادة

المطلوبة
رمزها

سيدي سليمانم. الخنساءوزانم م ابن زيدون 1264282204/09/2002 29 BELADEL RAJAA60513P0122O05/09/2008 35809P06

سيدي سليمانم م تيهليبولمانم م تاســــــــــة 14069271105/09/2008 28  EL ZAYYANY LAILA13505P0612OX 05/09/2008 35813P01

سيدي سليمانم/م عبد الكريم الخطابيوزان  1 م م وادي المخازن 1265713104/09/2002 22 MINA ELBAKHADAOUI60511P0122OX 02/09/2009 35811P05

سيدي سليمانم.م المنصور الدهبيالقنيطرةم.م احسينات 1155656316/09/1999 21 BENCHIGUER YOUNES35919P0322ZX 02/09/2009 35411P01

سيدي قاسمم.علل الفاسيكلميمم علل بن عبدا 211048516/09/1985 177 AHRARA MOHAMMED31105P0111A16/09/1985 60113P06

سيدي قاسمم م فاطمة الفهريةتاوناتم.م المختار السوسي 744103216/09/1993 129 EL KHABBAZI ABDELALI65521P0111A16/09/1993 60707P01

سيدي قاسمم م ابن بطوطةسيدي قاسمم/م. اولد لحمر 379174217/09/1990 117 KARKACH HAMID60115P1211A17/09/1995 60707P02

سيدي قاسمم م ابن عاشرخنيفرةم/م بوخللة 747000316/09/1993 117 ELARABI ESSAID39620P0111A16/09/1995 60709P06

سيدي قاسمم.علل الفاسيتاوناتم.م الدبيشات 60274416/09/1994 107 LYAZGHI ABDESLAM65117P021116/09/1998 60113P06

سيدي قاسمم.م الغزاليتازةم م امريلو 1046233516/09/1996 107 MOURCHID SOUFIANE69917P0311A16/09/1997 60707P06

سيدي قاسمم.م الغزاليتاوناتم.م اولد علي 89819516/09/1995 105 BEN HAMMOU NAJIB65713P0211A16/09/1997 60707P06

سيدي قاسمم.م ابن القاضيتاوناتم.م الكرانة 739174616/09/1993 101 FELLAK ABDERRAHIM65711P041116/09/1999 60707P05

سيدي قاسمم/م عين قرواشتاوناتم.م الدبيشات 64006416/09/1995 96 ROUABAT HAJIBA65117P0211O17/11/1999 60113P09

سيدي قاسمم.م عبدا كنونشفشاونم.م تاجنيارت 1120514716/09/1998 93 N  MILA MORAD15515P021116/09/1999 60115P07

سيدي قاسمم/م ازراهنةسيدي قاسمم.م إمام مسلم 59462416/09/1994 87 AICH MERYEME60113P051106/09/2000 60113P08

سيدي قاسمم/م ابو حنيفةتاوناتم.م الرصمة 1120522116/09/1998 87 HAMOUDAT HICHAM65117P041116/09/2000 60705P08

سيدي قاسمم/م عين قرواششفشاونم.م السلم 1155763516/09/1999 87 EL FECHTALI MOHAMED15311P031116/09/2000 60113P09

P30 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 
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الغـرب - شراردة - بني حسن03

المادة

المطلوبة
رمزها

سيدي قاسمم.م ابن جنيتازةم.م الجالة 1174309106/09/2000 87 BOUNAAMME AICHA69717P041106/09/2000 60115P08

سيدي قاسمم.م عبدا كنونتينغيرم.م تزوليت 1175182606/09/2000 87 BENCHEIKH AHLAM21205P191106/09/2000 60115P07

سيدي قاسمم م المام الشافعيوزانم م المام الجزولي 1177410506/09/2000 87 IDALMALLEM SAMYA60519P0111OX 06/09/2000 60705P02

سيدي قاسمم م الحسن بن علىتينغيرم م. بوتاغرار 1179644511/09/2000 87 ROUILI     MALIKA51117P0311O11/09/2000 60115P01

سيدي قاسمم.م ابن جنيتينغيرم.م تزوليت 1181440506/09/2000 87 TARDIOUI ABDERRAHIM21205P191106/09/2000 60115P08

سيدي قاسمم م اولد سلطانسيدي قاسمم م الميرةللمريم 1115422216/09/1997 81 ET-TOUHAMI ABDELAZIZ60105P011116/09/2001 60305P04

سيدي قاسمم م ابن الروميزاكورةم م تدسي 12346191006/09/2001 81 BABA KHOUYA ABDELGHANI51711P021106/09/2001 60309P02

سيدي قاسمم م فاطمة الفهريةتارودانتم/م اكلكال 1235473206/09/2001 81 CHAAIBI ILHAM66900P5111O06/09/2001 60707P01

سيدي قاسمم.م ابن جنيزاكورةم م امحاميد الغزلن 1236516606/09/2001 81 EL MAHI RIDOUANE51715P011106/09/2001 60115P08

سيدي قاسمم.م العهد الجديدزاكورة م.م تنكامت 1237589906/09/2001 81 ASSIYA ISSAOUI51711P041106/09/2001 60307P10

سيدي قاسمم.م البعابشة الرملشفشاونم.م غرانقاضي 1238154206/09/2001 77 L  AYOUCHI L  ARBI15309P031112/09/2002 60309P03

سيدي قاسمم.م عبد الرحمان بن عوفوزانم.م مصعب بن عمير 1270044425/09/2002 76 ZRIFI GHIZLANE60505P0511O25/09/2002 60709P05

سيدي قاسمم م ابن الروميسيدي قاسمم م اولد ميلود 1179547106/09/2000 75 MKIK ALI60111P0411X 05/09/2003 60309P02

سيدي قاسمم/م اولد التازيوزانم.م سيدي الصوفي 1236996206/09/2001 75 FARAJ NABIL60513P031128/09/2002 60115P11

سيدي قاسمم/م عين قرواشوزانم/م. سيدي علل الزغاري 1238133106/09/2001 75 LARAKI HICHAM60519P051125/09/2002 60113P09

سيدي قاسمم.م ابن جنيتاوناتم.م الزغاريين 1266804604/09/2002 75 EL FRAKCHI NABILA65311P041116/09/2002 60115P08

سيدي قاسمم/م عين قرواشميدلتم .م  3 مارس 1267153104/09/2002 75 HASSANI ABDERRAHIM21705P0111X 04/09/2002 60113P09

P31 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي
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تاريخ
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الغـرب - شراردة - بني حسن03

المادة

المطلوبة
رمزها

سيدي قاسمم.م الصفصـــــافشفشاونم.م غرانقاضي 1267237513/09/2002 75 HOUMI SOFIA15309P031113/09/2002 60307P06

سيدي قاسمم م الشريف الدريسىازيللم.م توفغين 1267720304/09/2002 75 KHOUCHOUA MOURAD05115P051104/09/2002 60115P03

سيدي قاسمم.م المعتمد بن عبادوزانم.م مولي اسماعيل 1267907613/09/2002 75 LAIMOUNA BADREDDINE15711P121113/09/2002 60305P09

سيدي قاسمم/م. الزوايدوزانم.م سيدي الصوفي 1404265101/01/2002 75 EDDAFRI REDOUANE60513P031106/09/2002 60113P10

سيدي قاسمم.م ابن جنيتازةم.م الجالة 1235943206/09/2001 73 EL ALLOUL FAICAL69717P0411X 23/09/2003 60115P08

سيدي قاسمم/م امغيطن اولد سليمانالصويرةم.م ايت بوصدوك 1239885606/09/2001 73 KHALID  ZOURI23320P131105/09/2003 60307P11

سيدي قاسمم م المغرب العربىمكناسم.م ايت عبدي 338120116/09/1988 71 EL HOUSSAYNI EL HASSANE50511P101102/10/2004 60105P09

سيدي قاسمم.م الندلسالصويرةم.م تفتاشت 1265740204/09/2002 71 KHALID  ELBATHAOUI23320P061105/09/2003 60307P08

سيدي قاسمم م دار العسلوجيشفشاونم.م اعرقوب 1268139801/10/2002 71 MADAK DRISS15505P051105/09/2003 60307P02

سيدي قاسمم.م الندلسوزانم م محمد عبده 1306059205/09/2003 67 BENHAMMOU ABDELHAKIM60505P021105/09/2003 60307P08

سيدي قاسمم/م التغاريتارودانتم/م توررت نزدي 1368466107/09/2004 61 HOUMADAT HNIA66900P6311O07/09/2004 60307P12

سيدي قاسمم.م زهير بن ابي سلمىالعرائشم.م تجزرت 1234906606/09/2001 59 BEN HADDA JAMAL44511P041107/09/2004 60117P04

سيدي قاسمم م الشريف الدريسىالعرائشم.م عنصر بن عبد ا 1238994506/09/2001 59 OUNNICH KARIM44317P051106/09/2004 60115P03

سيدي قاسمم.م ابو الحسن المرينيتازةم.م إيار احدود 1368194307/09/2004 59 BELRHAZI HAJAR69111P041107/09/2004 60115P06

سيدي قاسمم م الميرةللمريمتارودانتم. النصر 12337541106/09/2001 58 BENTABET NAIMA66905P1711O19/09/2005 60105P01

سيدي قاسمم.علل الفاسيسيدي قاسمم/م. الزوايد 1306812305/09/2003 57 EL HASNAOUI LATIFA60113P1011O06/09/2006 60113P06

سيدي قاسمم م اولد ميلودقلعة السراغنةم.م اولد شعيب 1399718907/09/2005 51 ASMAA DIANI19100P061107/09/2005 60111P04

P32 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 
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الغـرب - شراردة - بني حسن03

المادة

المطلوبة
رمزها

سيدي قاسمم/م اولد كثيرزاكورةم م ابن سينا 12671961104/09/2002 49 HILAL ABDELAAZIZ51731P0211X 22/10/2009 60105P10

سيدي قاسمم.م المعتمد بن عبادسيدي قاسمم.م زهير بن ابي سلمى 1155603316/09/1999 43 HAJJI YAHIA60117P041106/09/2006 60305P09

سيدي قاسمم.م المعتمد بن عبادسيدي قاسمم.م زهير بن ابي سلمى 1173381406/09/2000 43 BOU AIOUICH LAHCEN60117P041106/09/2006 60305P09

سيدي قاسمم/م اولد غيدةوزانم م المنفلوطى 1235725106/09/2001 40 BOUCHRA DALID60511P081106/09/2007 60305P10

سيدي قاسمم.م ابو البقاء الرنديوزانم م محمد عبده 1265508904/09/2002 40 EL-ABRAR HAYAT60505P021105/09/2007 60305P05

سيدي قاسمم.م. التعاونية المسعوديةزاكورةم م ابن سينا 14017911106/09/2006 36 TAKI HICHAM51731P0211X 05/09/2008 60105P08

سيدي قاسمم.م المعتمد بن عبادسيدي قاسمم/م اولد كثير 1234857606/09/2001 35 BENAZZOUZ ABDELOUAFI60105P101106/09/2007 60305P09

سيدي قاسمم/م عين قرواشوزانم.م ابن منظور 1237480306/09/2001 35 HTET RACHID60519P0411X 05/09/2007 60113P09

سيدي قاسمم م العقادتاوناتم.م الشوقر 1264158704/09/2002 35 BEKKALI AHMED65115P031105/09/2007 60113P01

سيدي قاسمم/م اولد كثيروزانم.م مصعب بن عمير 12644231102/10/2002 35 BENAZOUZ BRAHIM60505P0511X 05/09/2007 60105P10

سيدي قاسمم. ولد عيادطاطام/م امتزكين 1404508305/09/2007 35 HAMZA BALADI67307P021105/09/2007 60999P02

سيدي قاسمم م اولد ميلودزاكورةم.م تانومريت 1404854605/09/2007 35 KOUATLI KARIM51400P021105/09/2007 60111P04

سيدي قاسمم.م إمام مسلمالحسيمةم م تبرانت 1405675311/02/2008 35 MOULOUD ABDEOUAHID03523P011111/02/2008 60113P05

سيدي قاسمم/م اولد كثيرزاكورةم م تمسل 1405911124/01/2008 35 HAGGOUCHE BRAHIM51726P041124/01/2008 60105P10

سيدي قاسمم.م محمد بن عبد ازاكورة  م.م نصراط 1405912224/01/2008 35 BADDOUZI AHMED51800P041124/01/2008 60117P03

سيدي قاسمم.م إمام مسلمزاكورةم.م تغبالت 1405914424/01/2008 35 EL HABRIRI FOUAD51729P011124/01/2008 60113P05

سيدي قاسمم.م إمام مسلمشفشاونم.م مولي علي الشريف 1405928318/02/2008 35 DADDA ABDELAAZIZ15115P0111X 18/02/2008 60113P05

P33 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 
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المادة

المطلوبة
رمزها

سيدي قاسمم.م غسان كنفانيشفشاونم.م احمد الشرقاوي 1405982118/02/2008 35 FAZZIKY RACHID15105P0511X 18/02/2008 60113P03

سيدي قاسمم.م ابن القاضيوزانم م عقبة بن نافع 1368534807/09/2004 30 KABABRI ZHOR60519P0211O03/09/2008 60707P05

سيدي قاسمم م الحسن بن علىسيدي قاسمم.م عمرو بن العاص 1265421104/09/2002 29 DOUHAJI KAOUTAR60115P0411OX 05/09/2008 60115P01

سيدي قاسمم.م بناصازاكورةم م ازغار 1405893124/01/2008 29 BOUHNIK KEBIR51719P031124/10/2009 60305P08

سيدي قاسمم/م اولد غيدةسيدي قاسمم م المغرب العربى 1176313106/09/2000 28 EL OUALID ABOUBAKRE60105P091105/09/2008 60305P10

سيدي قاسمم.م إمام مسلموزانم م عين دريج 1234521706/09/2001 28 ATTARI ANOUAR60505P0311X 06/09/2008 60113P05

سيدي قاسمم.م عائشة أم المؤمنينوزانم/م . العزابة 1236251913/09/2001 28 EL HALLOU MOHAMED60519P0611X 04/09/2008 60105P05

سيدي قاسمم/م اولد غيدةوزانم.م 6 نونبر 1238658106/09/2001 28 NACIRI ABDESSAMAD60511P071103/09/2008 60305P10

سيدي قاسمم/م اولد غيدةالعرائشم.م ادريس الول 13672601007/09/2004 28 HICHAM BOUJOUB44515P011105/09/2008 60305P10

سيدي قاسمم م الميرةللمريمدريوشم م ابن طـفيـــــل 14072001105/09/2008 28 LAABI MAJDA49105P0211X 05/09/2008 60105P01

سيدي قاسمم م ابن الخطيبالقنيطرةم.م الحريضيين 1268616104/09/2002 21 MOUNIR NABAT35905P021119/10/2009 60305P02

سيدي قاسمم م ابن الخطيبوزانم.م 6 نونبر 1367721107/09/2004 21 MAHKAK REDOUANE60511P071102/09/2009 60305P02

سيدي قاسمم.م بناصاوزان  1 م م وادي المخازن 1368397807/09/2004 21 GRUJI SAMIR60511P011102/09/2009 60305P08

سيدي قاسمم.م قاسم امينشفشاونم.م واد امزكان 1399766407/09/2005 21 EL AMARI MOHAMED15123P051126/10/2009 60105P03

سيدي قاسمم م فاطمة الفهريةسيدي سليمانم.م  2 مارس 129602916/09/1980 165 EL HASSANI     ABDELHAK35813P0222A16/09/1989 60707P01

سيدي قاسمم م ابن بطوطةسيدي قاسمم م المختار السوسى 391093117/09/1990 111 LOUDDI KHALID60115P0222A17/09/1996 60707P02

سيدي قاسمم.م ابن القاضيتينغيرم.م تامتتوشت 1123120516/09/1998 95 ELBOUABIDI RACHID21105P0322X 16/09/1999 60707P05

P34 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

الغـرب - شراردة - بني حسن03

المادة

المطلوبة
رمزها

سيدي قاسمم.م عبدا كنونطاطام.م اديس 1158017416/09/1999 93 FAWZI ILHAM67507P0422X 16/09/1999 60115P07

سيدي قاسمم.م الغزاليتاوناتم.م القاضي عياض 1114514616/09/1997 89 HAYANI MOHCINE65523P092206/09/2000 60707P06

سيدي قاسمم.م العهد الجديدسيدي قاسمم/م ازراهنة 1047203316/09/1996 87 BENSMIKA HASSANE60113P082216/09/2000 60307P10

سيدي قاسمم.م عبدا كنونوزانم/م . العزابة 1174633606/09/2000 87 EL RHIOUANE MOUNIR60519P062206/09/2000 60115P07

سيدي قاسمم.م عبدا كنونشفشاونم.م سيدي محمد جمعون 1175129606/09/2000 87 BAHLOULI HICHAM15123P022206/09/2000 60115P07

سيدي قاسمم.م المعتمد بن عبادوزانم.م ابن منظور 1178167106/09/2000 87 KAHOUT AMAL60519P041206/09/2000 60305P09

سيدي قاسمم.م ابن جنيزاكورةم م امحاميد الغزلن 1234384606/09/2001 81 FATNA AANBAR51715P011206/09/2001 60115P08

سيدي قاسمم.م ابن جنيتازةم.م الجالة 1236460206/09/2001 77 NAJIB EL KHAYAR69717P042204/09/2002 60115P08

سيدي قاسمم/م ازراهنةتارودانتم.م الطلــس الكــبير 1237639906/09/2001 77 JAOUADI HICHAM66727P012204/09/2002 60113P08

سيدي قاسمم م عبدا الشفشاونيالقنيطرةم/م دار الحراق 1113618516/09/1997 75 BENHANNA JAMAL35432P022204/09/2002 60105P02

سيدي قاسمم.م بناصاسيدي قاسمم.م العهد الجديد 1120314216/09/1998 75 BAHARI JALAL60307P102204/09/2002 60305P08

سيدي قاسمم م الموحدينسيدي قاسمم.م زهير بن ابي سلمى 1120616216/09/1998 75 REJDAL KAMAL60117P042227/09/2002 60307P04

سيدي قاسمم.م الصفصـــــافسيدي قاسمم.م زهير بن ابي سلمى 1175776906/09/2000 75 FIDDI RACHIDA60117P041227/09/2002 60307P06

سيدي قاسمم.م العهد الجديدالصويرةم.م المام البخاري 1264821604/09/2002 75 JIHANE  BOUHACHE23369P022204/09/2002 60307P10

سيدي قاسمم/م اولد غيدةسيدي قاسمم م المغرب العربى 14042491005/09/2002 75 HAFIDA ZIRAOUI60105P092205/09/2002 60305P10

سيدي قاسمم.م المعتمد بن عبادسيدي قاسمم م عين الشامية 1404263604/09/2002 75 EL AISSAOUY ALI60105P072204/09/2002 60305P09

سيدي قاسمم.م ابن جنيزاكورة م.م تنكامت 1269346104/09/2002 71 SADIKI BDERRAHMANE51711P042206/10/2003 60115P08

P35 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

الغـرب - شراردة - بني حسن03

المادة

المطلوبة
رمزها

سيدي قاسمم.م الصفصـــــافالرحامنةم.م الهللت 1236489406/09/2001 69 EL KOUCH YOUNES19725P062206/09/2003 60307P06

سيدي قاسمم. جبل الشيخسيدي إيفنيم م الفضيلة 1307003203/09/2003 67 EL OIHABI TARIK73313P042203/09/2003 60305P03

سيدي قاسمم.م الصفصـــــافتاوناتم.م الصيابرة 1263615904/09/2002 63 AKASBI JAMAL69109P082204/09/2004 60307P06

سيدي قاسمم.م عبد الرحمان بن عوفسيدي قاسمم.م زهير بن ابي سلمى 1155715516/09/1999 61 TAYEB WAFAA60117P0422OX 07/09/2004 60709P05

سيدي قاسمم/م امغيطن اولد سليمانالصويرةم.م المام البخاري 1236915806/09/2001 61 DRISS  EZZEHRI23369P022228/09/2006 60307P11

سيدي قاسمم.م البعابشة الرملوزانم م عين دريج 1155714116/09/1999 59 EL BOUATLAOUI MOUNCEF60505P0312X 07/11/2005 60309P03

سيدي قاسمم م عبدا الشفشاونيشفشاونم م صلح الدين اليوبي 1307069105/09/2003 59 SOUFIANE ERRABAI15511P022207/09/2004 60105P02

سيدي قاسمم/م عين قرواشتاوناتم م  البريدية 1264625704/09/2002 57 BERNICHI KARIMA65115P022207/09/2005 60113P09

سيدي قاسمم/م. اولد لحمرشفشاونم.م ادريس الحريري 14002001115/09/2005 56 NAJIA HADIWI15313P0112X 15/09/2005 60115P12

سيدي قاسمم.م سيدي الكاملسيدي قاسمم.م العهد الجديد 11202161016/09/1998 51 HABAIS HICHAM60307P102208/04/2010 60305P07

سيدي قاسمم/م اولد غيدةوزانم/م لحريشة 1401116707/09/2005 51 ZIAT BTISSAM60542P011207/09/2005 60305P10

سيدي قاسمم.م الغزاليشفشاونم.م غرانقاضي 1307015505/09/2003 46 EL OUARDI RACHID15309P0322ZX 05/09/2009 60707P06

سيدي قاسمم/م اولد غيدةشفشاونم.م عبد العزيز بن ادريس 12652181004/09/2002 43 SOUMIA CHEIKH15119P012206/09/2006 60305P10

سيدي قاسمم م الشريف الدريسىشفشاونم.م ابن حزم 1401799505/10/2006 43 HOUDA MANHICH15523P011205/10/2006 60115P03

سيدي قاسمم.م غسان كنفانيالصويرةم.م زاوية سكياط 1401038507/09/2005 40 IBTISSAM TAZARNI23351P011205/09/2008 60113P03

سيدي قاسمم م عبدا الشفشاونيشفشاونم.م مولي علي الشريف 14055761105/09/2007 40 RADIA SLIMANI15115P0112X 05/09/2007 60105P02

سيدي قاسمم.م بناصاوزانم.م معروف الرصافي 1235074806/09/2001 35 BIRAMA MAHJOUBA60505P041216/09/2007 60305P08

P36 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
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التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

الغـرب - شراردة - بني حسن03

المادة

المطلوبة
رمزها

سيدي قاسمم/م. الزوايدوزانم.م معروف الرصافي 1307051605/09/2003 35 ENACIRI SANAE60505P042205/09/2007 60113P10

سيدي قاسمم.م غسان كنفانيالحسيمةم م امكزن 1404555205/09/2007 35 BOUALAM MOHAMED03523P0222X 05/09/2007 60113P03

سيدي قاسمم.م سيدي الكاملالحسيمةم.م اسمار 1404596105/09/2007 35 CHABIHI MORAD03513P0222Z05/09/2007 60305P07

سيدي قاسمم م المغرب العربىطاطام.م دودرار 1404632305/09/2007 35 NOURDDINE DRISSI ZOUGGARI67111P102205/09/2007 60105P09

سيدي قاسمم.م زهير بن ابي سلمىطاطام.م دودرار 1404696105/09/2007 35 NOUREDDINE EL HASNAOUI67111P101205/09/2007 60117P04

سيدي قاسمم.م زهير بن ابي سلمىتارودانتم/م بحيرة افني 1405195405/09/2007 35 BOUHALLA  SMAIL66900P592205/09/2007 60117P04

سيدي قاسمم. جبل الشيخزاكورةم.م شلل درعة 1405549305/09/2007 35 RGUIG AZIZ51745P022205/09/2007 60305P03

سيدي قاسمم/م. الزوايدشفشاونم.م أساكي 1405609905/09/2007 35 SARA ZARROK15115P0322X 05/09/2007 60113P10

سيدي قاسمم.م ابو البقاء الرنديزاكورةم م البليدة 1405895624/01/2008 35 EL GHABI ABDERRAHIM51719P042224/01/2008 60305P05

سيدي قاسمم م عين الشاميةزاكورةم م بني صبيح 14059181224/01/2008 35 HADDI MILOUD51719P022224/01/2008 60105P07

سيدي قاسمم م الفنيةشفشاونم م صلح الدين اليوبي 1405942118/02/2008 35 ISMAILI AMAL15511P0212X 18/02/2008 60105P04

سيدي قاسمم/م. المنايرةشفشاونم.م ادريس الحريري 1405965318/02/2008 35 EL HILI MOHAMED15313P011218/02/2008 60111P09

سيدي قاسمم.م محمد بن عبد اتازةم.م  تيناست 1308514205/09/2003 34 TARMOUNA FATIMA ZAHRA69719P0222OX 24/01/2009 60117P03

سيدي قاسمم/م امغيطن اولد سليمانوزانم.م سيدي الصوفي 1237627306/09/2001 33 JAMAL EDDINE AMINA60513P032205/09/2008 60307P11

سيدي قاسمم/م امغيطن اولد سليمانوزانم/م. سيدي بوزيتون 1268102904/09/2002 33 MAACHOU ZINEB60513P062205/09/2008 60307P11

سيدي قاسمم م الميرةللمريموزان  2 م م حمان الفطواكي 14067471105/09/2008 33 FATIMA EL BOUIRIDI15709P032205/09/2008 60105P01

سيدي قاسمم.م عائشة أم المؤمنينتينغيرم م تكموت 15483701211/12/2008 33 ELFAOUTI ASMAE51119P071226/12/2008 60105P05

P37 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
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التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

الغـرب - شراردة - بني حسن03

المادة

المطلوبة
رمزها

سيدي قاسمم.م عائشة أم المؤمنينازيللم.م اسكاجن 14050181305/09/2007 29 WASSIM SANA05115P071229/09/2009 60105P05

سيدي قاسمم/م. الزوايدوزانم/م . العزابة 1239393213/09/2001 28 SEBAI BOUCHRA60519P062204/09/2008 60113P10

سيدي قاسمم.م. التعاونية المسعوديةوزانم م عقبة بن نافع 12684541204/09/2002 28 ZOHAR MORJANE60519P022205/09/2008 60105P08

سيدي قاسمم م عين الشاميةشفشاونم.م  سيدي علل الحاج 1406510805/09/2008 28 BOUBARDANE SIHAM15313P021205/09/2008 60105P07

سيدي قاسمم.م. التعاونية المسعوديةالحسيمةم.م تيزي خطاب 14068701105/09/2008 28 EL AIL FATIMA03517P032205/09/2008 60105P08

سيدي قاسمم.م إمام مسلمفيجيجم.م خالد بن الولي الجماعاتية 1406723105/09/2008 25 EL AMMARY MUSTAPHA29306P012226/11/2009 60113P05

سيدي قاسمم م الفنيةفيجيجم م ادريس الول 1407483105/09/2008 25 SABBABI MOHAMED29117P0122X 26/11/2009 60105P04

P38 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

مكناس - تافيللت04

المادة

المطلوبة
رمزها

مكناسم  عبد ا بن رواحةالعيونم.يـــوســـف ابن تاشفــيــــن 383330117/09/1990 101 AMEZIANE FATIMA43000P0811O/AP 16/09/1993 47000P22

مكناسم.م حاجةمكناسم م بنى عمار 391479617/09/1990 99 RAHALI RACHID47523P0111X 16/09/1998 50505P07

مكناس م.عمر بن العاصســـلم. يعقوب المنصور 769967125/11/1991 93 BERRAK     AMAL87115P1611AP 16/09/1995 47517P10

مكناسم.م.ايت احساينمكناسم م بنـي معدان 1173625911/09/2000 87 CHARKAOUI ISSAM47523P0411X 11/09/2000 47521P04

مكناسم م بنى مرعازمكناسم م النزالة 746924716/09/1993 79 ELHLIMI ABDERRAHIM47523P0311X 12/10/2002 47519P01

مكناسم م تالغزىالجديدةم/م. المنفلوطي 10461871116/09/1996 77 ZAROUK       ZAKIA17913P1311O03/09/2003 47521P02

مكناسم.م حاجةالحاجبم. بودربالة 1119177816/09/1998 76 AMAL BOURHT52315P0411OX 16/09/1999 50505P07

مكناسم م.أنوالالحسيمةم م تبرانت 1265648204/09/2002 71 EL ARRAFF SIHAME03523P0111OX 05/09/2003 50511P09

مكناسم.م الغشيوةالحاجبم.م تامشاشاط 749363116/09/1993 21 FARID ABDERRAHIM52305P0711P 05/09/2009 50511P06

مكناسم م اولد سليمخريبكة  م م بئر بالخير 213647116/09/1985 177 EL AJRAOUI AZIZ41313P0122AP 16/09/1985 47525P03

مكناسم م مجاطمكناسم.م البهاليل 1123033516/09/1998 101 RIFAI ASSIA50511P0522O16/09/1998 47513P05

مكناسم م النزالةتاوريرتم.م فدان سلطان 11554581116/09/1999 94 CHEGRI       SAMIRA55723P0322OX 16/09/1999 47523P03

مكناسم م بنى مرعازالصويرةم م تهلوانت 12674991104/09/2002 76 WISSAL  JLILI23363P0122O04/09/2002 47519P01

مكناسم م بنـي معدانزاكورةم م اولد ادريس 1267769204/09/2002 76 KOURD NABILA51715P0222OX 04/09/2002 47523P04

مكناسم.م تعاونية المسيرةمكناسم م تالغزى 1305850720/09/2003 70 ATMANI INAAM47521P0212O26/09/2003 50505P08

مكناسم م اولد يوسفالحسيمةم.م مزوز 1306351105/03/2003 68 BOUYACHTAT MERYEM03523P0412OX 05/09/2003 47523P02

مكناسم.م ايت وللميدلتم.م آيت لهري 1305987318/09/2003 67 BELGHITI AMAL39523P0512O18/09/2003 50505P04

P39 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

مكناس - تافيللت04

المادة

المطلوبة
رمزها

مكناسم.م تعاونية المسيرةالحوزم.م اكرماون 1368283207/09/2004 60 CHAHI TOURIA46434P0212O07/09/2004 50505P08

مكناسم م عين بزيزشفشاونم م سيدي موسى 1265555302/10/2002 52 ELAIRAJ ESSAFIA15305P0422OX 15/09/2008 47519P03

مكناسم م بنى عمارتينغيرم.م جيدا 1368560207/09/2004 52 KASSIMI ALAOUI   MALIKA51737P0122OX 06/09/2006 47523P01

مكناسم. الندلسعين الشقم. عبد الرحمان احجيرة 383256117/09/1990 50 MEKKID FATIMA75000P2422P 13/09/2007 50000P02

مكناسم.م.ايت احساينمكناسم م.أنوال 1267490813/09/2002 45 JHILIL ISSAM50511P0922X 11/09/2007 47521P04

مكناسم م فرطاسةمكناسم م اولد يوسف 1307837605/09/2003 23 MARAGH NORA47523P0222OX 02/11/2009 47519P02

الحاجبم.م تامشاشاطمكناسم.م الغشيوة 2137601116/09/1985 87 BEL MADANI MOHAMMED FADIL50511P0611P 06/09/2000 52305P07

الحاجبم/م العيساويةورززاتم م ايت عفان 13999311107/09/2005 52 EL MAATI  NADIA51313P0312OX 07/09/2005 52416P01

الحاجبم. بودربالةالحاجبم/م العيساوية 1235535806/09/2001 29 CHAKRI NAJIA52416P0122OX 03/09/2008 52315P04

ميدلتم م ايت او فلالصويرةم م سيدي على الكراتى 1235491906/09/2001 59 FATIMA CHAFAA23105P041107/09/2004 39521P02

ميدلتم م ايت او فلفيجيجم.م اسداد 13990781007/09/2005 48 ADDARAK SANAE29117P0611O16/10/2006 39521P02

ميدلتم.م آيت لهريشفشاونم.م 20 غشت 14059661021/02/2008 40 OUHERROU FATIHA15105P031121/02/2008 39523P05

ميدلتم.م ايت عبديتازةم.م سيدي بوسالم 14058301112/02/2008 37 OUGHA ZAHRA69432P0111OX 12/02/2008 21711P08

ميدلتم.م 30 يوليوزورززاتم.م تمزيرت 1405505805/09/2007 35 NORA  TALBI51314P011105/09/2007 21713P03

ميدلتم.م سيدي يحيى ويوسفشيشاوةم.م تنامرت 14062661105/09/2008 33 AIT DAMMOU FATIHA48635P0411X 05/09/2008 39523P03

ميدلتم.م ازلنزاكورةم م تفتشنا 1406380705/09/2008 28 BAAOUI RACHID51748P0111X 05/09/2008 21711P05

ميدلتم.م اكديـــمتاوناتم.م باب منصورة 14077821118/02/2009 28 OUBAHESSOU EL MOSTAFA65726P011118/02/2009 39519P01

P40 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

مكناس - تافيللت04

المادة

المطلوبة
رمزها

ميدلتم.م المام الغزاليدريوشم.م النصر 1548278225/11/2008 28 BAALI LAHCEN49715P051125/11/2008 21713P01

ميدلتم .م ابن زيدونالحسيمةم م أغيل أحمد 1548439826/11/2008 28 MADANI   BRAHIM03513P051126/11/2008 21807P03

ميدلتم.م المام الغزاليتينغيرم.م امسعد 1158729916/09/1999 83 OUALILI BRAHIM21205P092212/11/2001 21713P01

ميدلتم.م ايت عبديشفشاونم.م مولي علي الشريف 14042701104/09/2002 75 MUSTAFA AHBAD15115P012204/09/2002 21711P08

ميدلتم.م اسيف ملولزاكورةم.م اغلل 13685611107/09/2004 64 KASSIMI LALLA FATIMA51711P0322X 07/09/2004 21711P02

ميدلتم.م سيدي علي البرتاتيزاكورة م.م تمساهلت 1367777607/09/2004 59 MEZOUAR HAMID51800P062207/09/2004 39515P04

ميدلتم.م  الزبزاطفيجيجم.20 غـشت 12339891006/09/2001 45 AGOULMAM MAJDA29305P0712O11/10/2005 39515P03

ميدلتم .م ابن زيدونورززاتم م امغلي 1401817806/09/2006 43 ZAHIDI ISMAIL51740P041206/09/2006 21807P03

ميدلتم.م اكديـــمازيللم.م وازنت 1401083707/09/2005 40 ZABOUR  NEZHA05222P011220/09/2008 39519P01

ميدلتم.م اعباريزاكورةم م ايت علي احســــــــــو 1405264605/09/2007 35 EL ALAOUI HICHAM51729P022205/09/2007 21811P03

ميدلتم.م اعباريشفشاونم/م امنكورن 1405978318/02/2008 35 AFARRAH HSSAINE15121P072218/02/2008 21811P03

ميدلتم.م كير السفلميدلتم.م تيزي ويلن 1581717102/09/2010 14 AHADJI   MOHAMED21807P062202/09/2010 21807P04

ميدلتم.م 30 يوليوزميدلتم.م ايت عبدي 1582159602/09/2010 14 KHANOR ALI21711P0822X 02/09/2010 21713P03

ميدلتم.م اسيف ملولميدلتم.م ايت عبدي 15821711002/09/2010 14 KRIZI HAFID21711P0822X 02/09/2010 21711P02

P41 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

فـــــــــاس - بولمان05

المادة

المطلوبة
رمزها

فاسم. الحسن الداخلتاوناتم.م  اهل القاضي 852414116/09/1982 171 BELAIDI HOURIA65117P0311O/A16/09/1986 26000P50

فاسم الحسن اليوسيصفروم م دار حقـــــون 6986601116/09/1980 147 HASSAN EL MABROUK28321P0211AX 17/09/1990 24000P35

فاسم.محمد عزيز الحبابيتاوناتم.م أولد سليمان 378965317/09/1990 126 NAMLI LATIFA65111P0311O/A16/09/1994 24000P37

فاسم.عثمان بن عفانمولي يعقوبم.م بياضة 383463317/09/1990 123 ALAOUI MRANI  MARIA26119P0411O/A16/09/1994 26000P28

فاسم امام مسلمبولمان  م يوسف ابن تاشفين 354303416/09/1989 112 JIYED KHADIJA13307P0311O/A16/09/1989 26113P04

فاسم. الفارابيسيدي قاسمم.علل الفاسي 775864316/09/1991 103 HMAMOUCH RACHIDA60113P0611O/A16/09/1993 26000P22

فاسم. 18 نونبرتاوناتم المسيرة 766375816/09/1991 101 BARHDAD NAJAT65313P0511O/AX 16/09/1993 26000P42

فاسم زواغة الولىصفروم  سيدي احمد التادلي 878175416/09/1986 101 KHADIJA CHRIFI ALAOUI28010P0611O/A16/09/1993 26113P01

فاسم.الشهيد محمد بن احمد الحيانيفاسم حي الشهداء 934930219/09/1977 96 ABOURACHID FATIMA24000P1411AX 19/09/1993 26113P03

فاسم.م اولد بوعبيدتازةم.م اولد حدو 1119564316/09/1998 95 MOSTAFI KAOUTAR69106P0111O16/09/1999 27123P02

فاسم زواغة الولىتاوناتم م الدكان 1119830916/09/1998 89 EL ABBOUDI ASMAA65313P0311O06/09/2000 26113P01

فاسم. محمد بن عبد الكريم الخطابيتاوناتم.م احمد بوكماخ 355994116/09/1989 86 SAROUYENE FATIMA65723P0211O05/09/2003 24000P34

فاسم   زواغة الثانيةتاوناتم.م تعاونية   الكفاح 1119122316/09/1998 83 CHAAR MARIYA65705P0511O06/09/2001 26113P02

فاسم. الحسين الفيلليتاوناتم.م الملعب 1119265216/09/1998 83 LASMANE AMAL65515P0211O06/09/2001 26000P23

فاسم. المام الغزالي 2تاوناتم.م اولد النيف 1178447306/09/2000 78 MOUFID IMANE65705P0911O16/09/2003 26000P29

فاسم.سبويهصفروم. علل  بن عبد ا 11142251116/09/1997 77 LATIFA ZOUHRI28325P0611O16/09/1999 24000P42

فاسم. المام الغزالي 2تاوناتم الشريف الدريسي المركز 1114670116/09/1997 75 AKABLI ZAHRA65523P0611O16/09/1999 26000P29

P42 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

فـــــــــاس - بولمان05

المادة

المطلوبة
رمزها

فاسم.ابي بكر الصديقتاوناتم.م التقدم 1236530206/09/2001 75 EL MAKHTOUM NAOUAL65705P0411OX 04/09/2002 26000P40

فاسم.الشهيد محمد بن احمد الحيانيمولي يعقوبم مولي يعقوب 746128616/09/1993 74 SNAH FATIMA26100P0111O16/09/1999 26113P03

فاسم. المام الشافعيتازةم. مطمـاطة 1119280316/09/1998 74 AGDADA HLIMA69515P0911O06/09/2000 24131P03

فاسم. الفارابيتيزنيتم.محمد الخامس 1119553616/09/1998 73 AAMOUD MOUNA73511P0111O16/09/2001 26000P22

فاسم.انس بن مالكمولي يعقوبم.م بياضة 1306442805/09/2003 69 CHIBANI HAJARE26119P0411O05/09/2003 24000P41

فاسم.الشهيد محمد بن احمد الحيانيمولي يعقوبم/م اولد حسين 1308431105/09/2003 69 SLAOUI  NADIA26119P1111O05/09/2003 26113P03

فاسم. المنزهجرسيفم. ام البنين 659078717/09/1979 68 NAJARI MOHAMED69300P0911X 06/09/2000 24000P47

فاسم.المنصور الذهبيبركــانم. المام الشاطبي 766390116/09/1991 68 BAGRAOUI AZIZA55010P2111P 06/09/2000 26000P39

فاسم.الشهيد محمد بن احمد الحيانيخنيفرةمدرسة السلم 1176520106/09/2000 68 HADOUCH RABIA39311P0711OX 12/09/2001 26113P03

فاسم وادي المخازنتاوناتم.م اولد اجموح 1263807604/09/2002 68 AMRANI JAI BTISAM65713P0811O27/09/2004 24000P09

فاسم.المنصور الذهبيشفشاون م مولى على النوازلي 719604216/09/1992 65 EL MOUSSAIF FATIMA15000P0711O06/09/2001 26000P39

فاسم.ابي بكر الصديقتاوناتم.م بني بربر 1367049207/09/2004 60 AAJI LAMIA65519P0511O07/09/2004 26000P40

فاسم.ابي بكر الصديقتاوناتم.حي المل 1179382106/09/2000 54 LKHOUMSI LAILA65523P1111O06/09/2004 26000P40

فاسم. المنزهتاوناتم.م عين امناخر 12350501106/09/2001 54 BERRADA SANAE65721P0111OX 05/09/2008 24000P47

فاسم.شوقىمولي يعقوبم/م. الفشاتلة 11191271116/09/1998 52 MHANDEZ TLEMCANI DOUNIA26121P0811O07/09/2005 24000P40

فاسم.ابن النفيسمولي يعقوبم م مسدورة 1307800605/09/2003 52 MAGHNAOUI FATIMA ZAHRA24115P0211OX 05/09/2007 24000P39

فاسم.الشهيد محمد بن احمد الحيانيتاوناتم.م اوزاي 1400317107/09/2005 52 AAICH SOUAD65529P0811O07/09/2005 26113P03

P43 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

فـــــــــاس - بولمان05

المادة

المطلوبة
رمزها

فاسم.المنصور الذهبيتاوناتم.م اولد عبد الكريم 1307840205/09/2003 51 MARSOUD LOUBNA65721P0411OX 06/09/2006 26000P39

فاسم. البحتري 2تاوناتم.م عبد الرحيم بوعبيد 1268310304/09/2002 47 MEDROUMI HIND65719P0311OX 13/09/2007 24000P51

فاسم ابن سيناءمولي يعقوبم.م الدردارة 1177447606/09/2000 44 GHITA IDRISSI TAOURAGHTI26121P0711OX 06/09/2006 26113P06

فاسم حي الشهداءتاوناتم م  الولجـــــــة 1400063507/09/2005 40 ES-SALLAK SAFAE65111P0111OX 05/09/2007 24000P14

فاسم. محمد الغزاويمولي يعقوبم م تمرة 1052862616/09/1997 38 EL KHBIZI HANANE26119P0711O05/09/2007 24000P49

فاسم. ابن تومرتمولي يعقوبم م تمرة 1180886506/09/2000 38 SMOUNI BTISSAM26119P0711O05/09/2007 24000P17

فاسم. ابن الروميمولي يعقوبم.م سيدي مسعود 12651161104/09/2002 37 CHAHDI MERIEM26121P0511OX 05/09/2007 24000P52

فاسم الفقيه مكوارفاسم. 18 نونبر 930350319/09/1977 122 EL MAJDOUB LATIFA26000P4222AX 16/09/1992 26000P07

فاسم.المنصور الذهبيتاوريرتم م بني كولل 746961616/09/1993 113 ABBASSI    HOURIYA55705P0212O/A16/09/1996 26000P39

فاسم.ع.ا الشفشاونىم.رشــــيد س. عثمــانم. المام مالك 689594116/09/1980 108 TAYABI HASSAN79030P3122AP 16/09/1990 27000P41

فاسم. باب ريافة ذكورمولي يعقوبم.م عبد الكريم الخطابي 1154035416/09/1999 95 LOUBNA MOUSTAKIM24115P0322O16/09/1999 27000P17

فاسم/م اولد الطيب السفلىتيزنيتم.م  المختار السوسى 1157353116/09/1999 95 AGNAOU MINA73509P0122O16/09/1999 27123P05

فاسم.ابي بكر الصديقتاوناتم.م عبد المومن الموحدي 1119340716/09/1998 89 LAASSARA FEDOUA65719P0222O06/09/2000 26000P40

فاسم.م اولد بوعبيدمولي يعقوبم.م عبد الكريم الخطابي 1175318106/09/2000 89 CHOUJAE AFAFE24115P0312O06/09/2000 27123P02

فاسم الحسن اليوسيبولمانم. ايت الميس كيكو 351030416/09/1968 88 DKHISSI RQIA13115P0212OX 20/09/2002 24000P35

فاسم. الفارابيمكناسم.م الغشيوة 1173248109/09/2000 87 BONA RHIZLANE50511P0622O09/09/2000 26000P22

فاسم. المام علي بن ابي طالببولمانم م  تسيوانت 1173113106/09/2000 85 AHBALI SAMIRA13507P0212O12/09/2001 26000P48

P44 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

فـــــــــاس - بولمان05

المادة

المطلوبة
رمزها

فاسم زواغة الولىتاوناتم.م اولد النيف 1119164416/09/1998 83 DOUDOUH NADIA65705P0922O16/09/2001 26113P01

فاسم. المام علي بن ابي طالبمولي يعقوبم/م اولد يشو 1238562406/09/2001 82 MOUILEH    LOUBNA26121P0612OX 06/09/2001 26000P48

فاسم. محمد بن عبد الكريم الخطابيتاوناتم م ديدبة 1119225216/09/1998 81 EL ALOUCHE NEZHA65711P0112O06/09/2001 24000P34

فاسم.ابي الحيان التوحيديفاسم. ابن الرومي 149253116/09/1981 80 MRANI ALAOUI EL MEHDI24000P5222AX 16/09/1997 24000P36

فاسم. 11 ينايربولمانم.بولمان المركزية 11142121116/09/1997 79 SALOUA BENADDI13115P0422OX 16/09/1999 24000P43

فاسم. المام الشافعيتاوناتم.م عدالة 1172957406/09/2000 79 BOUDOUAYA NAIMA65705P0822O06/09/2002 24131P03

فاسم/م اولد الطيب السفلىمولي يعقوبم مولي يعقوب 1236022906/09/2001 79 EL BAGHDADI ASMAE26100P0122OX 06/09/2001 27123P05

فاسم. المام الغزالي 2تاوناتم.م المفاتيح 1174312309/09/2000 77 BOUNAFAA NAWAL65719P0512O06/09/2002 26000P29

فاسم.انس بن مالكتاوناتم.م باب زريبة 1268853304/09/2002 77 OUARDI SOUAD65309P0622OX 04/09/2002 24000P41

فاسم. المام علي بن ابي طالبفاسم.المنصور الذهبي 1114013216/09/1997 36 EL ALAMI SIHAM26000P3922X 26/10/2006 26000P48

فاسم.المنصور الذهبيفاسم.ابي بكر الصديق 1235264114/09/2000 30 BOUKERCH NISRINE26000P4022X 19/11/2007 26000P39

مولي يعقوبم. خالد بن الوليدتاوناتم م  اولد داود 724046116/09/1992 138 BEN TAHAR NADIA65713P0111O/A16/09/1992 26113P15

مولي يعقوبم.م الزاويةمولي يعقوبم/م الفرفارة 203633921/09/1983 129 LEBBAR    MOHAMMED26119P0911AX 16/09/1993 26113P10

مولي يعقوبم.م ازناتةالحسيمةم.م المنصف 577241116/09/1994 123 ABDELGHANI     KAIFOUF03505P0411A16/09/1994 26117P09

مولي يعقوبم.م قنطرة سبوتاوناتم.م فاطمة الفهرية 56393716/09/1994 115 KOUAH ABDELGHANI65521P0311Z/A16/09/1996 26117P02

مولي يعقوبم.م الزياينةتاوناتم.م عين زمزم 57105116/09/1994 112 AMRANI MOHAMED65305P0411Z/A16/09/1996 26117P10

مولي يعقوبم/م. الفشاتلةتاوناتم.م البطيمية 56336416/09/1994 111 BENTAHAR MANSSOUR65105P0411A16/09/1996 26121P08

P45 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

فـــــــــاس - بولمان05

المادة

المطلوبة
رمزها

مولي يعقوبم. راس الماءتاوناتم م اولد بولهوان 1114473716/09/1997 96 AICHAOUI LATIFA65113P0211O16/09/1999 26113P09

مولي يعقوبم مولي يعقوبتاوناتم.م النقلة 1180961706/09/2000 88 ZIAN ASMAE65313P0711O06/09/2000 26100P01

مولي يعقوبم مولي يعقوبتاوناتم.م اولد علي 1179233106/09/2000 81 HATTABI ZINEB65713P0211OX 04/09/2002 26100P01

مولي يعقوبم.م عبد الكريم الخطابيتاوناتم.م سيدي عثمان 1125370216/09/1998 77 NEZHA RIDA65111P0411O04/09/2002 24115P03

مولي يعقوبم/م الفرفارةالرحامنةم م دار الواسطي 1236028305/09/2001 71 EL BAHI RAJAA19719P0111OX 05/09/2003 26119P09

مولي يعقوبم/م اولد حسينتاوناتم م  البريدية 1265786104/09/2002 59 EL BOURKADI KHADIJA65115P0211O07/09/2005 26119P11

مولي يعقوبم. الجاحظمولي يعقوبم/م. الفشاتلة 1119274416/09/1998 53 MAJDA HAYANI AMRANI26121P0811O07/09/2005 26113P16

مولي يعقوبم.م اولد امحمدمولي يعقوبم.م سيدي مساهل 1120017916/09/1998 53 LEBTAINI KARIMA26105P0311O22/10/2005 26113P14

مولي يعقوبم.م ازناتةتارودانتم.م تدناس 1400989107/09/2005 51 SNOUSSI  RAJAE66900P2511O07/09/2005 26117P09

مولي يعقوبم.م بياضةتازةم.م تزي وسلي 1267872504/09/2002 45 LAGZIZIR ZAHRA69117P0111O06/09/2006 26119P04

مولي يعقوبم. الجاحظمولي يعقوبم.م سبت الوداية 1119140116/09/1998 44 TERROUFI AMAL26119P0211O06/09/2006 26113P16

مولي يعقوبم.م الزاويةمولي يعقوبم.م القدادرة 1400933207/09/2005 41 SAKHI HALIMA26117P0511O05/09/2007 26113P10

مولي يعقوبم.م سبت الودايةتاوناتم.م علي بن ابي طالب 1266779718/09/2002 37 FILALI SIHAM65529P0611O05/09/2007 26119P02

مولي يعقوبم/م. الفشاتلةتازةم.م اهل مولى 1401690306/09/2006 37 FADILA MESBAH69717P0611O05/09/2008 26121P08

مولي يعقوبم م مسدورةالحسيمةم م تغزوت 1401772306/09/2006 37 HAMMAL SAMIHA03529P0111O13/10/2008 24115P02

مولي يعقوبم/م اولد يشوالحسيمةم م اساكن 1405005305/09/2007 36 SLIMANI HASNAE03519P0111O05/09/2007 26121P06

مولي يعقوبم.م ازناتةتازةم.م اندوف 14058321212/02/2008 36 EL AZHARI EL HASSANIYA69117P0711OX 12/02/2008 26117P09

P46 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

فـــــــــاس - بولمان05

المادة

المطلوبة
رمزها

مولي يعقوبم م الحجرة الشريفةتاوناتم م  البريدية 14005091107/09/2005 35 LAMGHARI MERIEM65115P0211OX 05/09/2008 26117P07

مولي يعقوبم.م العجاجرةالحسيمةم.م ازيل 14047371205/09/2007 35 ENNADER NAIMA03519P0411O05/09/2007 26117P01

مولي يعقوبم.م اولد عبوالحسيمةم م اساكن 1404933505/09/2007 35 NOUSSAIRI BADIA03519P0111O05/09/2007 26119P06

مولي يعقوبم م تمرةالحسيمةم.م المنصف 1406343205/09/2008 28 ARNOUG KARIMA03505P0411O05/09/2008 26119P07

مولي يعقوبم.م القدادرةالحسيمةم.م اسكمن 1407204905/09/2008 28 LAAMECHE AWATIF03513P0611O05/09/2008 26117P05

مولي يعقوبم م الحجرة الشريفةبولمانم.م  تانديت 1 15482831201/12/2008 28 BAQQALI NAJIA13505P0411O01/12/2008 26117P07

مولي يعقوبم.م سيدي مسعودتاوناتم.م النصر تافرانت 1367878207/09/2004 22 OUALI  ALAMI  SANAE65325P0111O02/09/2009 26121P05

مولي يعقوبم م تمرةصفروم.م.ايت شعيب 1580318702/09/2010 14 DOUNIA EL OUADOUDE28323P0411O02/09/2010 26119P07

مولي يعقوبم.م الزاويةتاوناتم.م عبد المالك السعدي 1172996106/09/2000 83 BENNANI ILHAM65113P0112O06/09/2001 26113P10

مولي يعقوبم.م بياضةتاوناتم المسيرة 63964116/09/1995 81 COUISSI HANANE65313P0512OX 01/10/1999 26119P04

مولي يعقوبم.م ازناتةالحوزم م اكروكا 12687701204/09/2002 75 NOUKRATI LAILA46408P0222O04/09/2002 26117P09

مولي يعقوبم مولي يعقوبالناضورم.م تاوريرت يوستة 1173324808/09/2000 72 RATIBA  AZZAOUI49321P0812O12/10/2002 26100P01

مولي يعقوبم.م الزياينةتاوناتم.م النقلة 1264503512/09/2002 60 BENLAALI GHIZLANE65313P0722OX 07/09/2004 26117P10

صفروم م دار حقـــــونتاوناتم.م تزران 1267494816/09/2002 75 JIJI IKRAM65307P0411OX 16/09/2002 28321P02

بولمانم م ايت عثمانتارودانتم.م إدريس  1 1174574706/09/2000 88 EL MAKHFI KENZA66719P0111X 06/09/2001 13121P01

بولمانم.القدسفيجيجم.م لمظل 1407574405/09/2008 28 TICHOUT AMER29118P021105/09/2008 13111P03

بولمانم.م تانديت 22بولمانم.م السخونة 1579744102/09/2010 14 ADARDOR OUAFAE13505P091102/09/2010 13505P10

P47 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

فـــــــــاس - بولمان05

المادة

المطلوبة
رمزها

بولمانم/م اولد عبوبولمانم م  تسيوانت 1178786106/09/2000 83 LAHBOUB SADIK13507P022212/09/2001 13509P11

بولمانم.م تكورزاكورةم.م بوخلل 14015151106/09/2006 43 YASSINE AKHMOUCH51735P0522X 06/09/2006 13509P09

بولمانم.م ايت ايمانفيجيجم.م اسداد 14051231105/09/2007 40 AZOUGAGHI29117P0612X 05/09/2007 13105P02

بولمانم م  عيوشفيجيجم م تامسلمت 1405197405/09/2007 40 BOUHETTA FATIMA29117P042205/11/2007 13505P05

بولمانم.م تكورالصويرةم.م اكركور 1405194205/09/2007 35 YACINE BOUGOUARNE23320P322205/09/2007 13509P09

بولمانم.م ايت العزتارودانتم/م ابا كيزن 1405209905/09/2007 35 BOUTAHER  MOHAMED66900P4222X 05/09/2007 13111P02

P48 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

طنـــجة - تطوان06

المادة

المطلوبة
رمزها

شفشاونم.م  يوسف التليديشفشاونم.م ابو الحسن اليلصوتي 1400855320/09/2005 43 REDOUANE REDAHI15309P011105/09/2007 15315P02

شفشاونم.م الشرافاتالحسيمةم.م تزروت 1405135905/09/2007 35 AZZOUZ ABDENNASSAR03513P041105/09/2007 15311P02

شفشاونم م   علي بن ميمونشفشاونم.م بورد 1406953105/09/2008 28 ER RAJY  SAADIA15509P071105/09/2008 15505P01

شفشاونم.م سيد أحمد الشريفزاكورةم.م تانومريت 1407046105/09/2008 28 MOHAMED HADRAOUI51400P0211Z05/09/2008 15313P03

شفشاونم.م احمد العالمشفشاونم.م بني ميزار 1548355715/12/2008 28 DAOUD RAHMA15111P031118/02/2009 15311P06

شفشاونم.م ابو الحسن اليلصوتيدريوشم.م الشهداء 1406649205/09/2008 25 CHENTOUF MOHAMED49729P021107/10/2009 15309P01

شفشاونم.م ابو الحسن اليلصوتيشفشاونم/م لهري 1549722701/01/2010 21 ABOUELLAIT  AMINA15109P061101/01/2010 15309P01

شفشاونم.م سيد أحمد الشريفشفشاونم.م ابو عنان المريني 1579886502/09/2010 14 AOUDA MERYAMA15113P021102/09/2010 15313P03

شفشاونم.م  يوسف التليديشفشاونم/م متاع 1579916702/09/2010 14 ASSARAO KHALID15511P051102/09/2010 15315P02

شفشاونم.م الشرافاتشفشاونم/م بوحنين 1581029902/09/2010 14 LACHHEB  LOUBNA15121P061102/09/2010 15311P02

شفشاونم.م المجاهدينتينغيرم.م املو نمنصور 1158763116/09/1999 83 LAMINI RACHID21205P172216/09/2001 15123P01

شفشاونم.م ابو الحسن اليلصوتيشفشاونم.م  سيدي علل الحاج 1400826415/09/2005 51 BOUCHRA RADI15313P022215/09/2005 15309P01

شفشاونم.م  يوسف التليديشفشاونم.م ابو الحسن اليلصوتي 1368691307/09/2004 28 SERRAJ ANDALOUSSI  NAOUAR15309P012227/11/2008 15315P02

شفشاونم/م كردادشفشاونم.م اولد سليمان 1580183102/09/2010 14 BOURGIBA NOUR-EDDINE15111P012202/09/2010 15309P04

شفشاونم. علي المتيويشفشاونم.م ابو عنان المريني 1580806302/09/2010 14 HAJRI HASSNA15113P022202/09/2010 15121P01

وزانم م بني مالكورززات م.م ازلغ 1154761216/09/1999 95 KHOULAKI     SAIDA51600P0711O16/09/1999 60511P02

وزانم.م 6 نونبروزانم م بئر انزران 1121877916/09/1998 93 ESSAIYDY M HAMED15711P041116/09/1999 60511P07

P49 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

طنـــجة - تطوان06

المادة

المطلوبة
رمزها

وزانم.م لغويبةوزانم.م بني امحمد 12661451013/09/2002 73 EL KHADI MERYEME15705P0911O29/09/2003 15705P10

وزانم م المصامدةتطوانم/م فج الريح 1367330320/09/2004 59 BRAIK FATIMA71735P041120/09/2004 60511P03

وزانم م المنفلوطىشفشاونم.م تلمزالة 1400153415/09/2005 51 LALLA HASNA FOUADI15121P031115/09/2005 60511P08

وزانم.م سيدي الصوفيشفشاونم.م ابو عنان المريني 1405962118/02/2008 35 NIA KAMAL15113P021118/02/2008 60513P03

وزانم.م ابو القاسم الزهراويتارودانتم.م الرشاد 1406546205/09/2008 33 BOUJENAB  SANAE66327P021105/09/2008 60517P05

وزانم.م محمد بن بطوطةالحسيمةم.م بني احمد 1406739205/09/2008 28 EL BARAKA  RACHIDA03505P031105/09/2008 15705P06

وزانم م جعفر بن عطيةفيجيجم م المام مالك 1407518205/09/2008 28 SEGAOU NEZHA29111P051105/09/2008 60505P01

وزان  1 م م وادي المخازنشفشاونم.م سيد أحمد الشريف 1549480102/09/2009 26 LERHRIBI KHAOULA15313P031102/09/2009 60511P01

وزانم م ابن زيدونشفشاونم.م  احمد بنهاني 1550839101/01/2010 26 MANESSOURI  SAIDA15117P011101/01/2010 60513P01

وزانم.م طه حسينشفشاونم.م ادريس الحريري 1551226201/01/2010 26 ZATOUF  RACHIDA15313P011101/01/2010 60513P04

وزانم م المنفلوطىوزانم م الدوالح 1548825302/09/2009 21 GUERRAOUI KHAWLA15711P1011O02/09/2009 60511P08

وزانم م المصامدةوزانم م الدوالح 1549556302/09/2009 21 AMEGRISSI RACHIDA15711P101102/09/2009 60511P03

وزانم/م. سيدي علل الزغاريشفشاونم.م ازغار 1550126602/09/2009 21 DIDI  BOUCHRA15523P031102/09/2009 60519P05

وزانم م سيدي بوصبرشفشاونم.م ابن حزم 1550303201/01/2010 21 EL KHALABI  NOUZHA15523P011101/01/2010 60513P02

وزانم.م 6 نونبرشفشاونم/م ولمسة 15800541002/09/2010 14 BENALI  ALAE-EDDINE15121P111102/09/2010 60511P07

وزانم.م طه حسينشفشاونم.م اناري 1580301202/09/2010 14 DARHOUR BTISSAM15505P031102/09/2010 60513P04

وزانم.م ابن منظورشفشاونم/م امنكورن 1580537102/09/2010 14 EL KOUARTI RABIE15121P071102/09/2010 60519P04

P50 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

طنـــجة - تطوان06

المادة

المطلوبة
رمزها

وزانم/م ابن طفيلشفشاونم.م الفقيه المودن 1580568202/09/2010 14 EL MOUSTIT OMAR15105P011102/09/2010 60517P09

وزان  1 م م وادي المخازنشفشاونم.م سيدي محمد جمعون 1580909302/09/2010 14 ISMAILI   LAAZIZ15123P021102/09/2010 60511P01

وزانم.م طه حسينشفشاونم.م احمداشن 1581025402/09/2010 14 LABZIOUI  HICHAM15115P041102/09/2010 60513P04

وزانم. انوالوزان  2 م م حمان الفطواكي 1581113802/09/2010 14 MRIZAQ MARIEM15709P031102/09/2010 15711P07

وزانم/م. سيدي بوزيتونشفشاونم.م ابن حزم 1581151302/09/2010 14 MANSOUR OUSAID15523P011102/09/2010 60513P06

وزانم.م أمـزوشفشاونم.م سيدي محمد جمعون 1581154102/09/2010 14 MARHRAOUI JAMAL15123P021102/09/2010 15705P07

وزانم.م سيدي الصوفيشفشاونم.م ابن حزم 1581224702/09/2010 14 MOUNTASSIR   OUBRAHIM15523P011102/09/2010 60513P03

وزانم م عين دريجشفشاونم.م محمد البركة 1581246102/09/2010 14 NACHITE  SAIDA15119P031102/09/2010 60505P03

وزانم.م محمد بن بطوطةشفشاونم.م واد امزكان 1581312202/09/2010 14 OUAJIK  SAID15123P051102/09/2010 15705P06

وزانم/م. سيدي بوزيتونشفشاونم/م متاع 1581549202/09/2010 14 SOUINI  AHMED15511P051102/09/2010 60513P06

وزانم.م الشرفاءشفشاونم.م ابن حزم 1581567102/09/2010 14 TAHIRI MOHAMED15523P011102/09/2010 15711P09

وزانم م محمد عبدهوزانم م عقبة بن نافع 1581603102/09/2010 14 TOHCHA LAILA60519P021102/09/2010 60505P02

وزانم م عبدا الشفشاونيشفشاونم.م القوب 1235241113/09/2001 59 BOUIKHRI AMYN15311P072206/09/2004 15711P05

وزانم م محمد عبدهاكادير اداوتنـانم.م حليمة السعدية 1400735407/09/2005 52 OMRANI SOUFIANE01315P0422Z07/09/2005 60505P02

وزانم م ابن زيدونتارودانتم.م  تاركت 1401010107/09/2005 51 TAHLILI  REDOUANE66519P061207/09/2005 60513P01

وزانم م بني مالكشفشاونم.م سيدي الركراكي 1405007405/09/2007 36 AMINA SLIMANI15511P0412O05/09/2007 60511P02

وزانم.م أمـزوطاطام.م أسمليل 1404686805/09/2007 35 HAMID EL GHAZRANI67311P082205/09/2007 15705P07

P51 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

طنـــجة - تطوان06

المادة

المطلوبة
رمزها

وزانم.م الشراطينتازةم.م اولد حدو 1234810806/09/2001 28 HICHAM BELLOUT69106P012205/09/2008 15709P07

وزانم.م 6 نونبروزانم.م سيدي الصوفي 1269216804/09/2002 28 REHOUI MOUNIR60513P032203/09/2008 60511P07

وزان  1 م م وادي المخازندريوشم.م.النهضة 1406831105/09/2008 28 EL MEKKOUCHI MOHAMED49705P022205/09/2008 60511P01

وزانم.م بني يتناشفشاونم.م عبد الرحمان الصحراوي 1407600905/09/2008 28 ZAHRANE  FATIMA ZAHRAE15109P042212/09/2008 15709P06

وزانم.م طه حسينشفشاونم.م  احمد بنهاني 1550190201/01/2010 26 EL ATTAR  FATIMA15117P012201/01/2010 60513P04

وزانم م محليلشفشاونم.م  11 يناير 1550768701/01/2010 26 LAHLIMI  BOUCHRA15105P022201/01/2010 60513P05

وزانم/م. سيدي بوزيتونفيجيجم.م خالد بن الولي الجماعاتية 1406663305/09/2008 25 CHRAA MHAMED29306P012226/11/2009 60513P06

وزانم.م ابو القاسم الزهراويشفشاونم.م بني ميزار 1549351502/09/2009 21 KARKAZI MOHAMMED15111P031202/09/2009 60517P05

وزانم م عقبة بن نافعشفشاونم.م ازغار 1549882201/01/2010 21 BAASSINE  FATIMA15523P032201/01/2010 60519P02

وزانم.م علل بن عبد اشفشاونم.م ابن الخطيب 1580538302/09/2010 19 EL MACHMACHI HANANE15511P011202/09/2010 60517P02

وزانم.م الوحدةشفشاونم.م تلفراط 1579982702/09/2010 14 BANOUZEKRI MOHAMMED15511P092202/09/2010 15711P06

وزان  2 م م حمان الفطواكيشفشاونم.م احمداشن 15801141102/09/2010 14 BOUAQLAYNE HINDE15115P0422O02/09/2010 15709P03

وزانم/م. سيدي بوزيتونشفشاونم/م تازخت 1580223102/09/2010 14 CHAHBAR ADIL15511P102202/09/2010 60513P06

وزانم/م . العزابةشفشاونم.م املوك 1580289802/09/2010 14 DAHMANI ABDERRAHMAN15117P041202/09/2010 60519P06

وزانم م محليلشفشاونم.م ابن حزم 1580577402/09/2010 14 EL OUARDI MOHAMED15523P011202/09/2010 60513P05

وزانم/م. سيدي علل الزغاريشفشاونم.م النعيمة 1580601202/09/2010 14 EL AMRAOUI MOHAMMED15511P082202/09/2010 60519P05

وزانم/م . العزابةشفشاونم.م ازغار 1580602202/09/2010 14 EL AOUINI HICHAM15523P031202/09/2010 60519P06
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وزانم.م سيدي الصوفيشفشاونم.م ازغار 1580854302/09/2010 14 HILALI MOHCINE15523P032202/09/2010 60513P03

وزانم.م ابن منظورشفشاونم.م مسعود المزياني 1580877702/09/2010 14 IBRAHIMI MOUNIR15105P112230/12/2010 60519P04

وزانم. انوالوزان  2 م م حمان الفطواكي 1580936502/09/2010 14 JLAIDA NAJIA15709P032202/09/2010 15711P07

وزانم/م . العزابةشفشاون م/م القوارين 1581061802/09/2010 14 LAMANE MOHAMMED15121P092202/09/2010 60519P06

وزانم.م سيدي الصوفيشفشاونم.م أساكي 1581560402/09/2010 14 TAGHIA MOUNIR15115P031202/09/2010 60513P03

وزانم.م سيدي محمد العربيشفشاون م/م القوارين 15820451102/09/2010 14 ELATTAFI ABDESLAM15121P091202/09/2010 15711P11

وزانم م بئر انزرانشفشاون م/م القوارين 1582197102/09/2010 14 LKHAOUA MOHAMED15121P091202/09/2010 15711P04

العرائش م.م عين حديدالصويرةم.م عبد الكريم الخطابي 7348681116/09/1993 129 ELAMINE  DAOUDI23111P0311AX 16/09/1993 44511P06

العرائشم.م عــلل الفاسيالناضورم عقبة ابن نافع 215329921/09/1983 106 MOHAMED NAJIB EL AKILI49511P0411A16/09/1993 44525P01

العرائشم.م دار الوزاريالعرائشم.سيدى عيسى بن قاسم 612294116/09/1976 102 ATOU MOHAMED44010P201116/09/1998 44323P04

العرائش م.م البواشتةسيدي قاسمم.م ابن حزم 738784816/09/1993 102 EL ABBASSI ASMAA60705P031106/09/2001 44315P06

العرائشم.م ابن طفيلالحسيمةم.م وارك 1120375916/09/1998 99 ZOUBIDA        BELHADJ03519P031116/09/1998 44525P02

العرائشم/م الهيايطةوزانم.م أمـزو 1048131416/09/1996 93 EL MAJDOUBY MOHAMED15705P071116/09/1999 44321P07

العرائش م.م البواشتةالعرائشم.م الحسن الثاني 56980416/09/1994 87 EL HARRAK MOHAMMED44311P011106/09/2000 44315P06

العرائشم.م احمد المنصور الذهبيشيشاوةم.م.سيدي عبد المومن 1179160906/09/2000 87 HOUDA HAMMADI48519P021106/09/2000 44321P02

العرائشم.م ابن طفيلالعرائش م.م اغليمن 12384681006/09/2001 81 MEZGUELDI ADIL44527P031106/09/2001 44525P02

العرائشم.م ابن طفيلالعرائشم.م سعدانة 1239438706/09/2001 81 SERROUKH YOUSSEF44515P041106/09/2001 44525P02
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العرائشم.م عــلل الفاسيوزانم.م كراينو 1264216916/09/2002 80 BARI NAIMA15711P1511X 19/09/2002 44525P01

العرائشم.م الموارعةشفشاونم.م مسعود المزياني 1266968213/09/2002 75 HAIKI MONIR15105P111113/09/2002 44525P04

العرائشم م عماير الطليقوزانم.م بني امحمد 12356601006/09/2001 73 CHOUKRI YOUSSEF15705P091105/09/2003 44321P04

العرائشم.م اولد سلطانتينغيرم.م امسعد 1267323204/09/2002 71 IDRISSI ZAHID21205P091105/09/2003 44525P05

العرائشم.م عمربن الخطابالقنيطرةم.م العيايدة 1115347216/09/1997 69 EL K HAL RACHID35905P0511Z05/09/2003 44315P02

العرائشم م بئر الدوارسيدي بنورم م القصيبة 12342641006/09/2001 67 ALIOUAT      YOUNES17517P021112/02/2004 44311P02

العرائشم.م الموارعةشفشاونم.م مسعود المزياني 1306049205/09/2003 67 BEN ESSERHIR ASSIA15105P111105/09/2003 44525P04

العرائشم م عماير الطليقالعرائشم.م القرطبي 584191016/09/1994 65 LAHLIMI MOHAMED44317P021129/11/2005 44321P04

العرائشم. الهيايضةتطوانم.م تاقة عامر 12687781004/09/2002 60 OIGIB LALA ASMA71735P0311O07/09/2004 44305P13

العرائشم.م اولد بن الصيدشيشاوةم م بولعوان 12678821018/09/2002 59 LAHLALI JAOUAD48509P011113/10/2006 44525P07

العرائشم.م الخراشفة 2شفشاونم م عبد العلي بن شقرون 1305698605/09/2003 59 AKHRIF MOHAMED KAMEL EDDINE15109P021119/09/2005 44525P08

العرائشم.م الرحامنةشفشاونم/م زاوية الحراش 1400110415/09/2005 53 ZIATI ZINEB15109P0511O15/09/2005 44305P06

العرائشم عبد القادر السدراويالناضورم. سيدي محمد بن عبد ا 1048995116/09/1996 38 BIAA MOHAMED49317P0211P 05/09/2007 44010P05

العرائشم.م تازمارتزاكورةم.م أخلوف 1405916224/01/2008 35 ZAIT AHMED51733P031124/01/2008 44505P03

العرائش م.م سيدي بوصفرةزاكورةم.م بوازار 1405917724/01/2008 35 ABDELKRIM SBAI51735P0711X 24/01/2008 44311P04

العرائشم.م الحسن الثانيالعرائش م.م امزواق 1399999720/09/2005 34 ABDELMAOULA ELYOUNSSI44317P071103/09/2008 44311P01

العرائشم.م احمد المنصور الذهبيتينغيرم.م ايت علي ويكو 1406653305/09/2008 28 MARYAM CHHAIB51133P0211O05/09/2008 44321P02
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العرائش م.م المكزليينالحسيمةم.م  موية 14068621105/09/2008 28 EL AABBOUDI HAJAR03521P0211OX 05/09/2008 44505P05

العرائشم.م المغرب العربيشفشاونم.م ادريس الول 14072191005/09/2008 28 LAGHRISS  ISAM15115P021105/09/2008 44505P01

العرائش م.م المكزليينشفشاونم.م وادي الدهب 15497421001/01/2010 21 AFELLA  SANAA15115P051101/01/2010 44505P05

العرائشم.م العزيب السفليشفشاونم.م سيدي محمد جمعون 1550216301/01/2010 21 EL BQAQ  NAOUAL15123P0211X 01/01/2010 44311P03

العرائشم.م امكادي بني يسفشفشاونم/م بوحنين 15804631102/09/2010 19 EL GOUNNOUNI KHADIJA15121P061128/09/2010 44317P03

العرائشم م المام مالكشفشاونم.م اعرقوب 1581968402/09/2010 19 EL GOUNNOUNI FATIMA15505P0511X 02/09/2010 44317P01

العرائشم.م تزروت القلةشفشاونم.م بني بشار 1580777802/09/2010 14 GUEDDI ZAKARIA15523P041102/09/2010 44317P04

العرائشم.م ابن طفيلالحسيمةم.م وارك 89172916/09/1995 117 ISMAIL         BOUSSABATA03519P0322A16/09/1995 44525P02

العرائش م.م البواشتةوزانم.م بني امحمد 55878616/09/1994 107 EL AMRI AHMED15705P092216/09/1998 44315P06

العرائشم م الشليحات المجاهدينشفشاونم م سيدي موسى 1157648616/09/1999 89 BACHAR MOHAMED15305P041216/09/2000 44305P07

العرائشم.م الموارعةتارودانتم.م ابن العربي 1236825706/09/2001 81 ESSABIRY RACHID66900P861206/09/2001 44525P04

العرائشم م عماير الطليقبولمانم م ايت بلل 1114281916/09/1997 75 CHLIH HASSAN13305P032204/09/2002 44321P04

العرائشم م عماير الطليقالعرائش م.م امزواق 1178176906/09/2000 75 KALLALI REDOUAN44317P072204/09/2002 44321P04

العرائشم/م شفراوشالعرائشم.م ادريس الول 1238364106/09/2001 75 MARSOU YASIN44515P012206/09/2002 44527P02

العرائشم.م الموارعةتارودانتم.م ابن العربي 1266123704/09/2002 75 EL KARA OUMNIA66900P862204/09/2002 44525P04

العرائشم م المام مالكوزانم.م أمـزو 1238226706/09/2001 57 LOUAH KHALIL15705P072215/02/2006 44317P01

العرائش م.م اغليمنالعرائشم.م مولي عبد السلم 1115341116/09/1997 43 SAHEL AZIZ44511P021206/09/2006 44527P03
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العرائشم.المعتمد بن عبادطنجة أصيـلةم. اشناد 1118072116/09/1997 38 ACHOUBI SALOUA61309P0322P 29/10/2007 44000P03

العرائشم.م اولد سلطانشفشاونم.م سيدي محمد جمعون 1405061719/09/2007 35 BOUCHRA AGNI15123P0222OX 19/09/2007 44525P05

العرائشم م المشيشــيشفشاونم م نوذرات 1405218905/09/2007 35 ZINEB CHAHAL15121P0422X 05/09/2007 44511P01

العرائشم.م ادريس الولالعرائشم.م مولي عبد السلم 1308192105/09/2003 28 OUNANA MOURAD44511P021205/09/2008 44515P01

العرائش م.م المكزليينشفشاونم.م أساكي 1406754105/09/2008 28 EL  GHACHI  LHOUCINE15115P032205/09/2008 44505P05

العرائشم.م القرطبيشفشاونم.م اناري 1550643801/01/2010 21 IDRISSI ZAHIR  KARIMA15505P032201/01/2010 44317P02

العرائش م.م الصفشفشاونم.م تاجنيارت 15803981102/09/2010 19 EL ASRI LATIFA15515P021202/09/2010 44317P06

العرائشم.م احمد المنصور الذهبيشفشاونم/م اجافن 1580059202/09/2010 14 BENARBIA ASMAE15509P0512O02/09/2010 44321P02

العرائشم.م طردانشفشاونم.م الشريف الدريسي 1581640302/09/2010 14 ZAKI LARBI15105P082202/09/2010 44511P03

طنجة أصيـلةم.م اجزنايةالعرائشم.م ابن طفيل 153128916/09/1981 189 AHMADI MOHAMED44525P0211A16/09/1983 61311P01

طنجة أصيـلة 1 م. الملسيدي قاسمم.م التعاونية الفاضلية 317709116/09/1988 159 BARI MINA60105P0611A16/09/1988 61015P02

طنجة أصيـلةم. ابي هريرةخريبكةم. السعديين 646627128/09/1976 148 ASSAFI ELMOSTAFA41315P0311AX 04/10/1984 61010P70

طنجة أصيـلةم ابن عاشـــرطنجة أصيـلةم. ابي هريرة 646587116/09/1978 145 MOUJAHID DRISS61010P7011A10/10/1991 61010P14

طنجة أصيـلةم. معاد بن جبلالقنيطرةم. السعديين 852295316/09/1982 136 HASSINI FATIMA35900P0711A21/09/1983 61010P53

طنجة أصيـلةم. الندلستيزنيتم.م  المختار السوسى 89034716/09/1995 117 IDAHMANE NAJIME73509P0111A16/09/1995 61010P71

طنجة أصيـلةم. ابي هريرةشفشاونم م   علي بن ميمون 738694116/09/1993 117 BOUCHRA BAKHAT15505P0111A16/09/1995 61010P70

طنجة أصيـلةم م سيدى  حمزةسيدي قاسمم.م عبد الرحمان بن عوف 240168317/09/1984 111 BOUAZZIZ HASSANE60709P051116/09/1998 61311P03
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طنجة أصيـلةم. ابي هريرةطنجة أصيـلةم.م بني سعيد 317501116/09/1988 111 BEN YAMOUN KHALIL61010P6811A16/09/1996 61010P70

طنجة أصيـلةم.م بني سعيدتازةم م سيــــــــدي احمد زروق 1046621216/09/1996 111 CHANTIR FATIHA69725P0111A16/09/1996 61010P68

طنجة أصيـلةم. الحجر الصفرتاوناتم.م بوعادل 737804516/09/1993 105 BARRAHMOUN SALAH-DINE65517P011116/09/1998 61309P23

طنجة أصيـلة م. القدسوزانم.م الجابريين 56555216/09/1994 103 ATIKI DRISS15705P081116/09/1999 61309P18

طنجة أصيـلةم. الحجر الصفرشفشاونم.م الشريف الدريسي 1116468116/09/1997 101 BELFAKIH ABDERAZAK15105P0811ZX 16/09/1998 61309P23

طنجة أصيـلةم  الركايعالعرائشم.م ادريس الول 725294216/09/1992 99 SAMADI MOKTAR44515P0111X 16/09/1999 61309P06

طنجة أصيـلةم.م اكوارتقلعة السراغنةم.م سيدي موسى 89297816/09/1995 97 MASTOUR RACHID19466P191116/09/1999 61309P01

طنجة أصيـلةم.م اكوارتشفشاونم م الحاج أحمد العسلني 1046041416/09/1996 97 AZIZ LAKHOUIT15305P051116/09/1999 61309P01

طنجة أصيـلةمدرسة القاضي عياضطنجة أصيـلةم  الشهيد المختار البقالي 354831316/09/1989 96 RIANE KAMAR61000P0611AX 05/10/1995 61010P11

طنجة أصيـلةم.م الزيناتالرحامنةم م اولد ناصر املول 1119044516/09/1998 93 MIRHAOUARI OMAR19521P011116/09/1999 61111P02

طنجة أصيـلةمدرسة 6 نونبرالحسيمةم.  واد الذهـــب 164027516/09/1982 92 MHAMED   BENALI03305P1011A16/09/1994 61010P47

طنجة أصيـلةم. بنديبانطنجة أصيـلةمدرسة 6 نونبر 957232116/09/1980 92 BIDBID AMINA61010P4711AX 02/10/1995 61309P14

طنجة أصيـلةم.م الرويفالحسيمةم م عين بن عبو 1176210608/09/2000 92 EL KHAMLICHI KARAOUAN03511P021108/09/2000 61111P03

طنجة أصيـلةم. 20 غشتطنجة أصيـلةم. اولد عنتر 720813516/09/1992 90 BEN JILALI MOHAMED61109P0411A16/09/1995 61309P02

طنجة أصيـلةم  حفصة ام المؤمنينطنجة أصيـلةم.م خندق سنان 1116565216/09/1997 87 METNI SALWA61105P0311O06/09/2000 61010P05

طنجة أصيـلةم. الندلسشفشاونم م ابن عرضـــــون 1121658416/09/1998 87 AJLAMAT ABDERAHIM15521P0111ZX 16/09/2000 61010P71

طنجة أصيـلةم.م بريشتاوناتم.م بني بزولت 1174532506/09/2000 87 EL GHOULI MOHAMED65305P061106/09/2000 61109P06
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نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

طنـــجة - تطوان06

المادة

المطلوبة
رمزها

طنجة أصيـلةم. الجديدةطنجة أصيـلةم.م الزينات 1116544116/09/1997 83 DRIDI LAMYAE61111P0211O06/09/2001 61309P11

طنجة أصيـلةم ابن سعيد المغربيالفحص انجرةم.م أزرارع 1234006806/09/2001 83 AHMOUTE SALIMA61504P0111O06/09/2001 61010P63

طنجة أصيـلةم. العرفانتاوناتم م بني امحمد 1235590112/09/2001 82 CHEKIRA RAJE65305P0211O12/09/2001 61109P11

طنجة أصيـلةLم. بن ديبانطنجة أصيـلةم.م اكوارت 1236515206/09/2001 82 EL MAHFOUF IKRAM61309P0111O06/09/2001 61010P46

طنجة أصيـلةم ابن حنبلوزانم.م الطبري 1045352216/09/1996 81 AHMED ALOUI60517P0711Z06/09/2001 61010P64

طنجة أصيـلةم.م مجلوشفشاونم.م ازغار بني تليد 1404291101/01/2002 81 LACHHAB MOSTAFA15315P041101/01/2002 61115P01

طنجة أصيـلةم.م خندق سنانشفشاونم.م تفـــــزة 1266450604/09/2002 80 EL YAAGOUBE  FADOUA15111P021104/09/2002 61105P03

طنجة أصيـلةم.م مجلوشفشاونم.م السلم 12693821119/09/2002 80 SAIDI LASLI KARIMA15311P031119/09/2002 61115P01

طنجة أصيـلةم. الفتحالعرائشم.م الرحامنة 60131716/09/1994 79 EL IDRISSI AHMED44305P0611ZX 06/09/2003 61309P08

طنجة أصيـلة م. الخيرطنجة أصيـلة م.الكنبورية 130757320/12/1979 79 MHAIDI AZZOUZ61309P2011X 06/09/2001 61309P19

طنجة أصيـلة م. الحسن الثانيطنجة أصيـلةم.م بدر يون 1121672416/09/1998 77 BOUAZZA LOUBNA61311P0411O13/09/2002 61401P01

طنجة أصيـلةم. الفتحشفشاونم.م ازغار بني تليد 1269464119/09/2002 77 SATOUR SANAE15315P0411O19/09/2002 61309P08

طنجة أصيـلةم.م خندق سنانشفشاونم/م زاوية الحراش 14042671105/09/2002 75 ATTAK ABDESLAM15109P051105/09/2002 61105P03

طنجة أصيـلةم.م الرفايفشفشاونم.م بني غفار 1404275805/09/2002 75 KHALID MIMOUNI15509P0611X 05/09/2002 61109P08

طنجة أصيـلةم. اشنادالفحص انجرةم.م فدان شابو 91644316/09/1995 72 TAMLAKOUTAN ABDELLATIF61315P0211Z06/09/2003 61309P03

طنجة أصيـلةم. 20 غشتالعرائشم.م حمزة ابن عبد المطلب 1236182206/09/2001 70 EL GHAYANI HANANE44505P0211OX 27/09/2004 61309P02

طنجة أصيـلةم.م بدر يونالفحص انجرةم.م تغرمت 206982321/09/1983 59 ZOHAIR MUSTAPHA71117P0911Z21/09/2007 61311P04

P58 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

طنـــجة - تطوان06

المادة

المطلوبة
رمزها

طنجة أصيـلةم. العرفانشفشاونم/م ايمول 1367148107/09/2004 59 AZIZI FATIMA15511P0611OX 07/09/2004 61109P11

طنجة أصيـلةم. الحجر الصفرالحسيمةم م عين بن عبو 1367604107/09/2004 59 EL MOURABIT SAFIA03511P0211OX 07/09/2004 61309P23

طنجة أصيـلةم. الجديدةشفشاونم.م ادريس الحريري 1400461415/09/2005 52 SOUAD LBEKKOURI15313P0111OX 15/09/2005 61309P11

طنجة أصيـلةم. الطبرنيطنجة أصيـلةم. الحجر الصفر 1157656416/09/1999 49 REGRAGUI HANAN61309P2311X 06/09/2006 61309P04

طنجة أصيـلةم. المحيطالعرائشم/م الهيايطة 1264174213/09/2002 42 NAJLAA  BALARBIA44321P0711O03/09/2008 61109P10

طنجة أصيـلةم.م الزيناتطنجة أصيـلةم.م مجلو 1266046119/09/2002 42 EL HOMRANI EL HAMMOUD SANAE61115P0111O05/09/2008 61111P02

طنجة أصيـلةم.  أحمد بوكماخالفحص انجرةم.م الحمومي 1121635316/09/1998 36 EL AHLOU ABDEN-NABY61313P0611Z06/09/2009 61309P17

طنجة أصيـلةم/م الديموسالعرائشم.م ادريس الول 1368569617/09/2004 36 ADIL KHADIR44515P0111Z05/09/2008 61309P22

طنجة أصيـلةم. 20 غشتالحسيمةم/م بني تمان 1404713105/09/2007 35 ELMARJAOUI OUAFAE03519P0611O05/09/2007 61309P02

طنجة أصيـلةم ابن سعيد المغربيالفحص انجرةم.م الشهبة 1368293407/09/2004 31 IMANE CHAKKAF61313P0411O02/09/2009 61010P63

طنجة أصيـلةم. اولد عنترشفشاونم.م عبد العزيز بن ادريس 1406396205/09/2008 28 BAKALI  YAMNA15119P0111O05/09/2008 61109P04

طنجة أصيـلةم. الندلسالحسيمةم.م بني بشير 1407369505/09/2008 28 NAAIM HIND03110P0111O05/09/2008 61010P71

طنجة أصيـلةم. المستقبلالفحص انجرةم.م أزرارع 1238383306/09/2001 23 HANANE MASTADI61504P0111O06/09/2009 61309P10

طنجة أصيـلةم  الركايعشفشاونم.م ابو الحسن اليلصوتي 1549347102/09/2009 22 EL YABANI FATIMA ZAHRA15309P0111O02/09/2009 61309P06

طنجة أصيـلةم. فـاطمة الزهراءتطوانم.م بني ليث 1120457416/09/1998 21 EL FELLAHI NADIA71733P0111OX 02/09/2009 61010P66

طنجة أصيـلةم. اعزيب ابقيوالفحص انجرةم م الـحــومة 1308368805/09/2003 21 SALHI KARIMA71117P0711OX 02/09/2009 61010P99

طنجة أصيـلةم.  أحمد بوكماخشفشاونم.م  اغبال 1549844201/01/2010 21 AOULAD MOUHEND  SANAA15121P1011O01/01/2010 61309P17

P59 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

طنـــجة - تطوان06

المادة

المطلوبة
رمزها

طنجة أصيـلةم.م الرملةشفشاونم.م ابن حزم 1550253101/01/2010 21 EL HAIMER   HANANE15523P0111O01/01/2010 61105P02

طنجة أصيـلةم. الدغاليينوزانم.م سيدي محمد العربي 1581650102/09/2010 14 OUAFAE ZBAIDA15711P1111OX 02/09/2010 61109P05

طنجة أصيـلةم. 11ينايرطنجة أصيـلةم. المكي الناصري 56013116/09/1994 122 HAMIDI JAMILA61309P1322O/AX 16/09/1994 61015P01

طنجة أصيـلةم. السلمخريبكةم.المنفلوطي 267705116/09/1988 112 BELLABAIR JAMAL41309P1022AP 16/09/1990 61413P01

طنجة أصيـلةم  الشهيد المختار البقاليطنجة أصيـلةم. الدغاليين 627629424/09/1977 98 OUADIDOU AMAR61109P0522AX 16/09/1993 61000P06

طنجة أصيـلةم. اشنادالعرائشم.المعتمد بن عباد 664899117/09/1979 92 ZAAJ ABDELOUAHEB44000P0312P 11/12/2004 61309P03

طنجة أصيـلةم سكينةطنجة أصيـلةم. فـاطمة الزهراء 62095128/09/1994 88 FATIHA BENBIY61010P6622AX 16/09/1996 61010P12

طنجة أصيـلةم. 18 نونبرطنجة أصيـلةم.م اكوارت 1116621316/09/1997 87 KHAMLICHI ILHAM61309P0112OX 06/09/2000 61010P61

طنجة أصيـلة م.الكنبوريةطنجة أصيـلةم.م الرويف 1238741113/09/2001 83 NIDIRI AMINA61111P0322OX 13/09/2001 61309P20

طنجة أصيـلةم. المستقبلطنجة أصيـلةم.م حجرة النحل 1121679616/09/1998 81 AHARRAM EL HACHMIA61111P0122O06/09/2001 61309P10

طنجة أصيـلةم/م الديموستاوناتم.م اثنين تبودة 1234750106/09/2001 81 BEKKALI OUFAE65319P0122O10/09/2001 61309P22

طنجة أصيـلةم. اشنادطنجة أصيـلةم. الندلس 92299516/09/1995 76 NAJAT BAHRAOUI61010P7122X 16/09/1998 61309P03

طنجة أصيـلةم. المكي الناصريسيدي قاسمم.م عائشة أم المؤمنين 1269183704/09/2002 76 RAKRAKI SAIDA60105P0522O04/09/2002 61309P13

طنجة أصيـلة م. القدستازةم.م  باب الرملة 1159237116/09/1999 73 SOUILAH SAIDA69913P0322OX 07/09/2004 61309P18

طنجة أصيـلةم. البديعالفحص انجرةم.م الرمان 1233935104/09/2001 71 ABERDOUR SAMIRA61313P0312OX 06/09/2003 61309P09

طنجة أصيـلةم. الحجر الصفرتينغيرم م ايت زكان 1308074105/09/2003 68 OUABICHA RACHIDA21205P0222OX 05/09/2003 61309P23

طنجة أصيـلةم.م الجبيلةطنجة أصيـلةم. ابي هريرة 725813116/09/1992 62 HASSANE EL HARRAK61010P7022X 29/09/2007 61401P02

P60 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

طنـــجة - تطوان06

المادة

المطلوبة
رمزها

طنجة أصيـلةم. احراريينطنجة أصيـلةم. بنديبان 766357316/09/1991 62 EL BARDOUNI MOHAMED61309P1422X 27/10/2007 61403P01

طنجة أصيـلةم.م اجزنايةطنجة أصيـلةم.م الرفايف 1121604416/09/1998 60 EL KADDOURI ILHAM61109P0822O07/09/2004 61311P01

طنجة أصيـلةم. الفتحطنجة أصيـلةم. اعزيب ابقيو 1121615216/09/1998 59 BEN TAYEB AMAL61010P9912OX 16/09/2007 61309P08

طنجة أصيـلة 1 م. الملطنجة أصيـلةم. الزلقة 1157666316/09/1999 56 RAMUZ OUAFAE61305P0522O07/09/2005 61015P02

طنجة أصيـلةم.  أحمد بوكماخمراكشم/م ابن الونان 1119970316/09/1998 54 HADIR CHAFIKA45911P0522O07/09/2005 61309P17

طنجة أصيـلةم.م بني سعيدطنجة أصيـلةم.م الرفايف 1174079606/09/2000 53 BELACHMI SAFIA61109P0822O07/09/2005 61010P68

طنجة أصيـلةم. الطبرنيطنجة أصيـلةم. الحجر الصفر 1113939616/09/1997 51 ACHAB ASMAA61309P2322X 23/10/2008 61309P04

طنجة أصيـلة م. القدسشفشاونم.م بني يجل 1400611215/09/2005 51 MENIAR NAOUAL15313P0512O15/09/2005 61309P18

طنجة أصيـلةم.م بني سعيدالصويرةم م تاكوشت 1401914906/09/2006 43 AKHOUZAM LEKBIRA23361P0112OX 06/09/2006 61010P68

طنجة أصيـلةم.م حجرة النحلالحاجبم.م موليلي 1268202113/09/2002 36 MALALI HANANE52414P0122O14/09/2009 61111P01

طنجة أصيـلةم.م الرفايفالحوزم.م تافكة 1404766105/09/2007 35 FENNICHI MERIYAM46335P0122O05/09/2007 61109P08

طنجة أصيـلةم م سيدى  حمزةالحسيمةم م اعشــــيــــرن 1404815505/09/2007 35 IRIFI HAJAR03109P0222O05/09/2007 61311P03

طنجة أصيـلةم.م الرويفالحوزم.م أكدور كيك 1401927706/09/2006 33 MARIA INTEZGA46355P0122O31/10/2009 61111P03

طنجة أصيـلةم.م خندق سنانوزانم.أبي موسىالشعري 12359371106/09/2001 28 EL ALLALI HINDE60000P0212O06/09/2009 61105P03

طنجة أصيـلةم.م الرويفشفشاونم.م بني عشير 1406803905/09/2008 28 EL  KEBRAOUI  KARIMA15309P0512O05/09/2008 61111P03

طنجة أصيـلةم.م الرفايفتارودانتم.م جابر بن حيان 1406806905/09/2008 28 EL  KHABLI  HASNA66327P1022O05/09/2008 61109P08

طنجة أصيـلةم.م خندق سنانالعرائشم.م طردان 13683441107/09/2004 22 ILHAM FAKIR44511P0322OX 03/09/2009 61105P03

P61 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

طنـــجة - تطوان06

المادة

المطلوبة
رمزها

طنجة أصيـلةم.م الرملةشفشاونم.م محمد البركة 1550152901/01/2010 22 EJJAAFRI AMAL15119P0322O01/01/2010 61105P02

تطوانم.م الزيناتالحسيمةم م عين بن عبو 238271717/09/1984 183 BOULAHDID  MOHAMMED03511P0211A17/09/1984 71732P01

تطوانم/م الموردالفحص انجرةم م الـحــومة 7491941016/09/1993 105 AOURYAGEL ABDENNASSIR71117P0711A16/09/1997 71810P01

تطوانم.م عين لحصنامضيق الفنيدقم.م بني مزالة 58821416/09/1994 93 EL ALAOUI MOHAMED71117P1611X 16/09/1999 71105P01

تطوانم. محمد السادسســـلم. عمر بن عبدالعزيز 148989116/09/1981 90 BOUHLAL       ABDELAZIZ87000P7911P 19/09/2001 71020P13

تطوانم.م صلح الدين اليوبيالحسيمةم م زاوية القناطير 1237059206/09/2001 81 FKIHI KARIM03517P011106/09/2001 71732P02

تطوانم/م الدشريينشيشاوةم.م السعيدات 1404327401/01/2002 81 MISBAH HAYAT48317P0211O01/01/2002 71111P02

تطوانم.م بني وسيم 1الحسيمةم م الزاوية 12684381004/09/2002 80 MOHAMMADI SOUMAIA03319P041104/09/2002 71823P01

تطوان م.م بني وسيمدريوشم.م إبن المعتز 1266213404/09/2002 75 EL MAALITI NADIA49731P0211O24/09/2002 71713P02

تطوانم.م بطارةسيدي إيفنيم.م أبي بكر الصديق 13083851003/09/2003 67 SAOUDI RACHID73100P041103/09/2003 71101P03

تطوانم.م بني وسيم 1زاكورةم م المو 1368497407/09/2004 59 ISMAILI OUTMANE51730P021107/09/2004 71823P01

تطوانم.م تغزوتبنى مللم.م ناور 1239128406/09/2001 57 SAID RAMI07917P021107/09/2005 71723P02

تطوانم/م تزروتتطوانم.م بطارة 12680071013/09/2002 47 LECHHEB SIHAM71101P0311O22/09/2008 71735P02

تطوانم/م فج الريحتطوانم.م اوراغن 1368713215/09/2004 47 SOUHAILI ACHRAF71733P021107/09/2006 71735P04

تطوانم.م بني ليثشفشاونم.م تغسوان 1405196420/09/2007 40 LAMYAE BOUHARAID15113P031120/09/2007 71733P01

تطوانم.م تمرابطشيشاوةم م لرويين 612153816/09/1976 33 MOHAMED RAJHY48541P011120/10/2009 71727P03

تطوانم.م امرسانالحسيمةم م ايت الطيب 1548369720/12/2008 30 EL BANNOUDI SAMIRA03105P0211O20/12/2008 71115P03

P62 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

طنـــجة - تطوان06

المادة

المطلوبة
رمزها

تطوانم.م بني وسيم 1شفشاونم.م عبد العزيز بن ادريس 1406765205/09/2008 28 EL  HADRI  NISRINE15119P0111OX 05/09/2008 71823P01

تطوانم.م الزيناتشفشاونم.م بني غفار 1549103902/09/2009 26 MOHSINE MERYEM15509P0611X 02/09/2009 71732P01

تطوانم.م  اخداشنشفشاونم.م اشرحان 1550819501/01/2010 22 LOUMGHARI  SUMAIA15505P0411OX 01/01/2010 71713P03

تطوانم.م صدينةتطوان م.م الغابة 1172854806/09/2000 21 ABANE BOUCHRA71723P0311O24/09/2009 71111P01

تطوانم.م بطارةتطوانم.م اوراغن 1263223104/09/2002 21 ABDELKHALEK ABDELAAZIZ71733P021102/09/2009 71101P03

تطوانم.م  لهرارزةالعرائشم.م الخراشفة 2 1268482704/09/2002 21 HICHAM MOUDEN44525P081124/10/2009 71735P05

تطوانم.م حسان ابن تابثشفشاونم/م لهري 1549051102/09/2009 21 MGHARI MOHAMMED15109P061102/09/2009 71705P06

تطوانم/م تزروتشفشاونم.م ابن طفيل 1550313307/09/2009 21 EL KHIL  AMAL15523P0211O07/09/2009 71735P02

تطوانم.م صلح الدين اليوبيشفشاونم/م تيمارت 1580634702/09/2010 19 ELHAJTRI AMINA15109P071102/09/2010 71732P02

تطوانم/م فج الريحشفشاونم.م مسعود المزياني 1581832902/09/2010 19 BEN CHEKH NADIA15105P111102/09/2010 71735P04

تطوانم.م ثلتاء بني يدرشفشاونم م عمر بن الخطاب 1550541301/01/2010 18 GUENNOUNI  HOUDA15311P0411O02/09/2010 71735P01

تطوانم.م الزاويةشفشاونم.م واد امزكان 1579733402/09/2010 14 ACHAHBAR OMAR15123P051102/09/2010 71731P02

تطوانم.م الزيناتشفشاونم/م اقوباع 1580278202/09/2010 14 CHRIF AHOUIYEK  ZAINAB15309P0611O02/09/2010 71732P01

تطوانم.م حسان ابن تابثشفشاونم.م ابو عنان المريني 15809711102/09/2010 14 KENIKSSI NOUHA15113P021102/09/2010 71705P06

تطوانم.م الحدادينشفشاونم.م واد امزكان 1581039702/09/2010 14 LAGTAYI RACHID15123P051102/09/2010 71823P02

تطوانم.م افرطنشفشاونم م بني عمران 1581242902/09/2010 14 MZARI BRAHIM15105P061102/09/2010 71818P01

تطوانم.م تاقة عامرشفشاونم.م ازغار 1581634502/09/2010 14 ZAIM ABDELLAH15523P031102/09/2010 71735P03
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المادة

المطلوبة
رمزها

تطوانم.م بطارةشفشاونم.م احمد باحنيني 1581952202/09/2010 14 EL AMRANI OMAR15121P081102/09/2010 71101P03

تطوانم.م  اهللشفشاونم.م القوب 1582009302/09/2010 14 EL KHIL EL AYACHI15311P071127/09/2010 71723P05

تطوانم.م دار الخياطتطوانم.م صلح الدين اليوبي 92405116/09/1995 96 BENAJIBA FATIMA71732P0222O16/09/1999 71721P02

تطوانم.م صلح الدين اليوبيالفحص انجرةم.م عين بوخلفة 60405316/09/1994 93 IHDOUTEN RACHID71117P142216/09/1999 71732P02

تطوانم.م بني وسيم 1تاونات م.م حجرية 11554951016/09/1999 86 DAHNANI KHADIJA65713P062216/09/2001 71823P01

تطوانم.م صلح الدين اليوبيالناضورم.م المهـدي بن تـومرت 1178810416/09/2000 84 SEDDAR KHALID49319P1022Z16/09/2001 71732P02

تطوانم.م اولد علي منصورشفشاونم م بني عمران 14042891230/10/1999 81 OUHANNA ABDENNOUR15105P061212/09/2001 71705P03

تطوانم.م الحدادينتطوانم.م بني حمايد 1120610516/09/1998 59 BAASSIS ABDELILLAH71731P012207/09/2004 71823P02

تطوانم.م صلح الدين اليوبيشفشاونم.م الحسن الوزان 1367894307/09/2004 59 OUBIHI SAFAE15113P0122OX 07/09/2004 71732P02

تطوانم.م  عزيب عين  العلقشفشاونم.م تفـــــزة 1399455315/09/2005 51 ZINEB BENYOUBA15111P0222O15/09/2005 71105P03

تطوانم.م امرسانشفشاونم/م كرداد 1368795817/09/2004 44 ZAIDI LARBI15309P042210/09/2008 71115P03

تطوانم.م حسان ابن تابثطنجة أصيـلةم.  سيدى اليمنى 671068416/09/1979 42 HAJJAMI ABDELOUAHAD61115P032206/09/2005 71705P06

تطوانم.م ثلتاء بني يدرشفشاونم.م  يوسف التليدي 1401074915/09/2005 37 MOHAMED YEMLAHI15315P022215/09/2009 71735P01

تطوانم.م بطارةشفشاونم/م ايمول 1404738905/09/2007 36 NADIA ENOUIOUI15511P0612O05/09/2007 71101P03

تطوانم.م تغزوتشفشاونم.م السلم 14059361118/02/2008 35 IDBRAHIM RQUIA15311P032218/02/2008 71723P02

تطوانم.م دار الضمانةتطوانم/م تزغارين 1368855415/09/2004 31 BENHICHAM LATIFA71830P0122O02/09/2009 71115P02

تطوان م.م الغابةشفشاونم.م سيدي الركراكي 14068211005/09/2008 28 EL  MAFTAHI  KARIMA15511P041205/09/2008 71723P03
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المادة

المطلوبة
رمزها

تطوانم.م افرطنشفشاونم.م الشريف الدريسي 1407295105/09/2008 28 MALOUMI TAHA  ABDELILAH15105P081205/09/2008 71818P01

تطوانم.م تمرابطشفشاونم.م حسن احيزون 1550359701/01/2010 26 EL OTMANI    MERYEM15117P031201/01/2010 71727P03

تطوانم.م بطارةشفشاونم/م متاع 15501301002/09/2009 22 DOUIEB  IHSSAN15511P0522O02/09/2009 71101P03

تطوانم.م السلمشفشاونم.م بني بشار 15490651202/09/2009 21 KANDIL YASSIN15523P042202/09/2009 71723P04

تطوانم.م بني وسيم 1شفشاونم.م مسعود المزياني 1550628201/01/2010 21 HOUSNI  MARIAM15105P111201/01/2010 71823P01

تطوانم.م تاقة عامرشفشاونم.م اناري 1550746101/01/2010 21 KOUDIA   INSSAF15505P032201/01/2010 71735P03

تطوانم.م بني حمايدشفشاونم/م زاوية الحراش 1581008602/09/2010 19 KORRICHE ASMAE15109P051202/09/2010 71731P01

تطوانم/م تزروتشفشاونم.م تاجنيارت 1582122702/09/2010 17 HNIHAN  RAHMA15515P0222O02/09/2010 71735P02

تطوانم.م عين لحصنشفشاونم.م تلنداود 1580507602/09/2010 14 EL JEBARI AMIRA15109P0322O02/09/2010 71105P01

تطوانم/م لشياخشفشاونم.م احمداشن 1580531302/09/2010 14 EL KHIDAR MAROUANE15115P041202/09/2010 71831P02

تطوانم.م الجامع الكبيرشفشاونم.م سيدي محمد جمعون 15809551102/09/2010 14 KARAMI JAMAL EDDINE15123P022202/09/2010 71818P02

تطوانم.م الجامع الكبيرشفشاونم.م ازغار 1581469402/09/2010 14 SABAI MOURAD15523P031202/09/2010 71818P02

تطوانم.م اوراغنشفشاونم/م امنكورن 1581593202/09/2010 14 TBATIT    YOUNES15121P072202/09/2010 71733P02

تطوانم.م  اهللشفشاونم.م احمد باحنيني 1581997302/09/2010 14 EL JEBARI MOHAMED15121P082202/09/2010 71723P05

تطوان م.م الغابةشفشاونم.م اناري 1582199202/09/2010 14 LOUAZI YOUSSEF15505P032202/09/2010 71723P03

الفحص انجرةم م خميس انجرةشفشاونم.م سيدي يلصو 91710916/09/1995 94 LAABID TARIK15305P0311Z16/09/1999 71109P01

الفحص انجرةم م خميس انجرةشفشاونم.م ابو عنان المريني 11217661016/09/1998 93 BOUZIDAN MOHAMED15113P021116/09/1999 71109P01
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المادة

المطلوبة
رمزها

الفحص انجرةم.م انوينويشالعرائشم.م امزورة 56738916/09/1994 87 BEROUIJEL EL KADERI MOH44505P041106/09/2000 61315P01

الفحص انجرةم.م انوينويشتطوانم.م بني حرشن 1116568716/09/1997 87 EL BERRAJ ANOUAR71729P011106/09/2000 61315P01

الفحص انجرةم.م المخالدتازةم م سيدى عبد ا 1159282616/09/1999 83 GHLIEL BADR69915P041118/10/2001 71728P04

الفحص انجرةم.م فدان شابوتينغيرم.م احديدة 1176866611/09/2000 83 ES SEBA           ABDELLAH51117P051118/09/2001 61315P02

الفحص انجرةم.م ابو بكر الصديقتطوانم.م  اهلل 1175440306/09/2000 81 EL BAKKALI KASSIMI MOUAD71723P051112/09/2001 71109P02

الفحص انجرةم.م الرمانشفشاونم م عمر بن الخطاب 1264043713/09/2002 75 AHMED AZRAF15311P041113/09/2002 61313P03

الفحص انجرةم.م الحموميشفشاونم.م ادريس الحريري 1264049113/09/2002 75 AZZAF SAID15313P011113/09/2002 61313P06

الفحص انجرةم.م أزرارعشفشاونم.م غرانقاضي 1265043813/09/2002 75 BOUZID JALAL EDDINE15309P031113/09/2002 61504P01

الفحص انجرةم.م الشهبةشفشاونم.م الفتح 1268358113/09/2002 75 MERNISSI CHERIGUI ABDELILAH15311P051113/09/2002 61313P04

الفحص انجرةم.م المخالدشفشاونم/م اجافن 1404297105/09/2002 75 ACHRAF CHAIEB15509P051105/09/2002 71728P04

الفحص انجرةم.م أزرارعتطوانم.م اوراغن 1265079113/09/2002 63 BUAJLIFA RACHID71733P021121/09/2004 61504P01

الفحص انجرةم م الـحــومةتطوانم.م صلح الدين اليوبي 11581181016/09/1999 59 EL HAJARI ALI71732P021116/09/2004 71117P07

الفحص انجرةم.م الحموميشفشاونم م صلح الدين اليوبي 1400160815/09/2005 56 SAFAA GHAILAN15511P021115/09/2005 61313P06

الفحص انجرةم.م ملوسةشفشاونم.م  سيدي علل الحاج 13991861015/09/2005 51 FATIMA ALLOU15313P021115/09/2005 61313P02

الفحص انجرةم.م الحموميشفشاونم.م  سيدي علل الحاج 13996291015/09/2005 51 NODAR CHARI15313P021115/09/2005 61313P06

الفحص انجرةم/م. بني حلوتطوانم.م خزان لو 1400690219/09/2005 51 NADIR YOUSSEF71723P011119/09/2005 61507P01

الفحص انجرةم.م ملوسةشفشاونم م الحاج أحمد العسلني 1401982805/10/2006 41 SNOUNI RHIMOU15305P051110/09/2008 61313P02
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المادة

المطلوبة
رمزها

الفحص انجرةم.م الجوانبالحسيمةم/م بني تمان 1404753805/09/2007 40 ETTAQUI GHIZLANE03519P061105/09/2007 71109P05

الفحص انجرةم/م دار قشانةالحسيمةم م امكزن 14044521105/09/2007 35 AKROUH ABDELOUAHID03523P021105/09/2007 71109P03

الفحص انجرةم/م دار قشانةالحسيمةم م تغزوت 14056901111/02/2008 35 BENYAICH LATIFA03529P011111/02/2008 71109P03

الفحص انجرةم م الـحــومةشفشاونم.م عبد العزيز بن ادريس 1407337605/09/2008 33 MOKADDEM   SANAE15119P011105/09/2008 71117P07

الفحص انجرةم م الـحــومةبولمان م.م القدس 56498516/09/1994 29 ARAB HAMID13509P101109/10/2009 71117P07

الفحص انجرةم.م أزرارعبولمانم م  عيوش 1407000205/09/2008 29 FARHANE ASSIA13505P0511O05/09/2008 61504P01

الفحص انجرةم/م دار قشانةشفشاونم م عبد العلي بن شقرون 1406486405/09/2008 28 BENSBIH  HASNAE15109P021105/09/2008 71109P03

الفحص انجرةم.م الرمانتطوانم.م  لهرارزة 1159278216/09/1999 24 KACHAR MOSTAFA71735P0511Z04/09/2009 61313P03

الفحص انجرةم.م الحموميسطاتم.م لبهالة 211089616/09/1985 105 SAIDI MOULAY AHMED59123P0122A16/09/1997 61313P06

الفحص انجرةم م خميس انجرةشفشاونم م جنان النيش 1047734816/09/1996 100 MOHSSIN MARZGUI15505P0212Z16/09/1998 71109P01

الفحص انجرةم.م الجوانبشفشاونم.م تفـــــزة 14003781215/09/2005 56 RAJAE KADMIRI15111P0222X 15/09/2005 71109P05

الفحص انجرةم م الـحــومةشفشاونم. علي المتيوي 1399164715/09/2005 46 KHAOULA AKHATOU15121P0122OX 15/09/2005 71117P07

الفحص انجرةم.م الحموميشفشاونم.م احمد العالم 1401100315/09/2005 42 FATIMA ZARROUK15311P0612X 07/10/2009 61313P06

الفحص انجرةم/م دار قشانةالحسيمةم م تزتشين 1404589105/09/2007 40 BOUZID HAJAR03519P021205/09/2007 71109P03

الفحص انجرةم.م انوينويشدريوشم.م إبن الـرومي 1406242905/09/2008 29 AHAMRI IMANE49111P0622O05/09/2008 61315P01

الفحص انجرةم.م أزرارعشفشاونم.م بورد 1407497905/09/2008 28 SALAH SANAE15509P0722O05/09/2008 61504P01

الفحص انجرةم/م دار قشانةالحوزم.م ايغي 1052867516/09/1997 21 SALAH-EDDINE ELKALQOLI46117P0212X 02/09/2009 71109P03
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المادة

المطلوبة
رمزها

الفحص انجرةم.م ابو بكر الصديقشفشاونم.م مسعود المزياني 15820031002/09/2010 17 EL KELKHA SAAIDA15105P1122O02/09/2010 71109P02

الفحص انجرةم.م ملوسةالفحص انجرةم.م الجوانب 1579758602/09/2010 15 AGHBALOU FATIMA ZOHRA71109P0522O02/09/2010 61313P02

الفحص انجرةم.م الجوانبشفشاونم.م ادريس الول 15817081202/09/2010 14 ACHARI CHAIRI NAZIHA15115P0222OX 02/09/2010 71109P05

امضيق الفنيدقم. سيدي احمد بنعجيبةالفحص انجرةم م الـحــومة 1116998116/09/1997 94 GHADA CHAMSI71117P0711O16/09/1999 71117P06

امضيق الفنيدقم. سيدي احمد بنعجيبةتطوانم م ابن الرومي 1177792809/06/2000 82 NAJAT RAHAOUI71705P0111O06/09/2001 71117P06

امضيق الفنيدقم. عيون الساقية الحمراءسيدي قاسمم. سبو 956506416/09/1980 64 SENNOUNI AZIZA60300P0311OX 06/09/2002 71117P10

امضيق الفنيدقم.م عين اللينتاوناتم م عمر بن الخطاب 1399896107/09/2005 52 EL IDRISSI HASNAA65529P0711OX 07/09/2005 71730P03

امضيق الفنيدقم.م راس لوطابوجدورم.النبعاث 1400997930/09/2005 43 SOUINI ZAKIA11105P0211OX 30/09/2005 71117P02

امضيق الفنيدقم.م بني مزالةتاوناتم.م مشكور 603811116/09/1994 123 SABBANI JAOUD65531P0422AX 16/09/1994 71117P16

امضيق الفنيدقم.م راس لوطاالفحص انجرةم م الـحــومة 89292116/09/1995 88 HODDA MOHSIN71117P0722ZX 06/09/2000 71117P02

امضيق الفنيدقم. سيدي احمد بنعجيبةامضيق الفنيدقم.م عين اللين 1404482105/09/2007 30 KARIMA ASSILI71730P0322X 11/09/2008 71117P06

امضيق الفنيدقم. ابن باجةتطوانم.م  اهلل 14009981015/09/2005 29 SOUISSI SIHAM71723P0522O05/10/2009 71117P12

امضيق الفنيدقم. ابن باجةشفشاونم م الحاج أحمد العسلني 1550840701/01/2010 22 MANGAT  NOURA15305P0522OX 01/01/2010 71117P12

امضيق الفنيدقم.م طارق بن زيادشفشاونم.م تاجنيارت 1580802602/09/2010 14 HAJJAJ AICHA15515P0212OX 02/09/2010 71117P01
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المادة

المطلوبة
رمزها

الحسيمةم م عين بن عبوشفشاونم م عمر بن الخطاب 1405179305/09/2007 21 BEN TAYEB FOUAD15311P041126/10/2009 03511P02

الحسيمةم م ايت الطيبالحسيمةم م وعظية 1582365202/09/2010 16 ZOLIKHA ZIANI03311P0311O02/09/2010 03105P02

الحسيمةم م مولي مفتاحالحسيمة م.م تطيشت 1579799102/09/2010 14 AIT  KARMOUN  MOHAMED03110P031102/09/2010 03511P05

الحسيمةم.م ورسانالحسيمةم.م واد ماحكيم 1581693302/09/2010 14 AARAB   ABDERAZZAK03110P021102/09/2010 03511P03

جرسيفم.م التويمياتدريوشم.م سدي علي العوادي 1307091505/09/2003 72 ES-SAIDI CHAFIKA49717P021105/09/2003 69820P01

جرسيفم. ام البنينفاسم الحسن اليوسي 852543416/09/1982 69 TARGAOUI HASSANIA24000P3511OP 06/09/2000 69300P09

جرسيفم.م مزكيتامتازةم.م اولد حدو 1305701105/09/2003 63 AKNOUCH KHADIJA69106P0111O14/10/2004 69115P01

جرسيفم.م الخطالحسيمةم.م تمينصت 1580540902/09/2010 19 EL MAGTOUF  ROUIA03523P051102/09/2010 69313P03

جرسيفم.م سيدي لفضيلالحسيمةم.م بني بونصار 1581562502/09/2010 19 HASSNA   TAHFOURT03517P021102/09/2010 69313P01

جرسيفم.م اولد خلوفالحسيمةم.م بني عياش 1579944702/09/2010 14 MOHAMED  AZZA03523P031102/09/2010 69313P04

جرسيفم.م اولد خلوفتاوناتم م ايشتـــــــوم 1580845102/09/2010 14 BOUMAHRAZ HASSANIA65519P041102/09/2010 69313P04

جرسيفم.م بوراشدالحسيمةم/م بني تمان 1581163202/09/2010 14 SAMIA  MAZOZI03519P061102/09/2010 69305P09

جرسيفم.م ابياضالحسيمةم.م بني حسان 1581977302/09/2010 14 EL HAMOUCH  MOHAMED03505P061102/09/2010 69305P08

جرسيفم.م تيزي انتاسةتاوناتم.م شهريرة 1582308702/09/2010 14 SADIK HAFID65726P021102/09/2010 69313P06

جرسيفم.م سطح المغاسيلالحسيمةم م اتوت 1582327402/09/2010 14 AZIZ  SOUBCHIR03521P031102/09/2010 69305P04

جرسيفم.م سطح المغاسيلالحسيمةم.م بلحوك 1549016102/09/2009 21 EL HADDAD HAMID03300P022202/09/2009 69305P04

جرسيفم.م بوراشدالحسيمةم م بوصالح 1549704501/12/2009 21 AIT  CHIKH ABDLLATIF03313P042201/12/2009 69305P09
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تاوناتم.م تعاونية   الكفاحتاوناتم/م بني عبد ا 60081316/09/1994 123 FRI KACEM65319P0411A16/09/1994 65705P05

تاوناتم.م احمد بوكماخالحسيمةم.م اركيون 1048834516/09/1998 99 DRISS  EL HAZIME03100P031116/09/1998 65723P02

تاوناتم.م البسابساالحسيمةم.م اسمار 1119682916/09/1998 99 HASSANA        EL RHOUAT03513P021116/09/1998 65719P04

تاوناتم م الميزابتاوناتم م كيسان 1119414316/09/1998 87 BAKKALI AHMED65307P011116/09/2000 65307P03

تاوناتم.م البسابساتاوناتم.م اوكسات 1175257206/09/2000 87 BEN KHALOUK SAID65305P0511X 06/09/2000 65719P04

تاوناتم م  البريديةتاوناتم.م اولد عبد الكريم 1119334216/09/1998 85 FERRAH JILALI65721P041106/09/2000 65115P02

تاوناتم.م بوشماتالحسيمةم.م السواحل 1181340316/09/2000 83 SLAOUI KAOUTER03505P021116/09/2001 65725P05

تاوناتم.م سـد ادريس الولالحسيمةم.م بني شيبون 1236777106/09/2001 81 ENNOUHI FAHIM03300P0111X 06/09/2001 65719P01

تاوناتم.م المفاتيحالحسيمةم.م وارك 1236941706/09/2001 81 FADIL IBTISSAM03519P031106/09/2001 65719P05

تاوناتم.م الحركاويينجرسيفم.م السويهلة 1155959716/09/1999 79 MGHIZOU MOUNIR69305P061106/09/2002 65111P06

تاوناتم.م عبد المالك السعديالحسيمةم.م بني عياش 1265170204/09/2002 75 CHAOUI YOUSSEF03523P031104/09/2002 65113P01

تاوناتم م  الولجـــــــةتاونات م/م ابن الهيثم 1266206816/09/2002 75 EL KRISNA AZIZ65521P051116/09/2002 65111P01

تاوناتم.م لوكدةتازةم.م بوريد 1267259604/09/2002 75 HSSAINI HAFSA69111P021104/09/2002 65705P02

تاوناتم.م تعاونية   الكفاحتاوناتم.م الملعب 1172950906/09/2000 71 BALITERE MOHAMED65515P021105/09/2003 65705P05

تاوناتم.م احمد بوكماختاوناتم.م ازور 1263214604/10/2002 71 ABBASSI SANAA65115P041115/09/2003 65723P02

تاوناتم.م اولد بن الطاهرتيزنيتم.م حسان بن تابث 1308462303/09/2003 67 STITI NADIA73915P1111O03/09/2003 65111P07

تاوناتم.م سيدي عثمانتاوناتم م الرتبـــــة 1308583205/09/2003 67 ZAHIR KAOUTAR65311P011105/09/2003 65111P04
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المادة

المطلوبة
رمزها

تاوناتم.م عبد الرحيم بوعبيدتاوناتم م الميزاب 1238683106/09/2001 64 NAIMI HOUDA65307P0311O07/09/2004 65719P03

تاوناتم.م  اهل القاضيشفشاونم م موسى بن نصير 723985116/09/1992 59 ABDELHAQ OTMANI15311P011116/09/2004 65117P03

تاوناتم م الغوازيتاوناتم.م الشوقر 1265600116/09/2002 59 EL AMMARI NASSIRE DDINE65115P031106/09/2006 65117P01

تاوناتم.م الرصمةتاوناتم.م اغرود 12682711007/09/2002 59 MARZOUK MOHAMED AMIN65313P081107/09/2004 65117P04

تاوناتم.م البراطلةتارودانتم.م سيدى وعزيز 1305479305/09/2003 59 ABALLAGH FATIHA66731P051119/09/2005 65723P01

تاوناتم.م أولد سليمانزاكورةم.م أخلوف 1308564105/09/2003 59 WALKHIRI ABDELHAKIM51733P031107/09/2005 65111P03

تاوناتم.م عين مرشوشالحسيمةم.م مزوز 1367785207/09/2004 59 MKHALFI FAHD03523P041107/09/2004 65713P05

تاوناتم.م  اهل القاضيالحسيمةم.م اركيون 1368282107/09/2004 59 CHAHBOUNE KARAM03100P031107/09/2004 65117P03

تاوناتم.م الخيايطةالحسيمةم م تغزوت 13683491007/09/2004 59 FARIH OMAR03529P011107/09/2004 65713P07

تاوناتم.م عين امناخرتاوناتم م عمر بن الخطاب 1368638507/09/2004 55 LAHMAIDI LOUBNA65529P071107/09/2005 65721P01

تاوناتم.م اولد عليتاوناتم/م بني عبد ا 1264242404/09/2002 51 BASSOU KAMAL65319P041115/09/2006 65713P02

تاوناتم.م بني بربرتاوناتم.م الملعب 1399224107/09/2005 51 ANNASSI SIHAM65515P021107/09/2005 65519P05

تاوناتم م الميزابتينغيرم.م المدون 1399906107/09/2005 51 EL KARAKHI HASNAE51313P061107/09/2005 65307P03

تاوناتم.م بني بربرتاوناتم.م الملعب 1400605107/09/2005 51 MEHDAOUI JAMILA65515P021107/09/2005 65519P05

تاوناتم م  اولد بوشتىتاوناتم.م حسان بن ثابت 1368659507/09/2004 47 LAZRAK MOHAMMED65529P041106/09/2006 65705P01

تاوناتم.م.فج النادرتاوناتم.م اولد الحاج محمد 1307329105/09/2003 45 HANAOUI ABDELKAMEL65105P051103/12/2009 65105P07

تاوناتم.م لفريشةتينغيرم م الريك 12387031006/09/2001 43 NAJIB YOUSSEF21205P081106/09/2006 65315P03
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رمزها

تاوناتم.م اولد الحاج محمدالحسيمةم م تبرانت 1307901305/09/2003 43 MEZZIOUA SOUAD03523P011105/09/2007 65105P05

تاوناتم.م البطيميةتاوناتم.م عين بياضة 1367591507/09/2004 41 EL MEFTAHY ASMAE65319P021105/09/2007 65105P04

تاوناتم.م الدبيشاتتاوناتم م العنصر 1368252507/09/2004 36 BENSMAIL KARIM65105P061105/09/2008 65117P02

تاوناتم.م أولد سليمانالحسيمةم.م تالغومت 1405133105/09/2007 36 AZIZI IMANE03505P0511O05/09/2007 65111P03

تاوناتم م اولد بولهوانتاوناتم/م عبد السلم الراضي 1405439105/09/2007 36 LAHEBOUBI  SMAHANE65529P0511O05/09/2007 65113P02

تاوناتم م احمد الحجاميالخميساتم م ايت زباير 60461216/09/1994 35 BENTAHAR ABDELILAH37313P031105/09/2007 65315P02

تاوناتم.م اثنين تبودةتاوناتم م عمر بن الخطاب 1263811805/09/2007 35 NAJIB AMRANI65529P071105/09/2007 65319P01

تاوناتم.م الدبيشاتازيللم.م تاباروشت 1405317105/09/2007 35 EL MOUTAOUAKIL ASSIA05900P081105/09/2007 65117P02

تاوناتم.م عين قشيرفيجيجم. الذاخلة 1406045723/01/2008 35 KASMI MOSTAFA29111P011123/01/2008 65309P05

تاوناتم.م عين قشيرفيجيجم م غراس الخيل 1406047723/01/2008 35 JERMOUNI MARIA29118P011123/01/2008 65309P05

تاوناتم.م المفاتيحتاوناتم/م زهيربن ابي سلمى 1367776807/09/2004 32 MEZGHOUTI NAIMA65521P0411OX 02/09/2009 65719P05

تاوناتم.م اوكساتتينغيرم.م اوسيكيس 1401831806/09/2006 32 EL  GAMALI    JAOUAD51125P021111/09/2008 65305P05

تاوناتم م  اولد بوشتىتاوناتم.م اولد علي 1368381207/09/2004 31 GHMID ZOUHAIR65713P021105/09/2009 65705P01

تاوناتم.م الزغاريينشفشاونم.م المجاهدين 1407432105/09/2008 29 OUKHATTAR  HIND15123P0111O05/09/2008 65311P04

تاوناتم.م لفريشةدريوشم/م امزيلن 1367619127/09/2004 28 EL - MSEBLI FATIMA49813P011105/09/2008 65315P03

تاوناتم.م اولد عليالحسيمةم م زاوية القناطير 1406288605/09/2008 28 LOUBNA AKHARMICH03517P011105/09/2008 65713P02

تاوناتم.م اولد اعنيزةالحسيمةم م اتوت 1406675405/09/2008 28 DAOUDI HEDDA03521P0311X 05/09/2008 65105P08
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المادة

المطلوبة
رمزها

تاوناتم م احمد الحجاميالحسيمةم م اولد احمد 1406804105/09/2008 28 ELKENDOUSSI  SIHAME03513P031105/09/2008 65315P02

تاوناتم.م اولد اعنيزةدريوشم.م بوغازي 1407116405/09/2008 28 ISMAAILI ABDELAZIZ49721P0511X 05/09/2008 65105P08

تاوناتم م احمد الحجاميشفشاونم م صلح الدين اليوبي 1407156805/09/2008 28 KARIM   KHADIJA15511P0211O05/09/2008 65315P02

تاوناتم.م عين بياضةدريوشم.م اجرماوس 1407362305/09/2008 28 MOUSTAKIME ANAS49705P011105/09/2008 65319P02

تاوناتم م اولد قرونتاوناتم.م الزغاريين 1407378705/09/2008 28 NAMI SALIHA65311P041105/09/2008 65305P03

تاوناتم م اسملشفشاونم.م وادي الدهب 1407411605/09/2008 28 OUBAKALLA   MOUNAIM15115P051105/09/2008 65519P03

تاوناتم م ايشتـــــــومدريوشم.م النصر 1407523505/09/2008 28 SERHANE MOHAMMED49715P051105/09/2008 65519P04

تاوناتم.م غانسشفشاونم.م وادي الدهب 1407578105/09/2008 28 TOUIL BOUCHTA15115P051105/09/2008 65309P02

تاوناتم.م الشوقرتاوناتم/م بني عبد ا 1405306805/09/2007 25 EL HOUANI  MOUHSSINE65319P041105/09/2009 65115P03

تاوناتم م طارق بن زيادتاوناتم.م بني بربر 1550449701/09/2009 24 FATIMA EZ-ZIHI65519P0511OX 01/09/2009 65523P01

تاوناتم م العنصرالحسيمةم.م بني عياش 1549175202/09/2009 21 CHEROUANI HAKIM03523P031102/09/2009 65105P06

تاوناتم.م ازواوة السفلىتاوناتم.م البابا 1549238402/09/2009 21 BENGUITE ASSIA65319P031102/09/2009 65521P02

تاوناتم.م عين لقرعتاوناتم.م شهريرة 1549242702/09/2009 21 BOUCHRA KHALDI65726P021102/09/2009 65705P07

تاوناتم.م المختار السوسيالحسيمةم.م طمشت 15492731002/09/2009 21 ES SENHAJI ZINEB03319P051102/09/2009 65521P01

تاوناتم.م عين لقرعتاوناتم.م اثنين تبودة 15497971019/11/2009 21 KHDADDACH MOSTAPHA65319P011119/11/2009 65705P07

تاوناتم.م الخلطالحسيمةم م امكزن 1549890301/01/2010 21 BADRDINE HAFIANE03523P021101/01/2010 65117P05

تاوناتم.م اولد احساينتاوناتم م ايشتـــــــوم 1550398601/01/2010 21 ELMOUSSAID KARIM65519P041101/01/2010 65519P02
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تاوناتم.م اولد عليتاوناتم.م الملعب 1550730401/01/2010 21 KHOUI AZEDDINE65515P021101/01/2010 65713P02

تاوناتم.م اولد دحوتاوناتم.م الزغاريين 1581918202/09/2010 15 DEBBAB FATIHA65311P0411O02/09/2010 65705P06

تاوناتم.م سيدي عبدالرحمانالحسيمة م.م تطيشت 1579736202/09/2010 14 ACHBAL  MONNIR03110P031102/09/2010 65515P01

تاوناتم.م باب زريبةالحسيمةم.م بني بشير 15799091002/09/2010 14 EL MANGOUB ASMAE03110P011102/09/2010 65309P06

تاوناتم.م غانسالحسيمةم م اتوت 1579910102/09/2010 14 ASMAE  ESSADEK03521P031102/09/2010 65309P02

تاوناتم م المكملالحسيمة م.م تطيشت 1580330102/09/2010 14 NABIL ECHEMAKHI03110P031102/09/2010 65311P02

تاوناتم م الدكانالحسيمةم.م اركيون 1580457102/09/2010 14 EL  GHIOUANE  ABDSSAMAD03100P031102/09/2010 65313P03

تاوناتم.م الشوقرتاوناتم.م النقلة 1580828302/09/2010 14 HANAOUI FATIMA ZAHRAE65313P071102/09/2010 65115P03

تاوناتم.م قلعة بني قاسمالحسيمةم م تزتشين 1580923402/09/2010 14 JAMILA  BOUTAZITE03519P021102/09/2010 65315P05

تاوناتم.م اولد الحاج محمدالحسيمةم.م بني احمد 1581062502/09/2010 14 LAMBARKI  AMINA03505P0311X 02/09/2010 65105P05

تاوناتم.م المفاتيحتاوناتم.م البسابسا 1581457902/09/2010 14 RJAFALLAH MOUNIA65719P0411X 02/09/2010 65719P05

تاوناتم.م عين بياضةالحسيمةم.م بني حسان 1581459702/09/2010 14 RKIA BOUALI03505P061102/09/2010 65319P02

تاوناتم.م قلعة بني قاسمالحسيمةم م اتوت 1581544802/09/2010 14 ELOUARDI  SOUAD03521P031102/09/2010 65315P05

تاوناتم.م اولد عبد الكريمتاوناتم م عمر بن الخطاب 1581707402/09/2010 14 ABDEL FATTAH ACHAHBOUN65529P071102/09/2010 65721P04

تاوناتم.م الملعبتاوناتم.م ازواوة السفلى 1581936102/09/2010 14 EL BRAHMI YASSIR65521P021102/09/2010 65515P02

تاوناتم.م اولد عبد الكريمتاوناتم م عمر بن الخطاب 1581964702/09/2010 14 MOHAMED EL BOURKADI65529P071102/09/2010 65721P04

تاوناتم م اولد  صالحتاوناتم.م عين بياضة 1582104102/09/2010 14 HADDADI REDOUANE65319P021102/09/2010 65313P01
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رقم التأجير
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التدريس
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تازة- الحسيمة- تاونات07

المادة

المطلوبة
رمزها

تاوناتم.م التقدمتاوناتم.م النقلة 1582115102/09/2010 14 HAMMOUDI FATIMA65313P0711OX 02/09/2010 65705P04

تاوناتم.م القليعتاوناتم.م تاينزة 1582172302/09/2010 14 EL KRIYECH MAJDA65311P031102/09/2010 65313P02

تاوناتم.م احمد بوكماخالحسيمةم م اساكن 1119827816/09/1998 93 TAYSIR ANASS03519P012216/09/1999 65723P02

تاوناتم.م اولد دحوسيدي إيفنيم.م النسيم 1155640116/09/1999 89 MALEK AZIZ MORAD73200P012216/09/2000 65705P06

تاوناتم.م اولد النيفالحسيمةم.م المنصف 1047825216/09/1996 87 EL ALAMI  MOHAMED03505P0422X 06/09/2000 65705P09

تاوناتم.م اثنين تبودةتاوناتم.م بوعادل 1119397516/09/1998 87 ETTAHIRI NAOUAL65517P012206/09/2000 65319P01

تاوناتم.م اولد النيفالخميسات م.م العزازبة 1263963104/06/2002 76 ATLA NAWAL37507P0522O04/09/2002 65705P09

تاوناتم م  اولد بوشتىتينغيرم.م تزلفت 1268388504/09/2002 69 MESSAOUDI   HASSANE51320P142225/09/2003 65705P01

تاوناتم م  اولد بوشتىتينغيرم م بوكافر 13084331005/09/2003 67 HOUSNI SLIMANI21205P032205/09/2003 65705P01

تاوناتم.م عين لقرعتارودانتم.م سيدى وعزيز 1268968704/09/2002 63 OUJDI JAAFAR66731P052219/09/2005 65705P07

تاوناتم.م اولد الحاج محمدالحسيمةم م تبرانت 1235027306/09/2001 61 BENYASSEF TARIK03523P0122X 16/10/2006 65105P05

تاوناتم.م عبد المومن الموحديتاونات م.م بوعرام 1269178316/09/2002 59 RAJI SARAH65721P0512O06/09/2005 65719P02

تاوناتم م علل بن عبداتازةم.م  تيناست 1308017305/09/2003 59 NAJAHI  KHALID69719P0222Z08/10/2005 65523P02

تاوناتم م  البريديةشفشاونم.م المجاهدين 1400132415/09/2005 56 FARES CHAMS EDDOUHA15123P012215/09/2005 65115P02

تاوناتم.م لوكدةالحسيمةم.م اركيون 1399908807/09/2005 51 ELKASMI MOSTAFA03100P032207/09/2005 65705P02

تاوناتم.م عدالةتاوناتم.م السنتية 13684261007/09/2004 47 HALQUI ABDENBI65315P042207/09/2006 65705P08

تاوناتم م اولد قرونزاكورةم.م اولد الحاج 13685391007/09/2004 41 KADDOURI TAOUFIK51735P112207/09/2009 65305P03
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تازة- الحسيمة- تاونات07

المادة

المطلوبة
رمزها

تاوناتم م الميزابشفشاونم/م غرمالك 1404590719/09/2007 40 FATIMA BOUZIANI15121P122219/09/2007 65307P03

تاوناتم.م الخيايطةشفشاونم.م  احمد بنهاني 1404797805/09/2007 40 IMANE HEMI15117P012205/09/2007 65713P07

تاوناتم م العنصرالصويرةم.م امسكركيد 1404866405/09/2007 35 LAHMIDI NABIL23320P242205/09/2007 65105P06

تاوناتم م بني امحمدتاوناتم.م النقلة 1367770107/09/2004 31 MESKI  MOHAMMED65313P072202/09/2009 65305P02

تاوناتم.م الشوقرالحسيمةم م تبرانت 1406297405/09/2008 28 ALAOUI AZIZA03523P0122O05/09/2008 65115P03

تاوناتم م  البريديةفيجيجم م حمو يشو 1406435705/09/2008 28 BELEMKADDEM YOUSSEF29111P062205/09/2008 65115P02

تاوناتم.م عدالةالحسيمةم م امكزن 1407082605/09/2008 28 HAYEB NADIA03523P022205/09/2008 65705P08

تاوناتم.م عين زمزمفيجيجم م ادريس الول 14074891105/09/2008 28 SADIKI REDOUANE29117P012205/09/2008 65305P04

تاوناتم.م لفريشةوادي الدهبم. واد الشياف 14046231005/09/2007 26 DAHMOUNI TARIK53000P192205/09/2009 65315P03

تاوناتم.م الزغاريينالحسيمةم.م اركيون 1550941702/09/2009 26 FAHSI NAOUAL03100P032202/09/2009 65311P04

تاوناتم.م بني بزولتفيجيجم م حمو يشو 1406952105/09/2008 25 RAHMANI YASSINE29111P062226/11/2009 65305P06

تاوناتم م احمد الحجاميالحسيمةم م أغيل أحمد 1548783302/09/2009 21 HANANE AIT EL MOUDANE03513P0522O02/09/2009 65315P02

تاوناتم.م عين قشيرالحسيمةم.م بني عياش 1549182802/09/2009 21 ENNADIFI MOHAMMED03523P032202/09/2009 65309P05

تاوناتم.م غانسالحسيمةم.م بني بشير 1551131201/01/2010 21 SIHAM SEDDAF03110P012201/01/2010 65309P02

تاوناتم م الكعدة الحمراءالحسيمةم م كتامة 15809531002/09/2010 19 EL  MEKAOUI  KAWTAR03521P012202/09/2010 65109P05

تاوناتم.م تعاونية   الكفاحتاوناتم.م بني بزولت 1581280902/09/2010 16 NIRHACH DOUNIA65305P0622O02/09/2010 65705P05

تاوناتم.م بني بزولتالحسيمةم.م بني عياش 1579877502/09/2010 14 ANDALOUSSI MOHAMED03523P032202/09/2010 65305P06

P76 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

تازة- الحسيمة- تاونات07

المادة

المطلوبة
رمزها

تاوناتم.م النقلةالحسيمةم.م بني عياش 1580219902/09/2010 14 KHADIJA   CHADLI03523P032202/09/2010 65313P07

تاوناتم م الكعدة الحمراءتاونات م/م ابن الهيثم 1582121402/09/2010 14 HMAMOUCH NESRINE65521P052202/09/2010 65109P05

تازةم. مطمـاطةتازةم.م عين بومساي 1052794116/09/1997 81 BOURAMDANE FATIHA69515P0811P 05/09/2003 69515P09

تازةم.م عين بومسايتازةم. مطمـاطة 1123506516/09/1998 79 MERRAH HASSAN69515P0911P 04/09/2002 69515P08

تازة م.م اولد عامرشفشاونم.م واد امزكان 13069071005/09/2003 67 ELLAGHDAS AMINA15123P051105/09/2003 69800P06

تازةم/م تفازةشفشاون م/م القوارين 14016641005/10/2006 44 BRAKINE MARIAM15121P0911O05/10/2006 69310P03

تازةم م امريلوالحسيمةم.م بنى جميل 1400931207/09/2005 43 SAKAKI NAOUFAL03109P011107/09/2007 69917P03

تازةم/م تفازةتارودانتم.م العقيد العلم 1405326605/09/2007 36 ELBIAD   FATIMA66900P1411O05/09/2007 69310P03

تازةم.م اجزنايةشفشاونم.م  احمد بنهاني 14053121105/09/2007 35 NISRINE ELMDIRHRI15117P0111O05/09/2007 69105P07

تازةم.م بني امحمدالحسيمةم.م طمشت 1407067905/09/2008 33 HAMMANI DOUNIA03319P051105/09/2008 69715P04

تازةم.م سيدي بوسالمالناضورم م اولد شعيب 7698791116/09/1991 30 BENTOUHAMI FAHIMA49321P0711O05/09/2008 69432P01

تازةم.م بنـــــي اكرامــــــــــةشفشاونم.م احمد الشرقاوي 1406871605/09/2008 28 EL AISSAOUI  MOHCINE15105P051105/09/2008 69717P02

تازةم.م بني امحمدجرسيفم.م اولد خلوف 1549027802/09/2009 26 SABBAR SOUAD69313P041102/09/2009 69715P04

تازةم.م  تيناستالحسيمةم.م اسول 1549817901/01/2010 26 SLITANE AMAL03100P041101/01/2010 69719P02

تازةم.م بنـــــي اكرامــــــــــةتاوناتم م ايشتـــــــوم 1580423602/09/2010 19 EL BOUJADI IKRAME65519P041102/09/2010 69717P02

تازةم.م اولد حدوتاوناتم.م النقلة 1581531902/09/2010 19 SIOURI SAIDA65313P071102/09/2010 69106P01

تازةم.م البرارحةتازةم.م الزيتونة 1579930502/09/2010 14 AZENNOUD IHSANE69717P0511O02/09/2010 69715P03
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تازة- الحسيمة- تاونات07

المادة

المطلوبة
رمزها

تازةم.م سيدي بوسالمالحسيمةم.م بني عياش 1580271302/09/2010 14 MOHAMED  CHKIRBANE03523P031102/09/2010 69432P01

تازةم.م الجالةتازةم.م سيدي بوسالم 1582354102/09/2010 14 ZAYNOUNE MAJDA69432P011102/09/2010 69717P04

تازةم.م بني امحمدالحسيمةم م الزاوية 1404666805/09/2007 40 EL AISSAOUI SANAE03319P042205/09/2007 69715P04

تازةم.م بنـــــي اكرامــــــــــةتارودانتم.م تينياكورتين 1405050305/09/2007 35 ABDOURABIH  LAHCEN66900P882205/09/2007 69717P02

تازةم.م  تيناستشفشاونم/م ولمسة 1406781905/09/2008 28 EL  HARRAMI  NAOUFAL15121P112205/09/2008 69719P02

تازةم.م الجالةوادي الدهبم. واد الشياف 14045561105/09/2007 26 BOUALAM  MORAD53000P191205/09/2009 69717P04

تازةم.م الجالةوادي الدهبم. العركوب 14048181105/09/2007 26 JASSAB  ABDELHAQ53000P081205/09/2009 69717P04

تازةم.م  تيناستتاوناتم.م باب منصورة 1549014602/09/2009 26 NADIA EL BOUJADI65726P012202/09/2009 69719P02

تازةم.م  تيناستالحسيمةم.م طمشت 1549035702/09/2009 26 ZITTAN LATIFA03319P052202/09/2009 69719P02

تازةم.م البرارحةتازةم.م اهل مولى 1549008802/09/2009 22 BOURFOUNE OUAFAE69717P0622O02/09/2009 69715P03

تازةم.م مغراوةالحسيمةم.م بني عياش 1581666702/09/2010 14 ZOUBIR MOHAMED03523P032202/09/2010 69511P03

تازةم.م اهل مولىتاوناتم.م باب منصورة 15818891102/09/2010 14 BOUTOUALA EL ARBI65726P012202/09/2010 69717P06

تازةم.م اهل مولىتاوناتم.م اثنين تبودة 15821841002/09/2010 14 EL KHSASI JAMAL65319P012202/09/2010 69717P06
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الشـــــــرقية08

المادة

المطلوبة
رمزها

فيجيجم. الجديدةشفشاونم.م احمداشن 1406401105/09/2008 28 BAKKOU  MOHAMED15115P041105/09/2008 29117P08

فيجيجم م تامسلمتالحوزم.م تغنبوشت 11201341116/09/1998 92 KHALID ZERFAOUI46127P0322Z06/09/2000 29117P04

فيجيجم م مولي علي الشريفورززات م.م اكيرت نيكرنان 13671851107/09/2004 60 CHERIFI  ALAOUI  REDOUANE51600P1022Z07/09/2004 29117P05

فيجيجم.م عبو لكحلفيجيجم. عبد ا الشفشاوني 1264021905/09/2002 50 AZIZ NOURIA29311P012207/09/2007 29309P09

دريوشم. ميدار الجديدةبولمانم.م بلقاسمات 1179976106/09/2000 87 OBAZZI MERYEM13505P0811OX 06/09/2000 49721P06

دريوشم/م امزيلنتارودانتم.م المنظر الجميل 1404684105/09/2007 35 EL GALI ACHRAF66905P081105/09/2007 49813P01

دريوشم.م بوفرقوشالحسيمةم.م اسكمن 1404688405/09/2007 35 EL HACHIMI ZINE EL ABIDINE03513P061105/09/2007 49113P02

دريوشم.م المتنبيأوسردم.بئر كندوز 1404899205/09/2007 30 MARSLI  ABDELHAMID53000P171105/09/2007 49113P05

دريوشم.م الشهداءالحسيمةم.م اسمارالعلى 1548425226/11/2008 29 ICHOUIKHA ALI03311P0411Z26/11/2008 49729P02

دريوشم/م بني وكيلدريوشم.م بني يوسف 1548428125/11/2008 28 KADDOURI MOHAMED49723P021125/11/2008 49822P01

دريوشم.م بني يوسفدريوشم/م امزيلن 1580300202/09/2010 14 DARHMAN AZIZA49813P011102/09/2010 49723P02

دريوشم م  امجاوالحسيمةم م اربعاء تاوريرت 11552801016/09/1999 94 DERFOUFI SOUAD03311P0112O16/09/1999 49111P02

دريوشم. ميداردريوشم. ميدار الجديدة 1175939106/09/2000 50 DIOUANI MALIKA49721P0612X 19/10/2009 49802P01

دريوشم م ابن طـفيـــــلزاكورةم.م تانومريت 1404588905/09/2007 35 BOUZALLIF EL MILOUD51400P022205/09/2007 49105P02

دريوشم.م تاونتتارودانتم.م جابر بن حيان 1404622705/09/2007 35 DAHMANI MOHAMED66327P102205/09/2007 49115P03

دريوشم/م بني وكيلزاكورةم.م اولد عثمان 1405085405/09/2007 35 AIT SALAH REDOUANE51726P061205/09/2007 49822P01

دريوشم/م بني وكيلفيجيجم.م عكلة السدرة 1549214202/09/2009 26 LAMAYNY FATIMA29306P022223/11/2009 49822P01
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المادة

المطلوبة
رمزها

دريوشم.م المتنبيفيجيجم.م عبو لكحل 1549584502/09/2009 21 OUCHEN CHOUMICHA29309P092202/09/2009 49113P05

دريوشم/م بني وكيلدريوشم/م امزيلن 1549223402/09/2009 18 MOUHA NAOUAL49813P0122O02/09/2010 49822P01

الناضورم.سلوانالناضورم. صوناصيد 357508116/09/1989 74 RABHA  BEKKALI49321P0611P 26/11/2008 49321P02

الناضورم.م تزطوطينالعرائشم عبد القادر السدراوي 632891116/09/1995 73 SALAMA FATIMA44010P0511X 20/11/2000 49511P03

الناضورم. صوناصيدالناضورم.سلوان 1233888206/09/2001 58 ABOUTNI HASNA49321P0211P 06/09/2004 49321P06

الناضورم. سيدي محمد بن عبد اميدلتم.م تيزي ويلن 1406651205/09/2008 29 CHERKAOUI CHAMA21807P0622OX 05/09/2008 49317P02

بركــانم الشريف الدريسيتارودانتم. المسيرة الخضراء 377933117/09/1990 109 CHIHABI AICHA66319P0111AP 01/11/1991 55110P01

بركــانم. المام الشاطبيفاسم.المنصور الذهبي 1047125116/09/1996 41 HAJJI BOUCHRA26000P3911P 25/09/2006 55010P21

تاوريرتم.م  لكرانزةالحسيمةم.م اسكمن 12646181204/09/2002 75 BERHILI ABDENBI03513P061104/09/2002 55711P01

تاوريرتم/م الموحدينجرسيفم.م مزكيتام 13061311007/09/2003 59 BEZZARI ABDELKADER69115P011107/09/2004 55711P08

تاوريرتم/م الموحدينجرسيفم.م عين مزيزو 13673421007/09/2004 59 IMANE DADI69115P031107/09/2004 55711P08

تاوريرتم م العاطفالصويرةم.م اكركور 1405578405/09/2007 35 TAAOUICHT ESMAIL23320P321105/09/2007 55712P01

تاوريرتم.م لقطيطيرتينغيرم م صغرو 1119343316/09/1998 99 ZAKARI       ABDELILAH51119P022216/09/1998 55717P02

تاوريرتم.م لقطيطيرتينغيرم م صغرو 1155238316/09/1999 93 ES-SEBBAR    KHADIJA51119P022216/09/1999 55717P02

تاوريرتم.م المام البصيريتازةم.م سيدي بوسالم 13673861007/09/2004 47 ED_DARRAZ JALAL69432P012206/09/2006 55717P03

تاوريرتم م العاطفدريوشم.م أبي شعيب الدكـالي 1404832505/09/2007 40 KAJIOU ANISSA49105P042205/09/2007 55712P01

تاوريرتم م العاطفالحسيمةم م تغزوت 1405192105/09/2007 35 BOUDIHAR MOHAMED03529P012205/09/2007 55712P01

P80 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

الشـــــــرقية08

المادة

المطلوبة
رمزها

تاوريرتم.م لقطيطيرالناضورم.م تزطوطين 1400115707/09/2005 33 MOHAMMED FAHCHOUCH49511P032214/10/2009 55717P02

تاوريرتم.م لقطيطيردريوشم م عين زورة 1406986305/09/2008 28 FADILI NOUREDDINE49105P011205/09/2008 55717P02

تاوريرتم.م  لكرانزةدريوشم.م. ازلف 14072321105/09/2008 28 LAKBIR HANANE49729P0312O05/09/2008 55711P01

تاوريرتم.م. النجاحالناضورم.م. حاسي بركان 1368121707/09/2004 22 RACHIDA BOUASI49505P0122O02/09/2009 55717P05

تاوريرتم/م الموحدينفيجيجم.م زيري بن عطية 1405338705/09/2007 21 ERRAZAK ALLAH ISMAIL29115P032207/10/2009 55711P08

تاوريرتم. م  محمد بن ابراهيمدريوشم.م المتنبي 15799791002/09/2010 19 BAKTET    DOUNIA49113P051202/09/2010 55711P05

تاوريرتم/م الموحدينفيجيجم.م زيري بن عطية 1581394702/09/2010 14 OUTHAMI MERYEM29115P032202/09/2010 55711P08

تاوريرتم. م  محمد بن ابراهيمدريوشم.م 20 غشت 1582318602/09/2010 14 SBIA  SAID49721P082202/09/2010 55711P05

P81 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

وادي الذهب - الكويرة09

المادة

المطلوبة
رمزها

وادي الدهبم. واد الشيافالسمارةم. ابن زهر 1238908106/09/2001 62 BRAHIM OUHAMMOU25000P0922P 06/09/2002 53000P19

وادي الدهبم. المسيرة الخضراءالعيونم. احمد شوقي 173072116/09/1982 24 MIMOUNE ABDELAZIZ43115P1722P 05/09/2008 53000P14

P82 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

العيون -بوجدور-الساقية الحمراء10

المادة

المطلوبة
رمزها

طرفايةم. عقبة بن نافعزاكورةم م بني علي 1235889906/09/2001 81 ABBASSI MOHAMED ABDOU51728P051106/09/2001 43113P03

طرفايةم. عقبة بن نافعأسـا الزاكم م عوينة ايتوسة 1236492106/09/2001 81 EL KOURI AHMED31505P021106/09/2001 43113P03

طرفايةم. عقبة بن نافعطاطام/م العين 1406278105/09/2008 28 RABIA AIT RASSAIL67307P0122O05/09/2008 43113P03

العيونم/م. ابي بكر الصديقبرشيدم حليمة السعدية 110306116/09/1980 106 JABER ABDERRAHIM59310P0411P 22/09/1998 43315P07

العيونم.يـــوســـف ابن تاشفــيــــنمكناسم  عبد ا بن رواحة 317692516/09/1988 89 LALLA FATIMA ACHIQ47000P2211OP 21/09/2001 43000P08

العيونم. حي  الحجريالرحامنةم. المسيرة الخضراء 689951116/09/1980 68 SBIA AHMED19705P1511P 16/09/2000 43000P19

العيونم. احمد شوقيوادي الدهبم. المسيرة الخضراء 12634581004/09/2002 58 AINIA     EL MAHDI53000P1412P 16/09/2003 43115P17

العيونم. ابن زيدونكلميمم. الحنصالي 1156661116/09/1999 48 BAHMANE SAID31313P1712P 06/10/2008 43000P25

P83 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

كلميم - السمارة11

المادة

المطلوبة
رمزها

السمارةم. الشهيد محمد الزرقطونياكادير اداوتنـانم.حسان بن ثابت 1305520505/09/2003 50 ABIZA MAJDA01831P0112OP 07/09/2005 25000P04

السمارةم. ابن زهروادي الدهبم. واد الشياف 1158645116/09/1999 30 AITLBAZ  SAID53000P1922P 05/09/2007 25000P09

كلميمم. الحنصاليالعيونم. ابن زيدون 659278116/09/1979 84 WAGJA MOULOUD43000P2511AP 16/09/1996 31313P17

كلميمم.م افرض ند الحسينكلميمم م ابراهيم الدرويش 1236658106/09/2001 81 EL MZOUART ABDELLAH31117P0211X 06/09/2001 31105P08

كلميمم. سيدي بورجاتيزنيتم م عبد الكريم الخطابى 1265723104/09/2002 69 EL BAKRIMI ABDERRAHIM73305P0622P 06/09/2003 31105P04

كلميمم م احمد المنصور الذهبيشتـوكة ايــت بـهاءم.م.النـــوار 11744081106/09/2000 53 BOUTSSAID MOHAMED01115P0522P 02/10/2009 31117P01

كلميمم م ابراهيم الدرويشطاطام م ابي عنان المريني 15797621102/09/2010 14 MARYEM AGOURAME67505P0122OX 02/09/2010 31117P02

طاطام م  تــاكموتطاطام.م درعة 665351711/10/1977 43 ABDERRAHMANE DIDI67605P0111P 06/09/2006 67513P01

طاطام.م ايليغفيجيجم.م سيدي بوطيب 14074361105/09/2008 28 OULAARBI BRAHIM29115P041105/09/2008 67111P11

طاطام م اقا إيغانتارودانتم م محند اسعدان السكتاني 1155960216/09/1999 21 LAAFAR YASSINE66519P021102/09/2009 67305P01

طاطام.م درعةطاطام م  تــاكموت 11798871006/09/2000 83 IGHOUNANE KHALID67513P0122P 06/09/2001 67605P01

طاطام.م ايليغشفشاونم م بني صدرات 14074161105/09/2008 28 OUBOURICH  ABDELKABIR15117P022205/09/2008 67111P11

طاطام.م ايليغفيجيجمجموعة مدارس الطلس 14074301105/09/2008 28 OUKBIR MOHAMED29111P041205/09/2008 67111P11

طاطام م  إبن يعقوبفيجيجم.م زيري بن عطية 14073981105/09/2008 25 OUAHA MESSAOUD29115P031205/12/2009 67305P03

P84 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

سوس- ماسة- درعة12

المادة

المطلوبة
رمزها

اكادير اداوتنـانم.م انسيساسفيم م مول البركي 651643620/10/1975 179 ABDLMAJID DOUMALI57109P0111AX 10/12/1985 01839P02

اكادير اداوتنـانم. المسيرةاكادير اداوتنـانم.الوفاء 213779116/09/1985 98 BALHOUSS ABDELLATIF01801P0411P 20/09/2000 01801P03

اكادير اداوتنـانم.م  سيدي بوسحاباكادير اداوتنـانم. الطاهر الفراني 939771516/09/1978 88 EL KOUTIT AMINA01800P0111AP 16/09/1995 01800P03

اكادير اداوتنـانم.حسان بن ثابتالسمارةم. الشهيد محمد الزرقطوني 706545115/09/1992 84 LAHCEN AFNAKKAR25000P0411AP 16/09/1996 01831P01

اكادير اداوتنـانم.بئرانزرانتارودانتم. أحفير 1175840106/09/2000 62 AIT HAMMOU REKIA66900P0111P 24/09/2003 01510P01

اكادير اداوتنـانم/م. الفردوساكادير اداوتنـانم.م  سيدي بوسحاب 1156454216/09/1999 77 BOULMAOUAHIB MOHAMED01800P0322P 06/09/2003 01323P15

اكادير اداوتنـانم. الطاهر الفرانياكادير اداوتنـانم/م. الفردوس 1158373216/09/1999 69 KAMMACH BOUCHRA01323P1522OP 18/09/2004 01800P01

اكادير اداوتنـانم.الوفاءاكادير اداوتنـانم. المسيرة 978242216/09/1982 48 BOUSSKRI LATIFA01801P0322P 10/10/2004 01801P04

اكادير اداوتنـانم.م اسكنساليوسفيةم.م الجولن 11140891216/09/1997 30 HASSOUNI     NADIA57321P0412OX 03/09/2008 01836P02

اكادير اداوتنـانم.م الشهيدالحسيـن بـن علياكادير اداوتنـانم.م اسكنس 1237528206/09/2001 25 AISSAM IDAOU,ZID01836P0222X 02/09/2009 01317P02

ورززاتم م  ادلسانتينغيرم.م المدون 1266396112/09/2002 76 EL OUACHKOUNI      FATIMA51313P0611O12/09/2002 51315P04

ورززاتم.م الحريةتينغيرم/م تغصى 1367146707/09/2004 60 AZEROUAL HAFSSA51322P0111O16/09/2004 51744P08

ورززاتم.م آيت علي او عيسىزاكورةم م تسركات 1400719307/09/2005 37 NEJJARI MOHAMED51705P061105/09/2009 51537P01

ورززاتم م تيغدوتشيشاوةم.م امسكسلن السفلى 1405996415/02/2008 37 ABDOU MALIKA48607P0211O15/02/2008 51323P03

ورززاتم.م اليغ انتركيالجديدةم.م اولد سي حمدون 91091816/09/1995 35 BOUZIANE ABDELILAH17915P021105/09/2007 51327P06

ورززاتم.م اكادينفيجيجم.م سيدي بوطيب 1406472805/09/2008 28 BENHITI ALI29115P041105/09/2008 51737P09

ورززاتم م امغليشفشاونم/م متاع 14064871005/09/2008 28 BEN SIDER MOHAMED15511P051105/09/2008 51740P04

P85 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

سوس- ماسة- درعة12

المادة

المطلوبة
رمزها

ورززاتم م تلواتتازةم.م لعزيب 1548445201/12/2008 28 MAZOUZ BRAHIM69111P051101/12/2008 51325P02

ورززاتم.م اغرم نوكدالزاكورةم م بني سمكين 1550622401/01/2010 21 HISSI51719P051101/01/2010 51528P01

ورززاتم م عبد ا بن ياسينتينغيرم.م تزلفت 1550967128/10/2009 21 OUADI YOUSSEF51320P141128/10/2009 51325P06

ورززاتم.م اغرم نوكدالزاكورةم م تسركات 1550881126/10/2009 18 MOHAMED     HABBOU51705P061114/09/2010 51528P01

ورززاتم.م الصورورززاتم م امغلي 1579705202/09/2010 14 AAZIZI MOHAMED51740P041102/09/2010 51311P02

ورززاتم م تلواتتينغيرم م تكموت 1579743602/09/2010 14 HIND ADAR51119P071114/09/2010 51325P02

ورززاتم م اجلموسورززاتم.م اغيل نينبيان 15801711002/09/2010 14 BOULARIYA MOHAMED51320P201102/09/2010 51325P01

ورززاتم م عبد ا بن ياسينزاكورةم م اسمارة 1580216102/09/2010 14 CHABALI KHALID51735P091102/09/2010 51325P06

ورززاتم.م تكاديرتورززاتم.م تازولت نمرادو 1580367202/09/2010 14 EL AFROUGUI HAFIDA51737P101102/09/2010 51737P11

ورززاتم م تيغدوتورززاتم.م تازولط 1580473202/09/2010 14 ELHAJJI NOUREDDINE51309P041102/09/2010 51323P03

ورززاتم.م اغير كنطولةورززاتم.م كنطولة 1580643802/09/2010 14 EL KOUDOUSSI ABDELMAJID51314P021102/09/2010 51737P16

ورززاتم.م اغرم نوكدالورززاتم.م تاوريرت انسي 1582302402/09/2010 14 ROUKAY AHMED51737P141102/09/2010 51528P01

ورززاتم.م تاوريرت ايت زغارورززاتم/م امزري 1582304302/09/2010 14 SAADANI HASSAN51320P281102/09/2010 51539P01

ورززاتم.م تاوريرت انسيطاطام م  إبن يعقوب 12338011106/09/2001 83 SOUAD  ABANNA67305P0322OX 06/09/2001 51737P14

ورززاتم م  ادلسانتينغيرم م اموكر 1265567904/09/2002 75 HANAN EL ALAMI21113P0322O04/09/2002 51315P04

ورززاتم.م احنداكنورززاتم.م اما غودن 1401474806/09/2006 36 EL OMARI ABDESSAMAD51311P042203/09/2008 51325P07

ورززات م.م سيدي لحساينتارودانتم.م المام الشافعي 1405828424/01/2008 35 ID ALI MOHAMED66900P201224/01/2008 51742P03

P86 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

سوس- ماسة- درعة12

المادة

المطلوبة
رمزها

ورززاتم.م اليغ انتركيبنى مللم.م ناور 1267964112/09/2002 30 LAOUANE ADIL07917P0222Z05/09/2008 51327P06

ورززاتم م.اسكاورززاتم.م اما غودن 14053371005/09/2007 29 LATIFA  ERRAOUI51311P041205/09/2009 51325P04

ورززاتم م تامعروفتفيجيجم.م لمظل 14069991105/09/2008 28 FARDAOUS KAMAL29118P022205/09/2008 51309P02

ورززاتم م تلواتتينغيرم.م زاكرا 1551014112/01/2010 21 OURBATI HASSAN51737P062212/01/2010 51325P02

ورززاتم م تيسليتورززاتم م امغلي 1580382402/09/2010 14 ELAMRANI AHMED51740P042202/09/2010 51741P06

ورززات م.م سيدي لحساينورززاتم م امغلي 1581158202/09/2010 14 MASSOUS BRAHIM51740P042202/09/2010 51742P03

ورززاتم.م اما غودنورززاتم.م ايت قالة 1581377202/09/2010 14 OUMOUSSA HAMID51320P231202/09/2010 51311P04

ورززاتم.م اكادينزاكورةم م اسمارة 1581598602/09/2010 14 TIJANI ABDELMAJID51735P092202/09/2010 51737P09

ورززاتم م اجلموستينغيرم/م امجكاك 1581701302/09/2010 14 ABDELLAZIZ ZEGDAOUI51914P011202/09/2010 51325P01

ورززاتم.م تازولطتينغيرم.م اوزغيمت 15819341102/09/2010 14 ELHASSANIA TARSAFI51320P122202/09/2010 51309P04

ورززاتم م اكوينسورززاتم.م تاوريرت انسي 1582005802/09/2010 14 EL KETTANI ABDERRAHMANE51737P1422X 02/09/2010 51309P01

ورززات م.م ازلغزاكورةم.م المرجـة 1582127202/09/2010 14 IBOURK  ABDELLAH51735P102202/09/2010 51600P07

ورززاتم م تيغدوتزاكورةم.م ابرنوص 1582128402/09/2010 14 ID ETTALEB MOHAMMED51726P021202/09/2010 51323P03

ورززاتم.م اكادينورززاتم.م ايت قالة 1582319102/09/2010 14 SDASSI  MOHAMED51320P232202/09/2010 51737P09

تارودانتم. النصرتينغيرم. ايت باعمران 59002416/09/1994 95 OUAIRA    MOHAMMED51117P041106/09/2001 66905P17

تارودانتم. النصرتارودانتم.م ايت صالح 1121268216/09/1998 95 AZEDDAGH ISMAIL66963P011116/09/1999 66905P17

تارودانتم.م امحند ابراهيم اليعقوبيتارودانتم.م امالو 1157413116/09/1999 93 ESSAD LAHOUCINE66517P031116/09/1999 66519P05
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تارودانتم. أحفيراكادير اداوتنـانم.بئرانزران 659270117/09/1979 92 SIRAJE LAHOUCINE01510P0111P 06/09/2003 66900P01

تارودانتم.م زاوية سيدي داودتارودانتم.م الشهيد إدريس  حارتي 11213571016/09/1998 89 AIT OUMGHAR FADMA66737P0111O24/02/2002 66407P01

تارودانتم.م الطــالــعةتارودانتم.م  تجكالت 1174638106/09/2000 83 EL WARGUI ABDELLAH66731P011106/09/2001 66725P03

تارودانتم.م عمار إبن ياسرطاطام م سيدي عبد ا بن مبارك 1265377404/09/2002 80 AICHA DARJA67105P051104/09/2002 66900P12

تارودانتم.م ابن الهيتمتارودانتم.م واد المخازن 1234220206/09/2001 79 AKKAOUI SABAH66767P0111O04/09/2002 66327P06

تارودانتم م النهضةتارودانتم.م تكوكة 12397141006/09/2001 77 WAKRIM AZIZ66743P011104/09/2002 66717P01

تارودانتم.م أبو موسى الشعريتارودانتم.م بوكماخ 1268526104/09/2002 75 MOUMNI JAMAL66900P8011X 04/09/2002 66900P06

تارودانتم.م الشهيد إدريس  حارتيتارودانتم/م اكلكال 1404137101/01/2002 73 HAMMOU KASSE    ABDELLAH66900P511107/09/2003 66737P01

تارودانتم.م تزيوكتطاطام/م تيزغت 1307510105/09/2003 72 JIKOUTE SAIDA67111P081105/09/2003 66905P13

تارودانتم.م سيدى وعزيزتارودانتم م محند اسعدان السكتاني 14041621001/01/2002 69 WAALI  ALI66519P021107/09/2004 66731P05

تارودانت  م.م شليواتتارودانتم.م النوار 1306363905/09/2003 68 BOUZIT LATIFA66900P3311O05/09/2003 66900P66

تارودانتم.م الشوطاتتارودانتم.م  المهارة الفيض 1263541204/09/2002 67 AIT HAIDA FARIDA66713P0211O07/09/2004 66906P02

تارودانتم.م الدارسةتارودانتم/م كطيوة 1264655204/09/2002 63 BENINNI IDRISS66900P491119/09/2005 66900P09

تارودانتم.م اولد مسافرالصويرةم.م زاوية اسوقين 1367864307/09/2004 61 FATIHA NKHAILI23320P2311O07/09/2004 66329P02

تارودانتم.م ايت صالحورززاتم.م ايت تكة 1367118507/09/2004 59 ASEYAKHE  AZIZ51740P051107/09/2004 66963P01

تارودانتم.م سيدى وعزيززاكورةم م تفتشنا 1367702507/09/2004 59 EZZAHRI MBARK51748P011107/09/2004 66731P05

تارودانتم.م امحند ابراهيم اليعقوبيتارودانتم م  تاركة ميمون 1308333105/09/2003 51 SABRI YOUSSEF66519P031105/09/2007 66519P05
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تارودانتم.م تنوينانتارودانت  م.م انفكن 1400741107/09/2005 51 OUADDI JMIAA66900P701107/09/2005 66900P48

تارودانتم م الرزاكنةسيدي بنورم.م المـــــــل 1173220506/09/2000 43 ARHLADE        ZOHRA17519P0111O06/09/2006 66717P03

تارودانتم.م الوفاءتارودانتم/م توينرت 1401499106/09/2006 43 MARCHA   AIMAD66900P441106/09/2006 66905P06

تارودانتم.م  المهارة الفيضتارودانتم.م أدوز اوناين 1401985306/09/2006 43 DIANI   R KIA66517P041106/09/2006 66713P02

تارودانتم.م زاويت ايت الحسن ابراهيمتارودانتم.م ايت بوزمان 1367521107/09/2004 41 EL HOUZALI MOHAMED66974P011105/09/2007 66713P04

تارودانتم. الصفاءتارودانتم.م ايت صالح 1400043307/09/2005 41 ELOUATIQ MINA66963P0111O05/09/2008 66905P15

تارودانت   م م عبدالمومنتارودانتم.م ابن الحسن الوزاني 1405115905/09/2007 35 AMZIL   YOUSSEF66900P211105/09/2007 66705P01

تارودانتم.م خميس ايت يونسشفشاونم/م غرمالك 1406212805/09/2008 28 ABISSA  JAWAD15121P121105/09/2008 66119P02

تارودانتم م الحاج عبد ا زكورشفشاونم م بني عمران 14062271105/09/2008 28 AFIF  BOUBAKER15105P061105/09/2008 66105P01

تارودانتم.م تصدرتتارودانتم.م ابن زيدون 1406341905/09/2008 28 ARKKOU  HAFIDA66757P0111O05/09/2008 66905P09

تارودانتم.م سيدى وعزيزتارودانتم.م سيدي احمد اوزيو 1406568105/09/2008 28 BOUMLIK  SAFA66900P321105/09/2008 66731P05

تارودانتم/م كطيوةشفشاونم.م الفقيه المودن 1406746905/09/2008 28 EL  BOUDARI  FARID15105P011105/09/2008 66900P49

تارودانتم.م  عقبة بن نافعتارودانتم م تيزكي 1406811905/09/2008 28 EL  KHANFAR  MALIKA66505P021105/09/2008 66741P02

تارودانتم.م سيدى وعزيززاكورةم.م تيراف 1406876405/09/2008 28 MOHAMED AAKILI51800P101105/09/2008 66731P05

تارودانتم.م ايت صالحدريوشم.م عين الشيفاء 1406263205/09/2008 25 AIT BOUKHLIK MOHAMED49729P0111Z07/10/2009 66963P01

تارودانتم/م بحيرة افنيالجديدةم م الحمامنة 1263779204/09/2002 21 AMHOURI MOSTAFA17311P011102/09/2009 66900P59

تارودانتم.م التقدمتارودانتم.م يوسف بن تاشفين 1549446202/09/2009 21 ZITANE ISMAIL66769P011102/09/2009 66771P01
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تارودانتم م الملـــــثتارودانتم.م امالو 1579740102/09/2010 14 ACHICHAOU MUSTAPHA66517P031102/09/2010 66713P05

تارودانتم.م  تجكالتزاكورة م.م تمساهلت 1579794802/09/2010 14 AIT HAMEUR HICHAM51800P061102/09/2010 66731P01

تارودانتم/م كطيوةتارودانتم.م امغيض 1580230902/09/2010 14 CHAIB OMAR66900P221102/09/2010 66900P49

تارودانتم.م الزعفرانزاكورةم م تنفو 1580234402/09/2010 14 CHAKOUK LAHCEN51727P041102/09/2010 66519P01

تارودانتم.م الزلقةتارودانت   م.م تسدرمت 1580570202/09/2010 14 EL MOUTAOUAKIL FATIHA66900P711102/09/2010 66327P08

تارودانتم.م الزهورزاكورةم.م بوازار 1580576902/09/2010 14 EL OUARARI MOHAMED51735P071102/09/2010 66905P19

تارودانتم.م خميس ايت يونستارودانتم.م امغيض 1580847702/09/2010 14 HASSOUN BOUBKER66900P221102/09/2010 66119P02

تارودانتم.م إدريس  1زاكورةم م تنفو 1580870702/09/2010 14 IACHMI MOHAMED51727P041102/09/2010 66719P01

تارودانتم.م أدوز اوناينزاكورةم م اسمارة 1581091102/09/2010 14 LEGSSAISSI AHMED51735P091102/09/2010 66517P04

تارودانتم.م إبن الفارضتارودانتم.م تكوكة 1581514502/09/2010 14 SBISSI KHALID66743P011102/09/2010 66723P01

تارودانتم.م  تجكالتزاكورةم.م بوازار 1581602202/09/2010 14 TMIQ HASSAN51735P071102/09/2010 66731P01

تارودانتم م الهوزاليتارودانتم.م أدوز اوناين 1581613202/09/2010 14 WADOUDI BRAHIM66517P041102/09/2010 66115P01

تارودانتم.م تاسدرمتتارودانتم.م سيروا 1581721102/09/2010 14 AIT ABALLA ABDERRAHMANE66327P121102/09/2010 66517P01

تارودانتم.م السعديين مكرانتارودانتم.م سيدي حمو الطالب 1581738602/09/2010 14 AIT OUJMIH KHADDOUJ66900P191102/09/2010 66737P02

تارودانتم.م التقدمتارودانتم.م ازكرور 1581865202/09/2010 14 LEMRHARI BOUCHRA66900P771102/09/2010 66771P01

تارودانتم.م زاويت ايت الحسن ابراهيمتارودانتم/م توررت نزدي 1581880902/09/2010 14 BOULAADAM FOUZIA66900P631102/09/2010 66713P04

تارودانتم.م النبعاثتارودانتم.م ابن خلدون 1581923102/09/2010 14 DLIMI   RACHIDA66775P011102/09/2010 66517P02
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تارودانتم.م ابن العربيتارودانتم.م ازكرور 1582063702/09/2010 14 ELYAQTINE  KHADIJA66900P771102/09/2010 66900P86

تارودانتم.م تحشمومتتارودانتم.م بوكماخ 1582254202/09/2010 14 OUBELLA  OMAR66900P801102/09/2010 66711P06

تارودانتم. النصرتارودانتم.م الطــالــعة 1157026216/09/1999 85 IMOUH LHOUSSAINE66725P032216/09/2001 66905P17

تارودانتم. المسيرة الخضراءبركــانم الشريف الدريسي 863503616/09/1985 82 CHLYAH  RABEA55110P0112O/AP 31/10/1997 66319P01

تارودانتم.م امحند ابراهيم اليعقوبيتارودانتم.م طلحة بن الزوبير 1270007204/09/2002 77 ZINEDDINE ZINEB66900P2322O04/09/2002 66519P05

تارودانتم.م التقدمتارودانتم.م عمر ابن العاص 1307376405/09/2003 67 HEBBARI YOUSSEF66900P242205/09/2003 66771P01

تارودانتم.م بويحيىتارودانتم.م أبو موسى الشعري 1268622504/09/2002 63 NABOULSI ABDERRAZZAQ66900P0622X 19/09/2005 66317P02

تارودانتم.م سيدى وعزيزتارودانتم.م عمر ابن العاص 1401513106/09/2006 43 AJDAIDI  SAMIRA66900P242206/09/2006 66731P05

تارودانتم.م الدارسةتارودانتم.م الزلقة 13683641007/09/2004 36 FOUZI YASSINE66327P081210/09/2008 66900P09

تارودانتم.م ابن الهيتمتارودانتم.م تمرووب 14063111005/09/2008 29 AMENKOUR  RAHMA66900P4712O05/09/2008 66327P06

تارودانتم.م سيدى وعزيززاكورةم.م اولد عثمان 1406514605/09/2008 28 BOUCHAIT EL GHALYA51726P062205/09/2008 66731P05

تارودانتم.م سيدى وعزيززاكورةم.م اولد عثمان 1406393605/09/2008 25 BAJI MOHAMED51726P062230/10/2009 66731P05

تارودانتم م محند اسعدان السكتانيفيجيجم م مولي علي الشريف 1406920305/09/2008 25 EL WAFI MOULAY ELMOUSTAFA29117P052210/12/2009 66519P02

تارودانتم.م سيدى وعزيزتارودانتم.م الفراهيدي 1407224405/09/2008 21 LAHMAM  MOHAMED66900P811213/10/2009 66731P05

تارودانتم.م تنفاشتزاكورةم.م اولد أيوب 1548765302/09/2009 21 EL HAOUTI FATIMA ZOHRA51400P012202/09/2009 66900P30

تارودانتم م زكموزينتارودانتم م محند اسعدان السكتاني 15489921002/09/2009 21 ID M  HAMED    JAMAL66519P022202/09/2009 66527P01

تارودانتم.م ابن العربيزاكورة م.م امييرد 1550388626/10/2009 21 ELFACHAT     MOHAMED51800P052226/10/2009 66900P86
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تارودانتم.م إبن الفارضتارودانتم/م معاد بن جبل 1550390107/09/2009 21 EL-FAHFOUHI MOSTAFA66900P392207/09/2009 66723P01

تارودانتم.م إبن الفارضتارودانتم/م اكيسل 1550472107/09/2009 21 FARAGE BRAHIM66900P581207/09/2009 66723P01

تارودانتم م بيكودينتارودانتم.م الرشاد 15506261007/09/2009 21 HOUARI   KHALID66327P022207/09/2009 66317P01

تارودانتم.م خميس ايت يونستارودانتم.م ارزى 15798161002/09/2010 14 AITABAD ABDELLAH66900P342202/09/2010 66119P02

تارودانتم م تلمكانتتارودانتم/م اكيسل 1580362902/09/2010 14 EL ABIDI AZIZ66900P581202/09/2010 66327P01

تارودانتم م الحاج عبد ا زكورزاكورةم.م اغلل 1580995702/09/2010 14 KHOULOUD IDRISS51711P032216/09/2010 66105P01

تارودانتم.م إبن حزمزاكورةم م بني سمكين 1581644302/09/2010 14 ZARGHILI IBRAHIM51719P051202/09/2010 66900P10

تارودانتم م سيدي بودالةتارودانتم.م اعرابن 1581718202/09/2010 14 AHROUCH OTMAN66515P022202/09/2010 66117P01

تارودانتم.م تاسدرمتتارودانتم.م ازكرور 1581725602/09/2010 14 AIT BELHAJ ABDERRAHIM66900P772202/09/2010 66517P01

تارودانت   م.م تسدرمتتارودانتم.م جابر بن حيان 1581729202/09/2010 14 AIT ELFAQUIH IDRISS66327P101202/09/2010 66900P71

تارودانتم.م الدارسةتارودانتم.م جابر بن حيان 1581735202/09/2010 14 AIT KACEM EL HABIB66327P102202/09/2010 66900P09

تارودانتم.م  عقبة بن نافعتارودانتم/م تاويالت 1581741502/09/2010 14 AIT SOUS AMINA66900P621202/09/2010 66741P02

تارودانتم م الجهادتارودانتم.م جابر بن حيان 1581864302/09/2010 14 BOUCHKOUR RACHID66327P102202/09/2010 66129P01

تارودانتم.م  تجكالتتارودانتم.م عمر ابن العاص 1581878302/09/2010 14 BOUKHOU   LHASSAN66900P242202/09/2010 66731P01

تارودانتم.م يوسف بن تاشفينتارودانتم.م الفراهيدي 15818811002/09/2010 14 BOULAHYA  YOUSSEF66900P812202/09/2010 66769P01

تارودانتم.م خميس ايت يونستارودانتم.م عمر ابن العاص 1581994402/09/2010 14 EL HROUICH EL MAHFOUD66900P242202/09/2010 66119P02

تارودانت   م.م تسدرمتتارودانتم.م اعرابن 1582049202/09/2010 14 ELGHAYLANY  MUSTAPHA66515P022202/09/2010 66900P71
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تارودانتم م  تاركة ميمونتارودانتم.م الفراهيدي 1582058102/09/2010 14 ELMAYMOUNY   BOUJEMAA66900P812202/09/2010 66519P03

تارودانتم.م السعديين مكرانتارودانتم.م ابن خلدون 1582202402/09/2010 14 SIBOUSS MBARKA66775P012202/09/2010 66737P02

تارودانتم م النهضةتارودانتم.م الينبوع 1582232802/09/2010 14 NAAIM KHADIJA66905P2322O02/09/2010 66717P01

تارودانتم.م طلحة بن الزوبيرورززاتم.م تورتيت 1582388802/09/2010 14 ELHACHMI AAMARA51320P222206/02/2011 66900P23

تيزنيتم.م عبد الرحمان الجشتيمىازيللم.م وازنت 12687151202/09/2002 77 NATIJ FATIMA05222P0111O04/09/2002 73507P01

تيزنيتم.م  المختار السوسىتارودانتم/م تيسافين 14063911005/09/2008 28 BAHOU  RACHIDA66900P5311O05/09/2008 73509P01

تيزنيتم.م الزهورطاطام.م أسموكن 1238928106/09/2001 77 MOHAMED  OUITTASNE67000P022202/10/2002 73100P13

تيزنيتم.م  المختار السوسىمراكشم.م دوار الجامع 12397351106/09/2001 53 YAZIDI AMINA40715P0522O06/09/2005 73509P01

تيزنيتم م عبد الكريم الخطابىكلميمم. سيدي بورجا 1263245104/09/2002 30 ABERDAY LAHCEN31105P0412P 05/09/2007 73305P06

تيزنيتم.م  المختار السوسىدريوشم.م ابـن المقفع 14067111305/09/2008 29 EL AABADI TAOUFIK49721P0722Z05/09/2008 73509P01

شتـوكة ايــت بـهاءم/م النهضةشتـوكة ايــت بـهاءم.م حسان ابن ثابت 1154518116/09/1999 97 BEN GRROUGE NAIMA01111P0411O16/09/1999 01614P02

شتـوكة ايــت بـهاءم.م إبن تيميةسيدي إيفنيم.م الفارابي 1154558416/09/1999 93 MEDIOUNI  ABDELLATIF73913P061116/09/1999 01105P02

شتـوكة ايــت بـهاءم.م إبن تيميةكلميمم م الطاهر الفراني 1123521216/09/1998 91 HAJLI AHMED31109P021116/09/2000 01105P02

شتـوكة ايــت بـهاء م.م فيفريطاطام م اقا إيغان 1238816206/09/2001 82 LATIFA  OUAISSA67305P011121/10/2002 01605P02

شتـوكة ايــت بـهاءم. سـيـدي بـيـبيشتـوكة ايــت بـهاءم. الفداء 1116036116/09/1997 76 MOUAATAKID AICHA01121P0211O07/09/2000 01127P01

شتـوكة ايــت بـهاءم.م ايت بن كمودتارودانتم/م المام مسلم 1263345704/09/2002 76 ADCHAR MERIYEM66900P5611OX 04/09/2002 01600P04

شتـوكة ايــت بـهاءم/م النهضةشتـوكة ايــت بـهاءم.م المام مسلم 1177700306/09/2000 75 OUARGHEN THAMI01121P0511X 13/09/2003 01614P02
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شتـوكة ايــت بـهاءم/م النهضةطاطام.م أيت ياسين 1268689104/09/2002 75 ILHAM NAOU67515P0511O04/09/2002 01614P02

شتـوكة ايــت بـهاءم.م البحثريالرحامنةم م اولد حموش 1404107204/09/2002 75 NASSIRI BRAHIM19515P0411X 04/09/2002 01139P02

شتـوكة ايــت بـهاءم.م ايت اعزاالرحامنةم م اولد حموش 1404109904/09/2002 75 BOUHAL BRAHIM19515P041104/09/2002 01607P02

شتـوكة ايــت بـهاءم.م إبن تيميةتارودانتم.م تكنزا 1367439107/09/2004 59 EL AZHARY MOHAMED66900P8311X 07/09/2004 01105P02

شتـوكة ايــت بـهاءم.م العلويينوزانم م عين دريج 860702621/09/1983 52 QANQACHE ZAHRA60505P0311O06/09/2005 01127P05

شتـوكة ايــت بـهاءم/م ابن رشدزاكورةم م اولد ابراهيم 13994801007/09/2005 51 BOUAAL EL HOUSSAINE51727P051107/09/2005 01607P03

شتـوكة ايــت بـهاءم.م حسان ابن ثابتالصويرةم.م سيدي غانم 1400809507/09/2005 44 HAYAT OUTBAKAT23319P0111O05/09/2007 01111P04

شتـوكة ايــت بـهاءم.م ايت اعزاتارودانتم.م اضار 1405341505/09/2007 35 ESSALIME    MUSTAPHA66123P0211X 05/09/2007 01607P02

شتـوكة ايــت بـهاءم/م ابن رشدتارودانتم/م ابا كيزن 1407531205/09/2008 33 SKAIKA  KHADIJA66900P4211X 05/09/2008 01607P03

شتـوكة ايــت بـهاءم.م المام مسلمالصويرةم.م تكولت 1406199505/09/2008 28 SOUDA ABDELMAABOUD23320P2111OX 05/09/2008 01121P05

شتـوكة ايــت بـهاءم.م عمر بن الخطابدريوشم.م اوشانن 14072511105/09/2008 28 LARGO LAHCEN49717P011105/09/2008 01610P02

شتـوكة ايــت بـهاءم.م اولبنورززاتم/م امزري 1407500305/09/2008 28 HAFIDA SAMLALI51320P2811X 05/09/2008 01610P01

شتـوكة ايــت بـهاءم.م اولبنورززاتم/م امزري 1407581305/09/2008 28 LAHCEN WAHANI51320P2811X 05/09/2008 01610P01

شتـوكة ايــت بـهاءم.م.الــوفـــــاقشتـوكة ايــت بـهاءم.م.الـــــواحــة 1550876407/09/2009 22 GOURMA MINA01117P0111OX 07/09/2009 01121P03

شتـوكة ايــت بـهاءم.م امجاضزاكورةم.م ابرنوص 1550042424/12/2009 21 BOUSSAINE JAMILA51726P0211O24/12/2009 01618P01

شتـوكة ايــت بـهاءم.م اليرموكتارودانتم.م ازكرور 1582219202/09/2010 15 MELLOUK  AHMED66900P7711ZX 02/09/2010 01139P01

شتـوكة ايــت بـهاءم.م اكمضان تكوشتتارودانتم.م امغيض 15804311102/09/2010 14 EL FARAH LARBI66900P221102/09/2010 01612P01
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شتـوكة ايــت بـهاءم.م انبدورزاكورةم م الزركان 15810671102/09/2010 14 LAMINE MOHAMED51733P0211X 02/09/2010 01604P01

شتـوكة ايــت بـهاءم.م الدارسةورززاتم/م أسكا  نايت عفان 15816241302/09/2010 14 ZAAIME LAHBIB51320P271102/09/2010 01525P01

شتـوكة ايــت بـهاءم.م انبدورتارودانتم.م اضار 1581632102/09/2010 14 ZAIA MOHAMED66123P021102/09/2010 01604P01

شتـوكة ايــت بـهاءم.م امحيلنورززاتم.م تورتيت 1581828902/09/2010 14 BELQARI LAHOUSSINE51320P2211X 02/09/2010 01611P01

شتـوكة ايــت بـهاءم. الفداءشتـوكة ايــت بـهاءم.م.الــوفـــــاق 740704116/09/1993 117 BOUANIGUA ALI01121P0322AX 16/09/1996 01121P02

شتـوكة ايــت بـهاءم. سـيـدي بـيـبيشتـوكة ايــت بـهاءم.م ايت بن كمود 1116047116/09/1997 99 TAKARI RACHID01600P0412X 16/09/1998 01127P01

شتـوكة ايــت بـهاءم.م اكمضان تكوشتطاطام م  إبن يعقوب 11733651106/09/2000 87 BOUJERF MY RACHID67305P0322X 06/09/2000 01612P01

شتـوكة ايــت بـهاءم.م الدارسةطاطام.م إداوتنست اسافن 11749571206/09/2000 87 EL ALAMI RACHIDA67505P0312X 06/09/2000 01525P01

شتـوكة ايــت بـهاءم.م.النـــواركلميمم م احمد المنصور الذهبي 1238191206/09/2001 81 LEMRAH MOHAMED31117P0122P 06/09/2001 01115P05

شتـوكة ايــت بـهاءم.م تكاضكلميمم.م افرض ند الحسين 1264041904/09/2002 76 AZOUKNI FATNA31105P0822OX 04/09/2002 01614P01

شتـوكة ايــت بـهاءم.م إبن تيميةالرشيديةم م اسرير 740772616/09/1993 75 OUZIDANE SIDI HASSAN21521P1122ZX 04/09/2002 01105P02

شتـوكة ايــت بـهاءم.م ايت اعزاتارودانتم.م ابن زيدون 12673501004/09/2002 75 ILEMZAREN HASSAN66757P011204/09/2002 01607P02

شتـوكة ايــت بـهاءم. سـيـدي بـيـبيشتـوكة ايــت بـهاءم.م آيت  امزال 1268907204/09/2002 75 OUBOUHOU ASMAE01603P0122OX 04/09/2002 01127P01

شتـوكة ايــت بـهاءم/م ابن رشدتارودانتم/م كطيوة 12689451004/09/2002 75 OUHADER OMAR66900P492204/09/2002 01607P03

شتـوكة ايــت بـهاءم.م اكمضان تكوشتتارودانتم.م ابن العربي 13670971207/09/2004 60 ANNACH LATIFA66900P8622OX 07/09/2004 01612P01

شتـوكة ايــت بـهاءم.م انبدورتارودانتم م تكموت 1368389807/09/2004 59 GOULMA NADIA66105P022207/09/2004 01604P01

شتـوكة ايــت بـهاءم.م آيت  امزالشتـوكة ايــت بـهاءم.م اليرموك 1308496605/09/2003 43 TALBI MOHAMMED01139P012205/09/2007 01603P01
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شتـوكة ايــت بـهاءم.م البحثريتارودانتم.م اضار 1405136105/09/2007 35 BAABOUL   BRAHIM66123P022205/09/2007 01139P02

شتـوكة ايــت بـهاءم.م آيت  امزالتارودانتم.م الجولن 1405355405/09/2007 35 FARIS   HAKIM66129P022205/09/2007 01603P01

شتـوكة ايــت بـهاءم م حد تاركاتينغيرم.م اوزغيمت 1405557205/09/2007 35 ABDELATIF  SABRI51320P121205/09/2007 01608P02

شتـوكة ايــت بـهاءم.م اليرموكاكادير اداوتنـانم.م انسيس 1401002607/09/2005 29 SOUSSI BRAHIM01839P022202/09/2009 01139P01

شتـوكة ايــت بـهاءم.م الوحدة المغاربيةزاكورة  م.م نصراط 1406194505/09/2008 28 KHALID ABAHMANE51800P042205/09/2008 01133P02

شتـوكة ايــت بـهاءم.م المــــلتارودانتم م الطلس الصغير 14063481105/09/2008 28 ASSERHANE  NAJAT66113P012205/09/2008 01123P01

شتـوكة ايــت بـهاءم.م البشواريينشفشاونم.م بني بشار 1406759505/09/2008 28 EL  GRAR  LAHOUCINE15523P0422X 05/09/2008 01117P02

شتـوكة ايــت بـهاءم.م المــــلطاطام.م تيزا 14072961205/09/2008 28 SOUAD MANGAL67111P2022OX 05/09/2008 01123P01

شتـوكة ايــت بـهاءم.م الوحدة المغاربيةتارودانتم/م ابا كيزن 1407608305/09/2008 28 ZAROUAL ABDELKRIM66900P421205/09/2008 01133P02

شتـوكة ايــت بـهاءم.م.ابـو ذر الغفاريتارودانتم.م تامسولت 1404659605/09/2007 25 EL  MOUDEN  ABDELKRIM66900P312202/09/2009 01119P02

شتـوكة ايــت بـهاءم.م الدارسةدريوشم/م امزيلن 14069651105/09/2008 25 ESSALHI ELHOUCINE49813P012207/10/2009 01525P01

شتـوكة ايــت بـهاءم.م آيت  امزالتارودانتم.م زرقطوني 1550648707/09/2009 22 IKHOUYNE MERYEM66779P0112O07/09/2009 01603P01

شتـوكة ايــت بـهاءم.م البحثريشتـوكة ايــت بـهاءم.م اليرموك 1548758424/09/2009 21 GOUSSAKA ASMA01139P0112X 24/09/2009 01139P02

شتـوكة ايــت بـهاءم.م.ابـو ذر الغفاريتارودانتم.م الجولن 1548778102/09/2009 21 CHARAFI    RACHID66129P0222X 02/09/2009 01119P02

شتـوكة ايــت بـهاءم.م الوحدة المغاربيةزاكورةم م سيت 1549746207/09/2009 21 AFIF  LAHOUSSINE51717P042207/09/2009 01133P02

شتـوكة ايــت بـهاءم.م انبدورزاكورةم.م أخلوف 15506741301/01/2010 21 JOUGHOU51733P032201/01/2010 01604P01

شتـوكة ايــت بـهاءم.م البشواريينتارودانتم.م اضار 1551093107/09/2009 21 SALIH  BRAHIM66123P0222X 07/09/2009 01117P02
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شتـوكة ايــت بـهاءم.م انبدورتارودانتم/م وامومن 15818581102/09/2010 19 BKHIBKHI   AZIZA66900P612202/09/2010 01604P01

شتـوكة ايــت بـهاءم.م عمر بن الخطابتارودانتم/م وامومن 15821301202/09/2010 19 IDBAZZA   FATIMA66900P6112X 02/09/2010 01610P02

شتـوكة ايــت بـهاءم.م عمر بن الخطابزاكورةم م تمزموط 15504071201/01/2010 18 ENNACHIT SAID51725P012214/09/2010 01610P02

شتـوكة ايــت بـهاءم.م اكمضان تكوشتورززاتم/م أسكا  نايت عفان 15797381302/09/2010 14 ACHBAROU ELHASSAN51320P272202/09/2010 01612P01

شتـوكة ايــت بـهاءم.م الدارسةتارودانتم.م الترمذي 1579812702/09/2010 14 AIT TAGADIRT ABDERRAHIM66749P012202/09/2010 01525P01

شتـوكة ايــت بـهاءم.م امحيلنزاكورةم.م تغبالت 15799681202/09/2010 14 BAHMANE LAHCEN51729P011202/09/2010 01611P01

شتـوكة ايــت بـهاءم م حد تاركاتارودانتم.م بركن 1580016302/09/2010 14 BELHAJ BRAHIM66123P0322X 02/09/2010 01608P02

شتـوكة ايــت بـهاءم.م اكمضان تكوشتورززاتم/م أسكا  نايت عفان 15809621302/09/2010 14 KARNI BRAHIM51320P272202/09/2010 01612P01

شتـوكة ايــت بـهاءم.م آيت  امزالتارودانتم م علي بن ابي طالب 1581222402/09/2010 14 MOUNACHIT SMAIL66123P0122X 02/09/2010 01603P01

شتـوكة ايــت بـهاءم.م عمر بن الخطابزاكورةم م الزركان 15815301002/09/2010 14 SIMAMAH LAHCEN51733P0222X 02/09/2010 01610P02

شتـوكة ايــت بـهاءم.م عمر بن الخطابورززاتم/م أسكا  نايت عفان 15815611002/09/2010 14 TAGNIT HASSAN51320P272202/09/2010 01610P02

شتـوكة ايــت بـهاءم.م انبدورورززاتم.م تاوريرت انسي 1581866102/09/2010 14 BOUDAOUD LAHSEN51737P142202/09/2010 01604P01

شتـوكة ايــت بـهاءم.م اكمضان تكوشتورززاتم م تامعروفت 15820961202/09/2010 14 GHANIMI SAADIA51309P022202/09/2010 01612P01

شتـوكة ايــت بـهاءم.م الوحدة المغاربيةتارودانتم.م عمر ابن العاص 1582208402/09/2010 14 MAMOU EL HASSANE66900P241202/09/2010 01133P02

شتـوكة ايــت بـهاءم.م المــــلورززاتم.م تورتيت 15822351002/09/2010 14 NAJIB BAHMANI51320P222206/02/2011 01123P01

شتـوكة ايــت بـهاءم.م آيت  امزالورززاتم.م أنميد 1582236202/09/2010 14 ELKBIR NAJILI51751P0322X 02/09/2010 01603P01

شتـوكة ايــت بـهاءم.م المــــلتينغير م.م تولولت 15823921002/09/2010 14 AMENNOU MBAREK51600P022202/10/2010 01123P01
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15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

سوس- ماسة- درعة12

المادة

المطلوبة
رمزها

إنزكان ايت ملــولم. العوينةإنزكان ايت ملــولم.الشراق 150850516/09/1981 107 ELBALLAJ ELHASSAN01505P0311AP 16/09/1991 01305P03

إنزكان ايت ملــولم. الشريف الدريسيسيدي إيفنيم الشريف الدريسي 1122248716/09/1998 68 GHADEF BOUCHRA73000P0711P 06/09/2000 01529P02

إنزكان ايت ملــولم.الشراقإنزكان ايت ملــولم. العوينة 1400006707/09/2005 27 EL-AHRACHE AZIZA01305P0311OP 02/09/2009 01505P03

إنزكان ايت ملــولم. المعتمد بن عبادالجديدةم.م الطواجنة 1265700104/09/2002 22 EL BADRAOUI SOUAD17309P0311OP 02/09/2009 01702P01

سيدي إيفنيم الشريف الدريسيإنزكان ايت ملــولم. الشريف الدريسي 1367519304/09/2004 31 HANAN ELHOUDI01529P0212P 15/09/2009 73000P07

زاكورةم م تسركاتتينغيرم.م ايت علي ويكو 1401863506/09/2006 43 KHADDAOUI HASSAN51133P021106/09/2006 51705P06

زاكورةم م تنفوشيشاوةم.م اسايس 1406577105/09/2008 28 BOURGUIG SOUHIR48634P0111O05/09/2008 51727P04

زاكورة  م.م تكمدارتوادي الدهبم. المسيرة الخضراء 1234571306/09/2001 22 AZIZ MOULAY M BAREK53000P141112/10/2009 51800P07

زاكورةم م ابن سينازاكورة م.م تمساهلت 1549587102/09/2009 21 RAGUI MUSTAPHA51800P061102/09/2009 51731P02

زاكورةم.م افلندرازاكورة م.م امييرد 1549678324/12/2009 21 AALLAM ELHOSSIN51800P051124/12/2009 51745P01

زاكورةم م الزركانورززاتم م ايت عفان 1579788702/09/2010 14 AIT BRAHIM ABDELLATIF51313P031102/09/2010 51733P02

زاكورةم م تسركاتزاكورةم.م شلل درعة 1579872302/09/2010 14 AMRONE LAILA51745P021102/09/2010 51705P06

زاكورةم.م شلل درعةورززاتم م تمازيرت 1580388802/09/2010 14 EL ANSSARI ABDELELAH51740P071102/09/2010 51745P02

زاكورةم م تامنوكالتزاكورةم.م الزاوية البرانية 1581783502/09/2010 14 ASGAIOUAL51800P141102/09/2010 51705P05

زاكورةم.م افلندرازاكورةم م تفتشنا 1581907402/09/2010 14 DADDA  AHMED51748P011102/09/2010 51745P01

زاكورةم.م بوازارتينغيرم.م احديدة 1264350312/09/2002 67 BELKASMI     DRISS51117P052219/10/2004 51735P07

زاكورةم.م ثلثورززاتم/م وينتجكال 1401510706/09/2006 36 AIT OUCHEN BRAHIM51931P012206/09/2008 51706P01

P98 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

سوس- ماسة- درعة12

المادة

المطلوبة
رمزها

زاكورةم م سيتفيجيجم/م. لمريجا العليا 1406661305/09/2008 28 CHOUKRI YADYR29117P072205/09/2008 51717P04

زاكورةم.م افلندراتارودانتم م موسى بن نصير 1548347502/12/2008 28 CHARKAOUI    ABDELAAZIZ66111P012202/12/2008 51745P01

زاكورةم م تسركاتالحوزم م المرجة 1306661805/09/2003 21 LAHOUSSAINE EL BACHA46431P0122P 02/09/2009 51705P06

زاكورةم م ايت اوللورززاتم م ايت عفان 1580199602/09/2010 14 BOUTAIB JAOUAD51313P032202/09/2010 51717P01

زاكورةم.م أخلوفزاكورةم.م شلل درعة 1581802802/09/2010 14 BAHJOU51745P021202/09/2010 51733P03

زاكورةم.م شلل درعةزاكورةم.م الفكارة 1581854302/09/2010 14 BICHRI  ABDELJALIL51800P092202/09/2010 51745P02

تينغيرم.م احديدةزاكورةم م ايت علي احســــــــــو 13991741007/09/2005 51 ALAOUI KAMAL51729P021107/09/2005 51117P05

تينغيرم/م بواضيلتازةم.م اجزناية 1405843218/02/2008 35 ABDESLAM EL AMIR69105P071118/02/2008 21205P23

تينغيرم.م اوزغيمتشفشاونم.م ابن الخطيب 14059761118/02/2008 35 BANHA MOHAMED15511P0111X 18/02/2008 51320P12

تينغيرم.م سيدي بويعقوبتينغيرم.م بادو 1305804105/09/2003 28 NOUR EDIN AKKA21113P011105/09/2008 21113P02

تينغيرم. ايت باعمرانزاكورةم م بني علي 1406735205/09/2008 28 LATIFA EL AZOUDY51728P0511O05/09/2008 51117P04

تينغيرم.م تزوليتتاوناتم.م فاطمة الفهرية 1548324314/11/2008 28 BOUHMAME ABDE FATAH65521P031101/12/2008 21205P19

تينغيرم.م بادوجرسيفم م بركين 1548498101/12/2008 28 TORRA MOHAMMED69305P011101/12/2008 21113P01

تينغير م.م امجدادارتينغيرم.م ايت علي ويكو 15502381007/09/2009 21 EL GOURIANI OMAR51133P021107/09/2009 51600P03

تينغيرم/م تغصىورززاتم/م امزري 1582247902/09/2010 19 FATIMA OUAHABI51320P281102/09/2010 51322P01

تينغيرم.م تعداداتتينغيرم م بونحاس 1581174102/09/2010 14 MERDOULI HAMID21205P111102/09/2010 51600P04

تينغيرم.م المدونتينغيرم.م اكيس امزدار 1581258102/09/2010 14 RACHIDA NAJAH51320P151102/09/2010 51313P06

P99 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

سوس- ماسة- درعة12

المادة

المطلوبة
رمزها

تينغيرم م اموكرورززاتم م عبد ا بن ياسين 1581349102/09/2010 14 OUHMADOUCH YOUSSEF51325P0611X 02/09/2010 21113P03

تينغيرم.م المجاهدينورززاتم.م اغير كنطولة 1581403302/09/2010 14 R HOU SAID51737P161102/09/2010 21205P07

تينغيرم م . تيبرخاشتتينغيرم م تكموت 1581482902/09/2010 14 HASSNA SADOUKI51119P0711O14/09/2010 51117P02

تينغيرم م تكموتورززاتم.م اما غودن 1581711602/09/2010 14 AFELLAH ALI51311P041102/09/2010 51119P07

تينغيرم م. بوتاغرارورززاتم.م تورتيت 1581731102/09/2010 14 AIT HADDOU OU L HAJ YOUSSEF51320P221102/09/2010 51117P03

تينغيرم.م المدونورززاتم/م امزري 1581940902/09/2010 14 FATIMA ELABBASSI51320P281102/09/2010 51313P06

تينغيرم. الملتينغيرم م.تصويت 1117350216/09/1997 105 OUAYAD       ESSADIA51111P0322AP 16/09/1997 51320P30

تينغيرم.م بادوزاكورةم م رباط اكدز 1307406105/09/2003 59 HNA EL HASSAN51705P0222X 06/09/2005 21113P01

تينغيرم م اموكرتينغيرم م ايت زكري 1399810507/09/2005 51 EL BERMI EL MUSTAPHA51313P052207/09/2005 21113P03

تينغيرم/م بواضيلزاكورةم.م اولد عثمان 1405591305/09/2007 35 TAROQ KHALID51726P061205/09/2007 21205P23

تينغيرم.م المدونفيجيجم م بئر انزران 1406926705/09/2008 28 ELYOUSSOUFI MY AHMID29111P032205/09/2008 51313P06

تينغيرم م البيهقيالحسيمةم م بوصالح 1548460526/11/2008 28 OU TABAGHNOUST MHAMED03313P0422X 26/11/2008 21105P02

تينغيرم م.تصويتتينغيرم. المل 141158216/09/1981 24 N AIMA        HAMID51320P3022P 03/09/2008 51111P03

تينغيرم م ايت زكريورززات م.م اكيرت نيكرنان 1580488302/09/2010 14 EL HASSNAOUI ANASS51600P102202/09/2010 51313P05

تينغيرم م اغرم اقديمورززاتم.م ارك 15808101002/09/2010 14 HAMA ABDELMAJID51737P0822X 02/09/2010 51313P07

P100 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

مراكش- تانسيفت - الحوز13

المادة

المطلوبة
رمزها

مراكشم.م ابن النفيسقلعة السراغنةم.م اولد شعيب 379476817/09/1990 149 FALAKI KHADIJA19100P0611O/A17/09/1990 45721P03

مراكشم.م احمد بلهاشميالجديدةم.م سوق سبت سايس 2705361116/09/1986 147 EL YACOUTI MOHAMED17711P0211A15/09/1990 40705P04

مراكشم.م  إنزلةخريبكةم. عائشة ام المومنين 948034817/09/1979 146 GUERMAH FATIMA41000P2311O/A16/09/1982 40000P22

مراكشم. الطلس الكبيرقلعة السراغنةم. مولي اسماعيل 692053116/09/1980 142 WASLANI AHMED19300P0311AP 12/11/1983 40000P16

مراكشم.م مولي بوعزةقلعة السراغنةم م لمزم 56588716/09/1994 127 OULID OUMMOU BADIA19129P0311O/A16/09/1994 45915P01

مراكشم. 20 غشتقلعة السراغنةم. الحي الداري 954647716/09/1980 123 AIT ALLA SAADIA19300P0111O/A16/09/1993 45915P05

مراكشم.م لهنىالحوزم.م.تافزا 385547217/09/1990 117 DAHIK ZAHRA46915P0311O/A16/09/1995 45915P03

مراكشم م اولد نجيمالصويرةم.م لكراردة 60266416/09/1994 111 ABDELMOUJOUD  BOUZIANE23320P0711A16/09/1996 40705P02

مراكشم.م اولد العياشيتارودانتم.م ايت عتمان 10495231116/09/1996 111 EL FAKKAK SAID66905P2211A16/09/1996 40705P06

مراكشم.م.الشريفيةالحوزم.م ايت بلحاج 749207716/09/1993 105 AHLAOUI JAMILA46409P0111O16/09/1999 45711P10

مراكشم. 20 غشتالحوزم.م ولماس 1114781416/09/1997 103 GOUCHENE NADIA46357P0111O16/09/1998 45915P05

مراكشم. سكينةالحوزم. الشهيد محمد الزرقطوني 863889816/09/1985 96 MOUAHID BOUCHRA46111P0811OP 04/09/2002 40000P11

مراكشم.م ولد جللالعيونم. طارق ابن زياد 749796125/10/1993 95 JANATI IDRISSI RACHIDA43000P0911O/A16/09/1995 40709P06

مراكشم م اولد نجيمالحوزم/م الشهيد علل بن عبد ا 2135551116/09/1985 93 ARJOUNI MY EL HASSAN46923P0311X 06/09/2001 40705P02

مراكشم.م سيدي الشيخشيشاوةم م كماسة 1155017326/10/1999 93 IFOULS ILHAM48313P0111O26/10/1999 45721P06

مراكشم.م اولد العياشيتارودانتم.م ارزى 11733821106/09/2000 88 BOUALAM MOHAMED66900P3411Z06/09/2000 40705P06

مراكشم.م تسلطانتالرحامنةم م عكرمة 1175346406/09/2000 88 DAGHIRI FATIHA19505P0111O06/09/2000 45915P02

P101 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

مراكش- تانسيفت - الحوز13

المادة

المطلوبة
رمزها

مراكشم.م  إنزلةالحوزم.م اينغد 1173612806/09/2000 87 CHAOUI MOUNA46350P0211O06/09/2000 40000P22

مراكشم. عمر بن العاصمراكشم. العزوزية 111108422/01/0979 86 AGHENDA MOHAMED45711P1611P 16/10/2007 45800P37

مراكشم.م لهنىالحوزم.م  يابورا 1154898416/09/1999 81 GHOULAT MINA46925P0311O04/09/2002 45915P03

مراكشم.م تسلطانتشيشاوةم.م الزاوية النحلية 1233997513/09/2001 81 AHADDAD AZIZA48631P0111O13/09/2001 45915P02

مراكشم.م اولد العياشيالصويرةم م وادي المخازن 1404064301/01/2002 81 MAHFOUD  MAATAOUI23113P0111Z14/12/2002 40705P06

مراكشم.م دار باقةالحوزم م وركان 1235335906/09/2001 78 BOURAITIL SARA46223P0111O19/09/2002 40709P03

مراكشم.م اولد مزوكالحوزم.م اسلون 1263486804/09/2002 76 AIT ASSILA GHIZLANE46418P0111O04/09/2002 40709P07

مراكشم.م اولد مزوكشيشاوةم م تاماروت 1263924818/09/2002 76 AMINA ASRIOUI48531P0111O18/09/2002 40709P07

مراكشم. العباسيةمراكشم. الكوثر 1119049116/09/1998 74 NABILI ILHAM45917P0311P 04/09/2003 40705P09

مراكشم.م اولد مزوكورززاتم.م اغرم نوكدال 11730591011/09/2000 72 BOUKHALFA     ZHORE51528P0111OX 18/10/2004 40709P07

مراكشم.م ولد جللالحوزم.م.امليل 1267825704/09/2002 72 LABLALI HAFSA46905P0211OX 09/09/2003 40709P06

مراكشم.م ولد جللالحوزم.م ولماس 12689931004/09/2002 72 NAIMA OULD MILOUD46357P0111O05/09/2003 40709P06

مراكشم م اولد نجيممراكشم.م السيفر 239298215/09/1984 71 LADAB MOHAMED40703P0111X 07/10/2005 40705P02

مراكشم م اولد نجيماليوسفيةم. عمر بن العاص 11136191116/09/1997 70 ABOUOUBAID NOMA57300P1111OX 16/09/2000 40705P02

مراكشم.م اولد مزوكقلعة السراغنةم م لمزم 1178533606/09/2000 69 MOUADDAA FATIMA19129P0311O07/01/2004 40709P07

مراكشم م اولد نجيمشيشاوةم م بوزوكـة 1305510905/09/2003 60 ABERGHOU SOUAD48632P0111O21/09/2005 40705P02

مراكشم م اولد نجيممراكشم.م اولد ادليم 239382216/09/1984 59 NIGHMOUCHI MOHAMED FATH ALLAH40715P0111X 09/09/2004 40705P02

P102 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

مراكش- تانسيفت - الحوز13

المادة

المطلوبة
رمزها

مراكشم م اولد نجيمالرحامنةم.م الطرش 14003851107/09/2005 53 KAMAL MERIEM19466P3111O07/09/2005 40705P02

مراكشم م اولد نجيمقلعة السراغنةم.م اولد شعيب 11752351106/09/2000 52 BEN ADDY NADIA19100P0611O07/09/2005 40705P02

مراكشم. العزوزيةمراكشم. عمر بن العاص 1157887416/09/1999 48 MAHIBBA ANOUAL45800P3711P 14/10/2005 45711P16

مراكشم.م اولد مزوكشيشاوةم.م تكموت 1400652607/09/2005 44 MOUBTASSIM LALLA FATIHA48622P0111OX 28/10/2007 40709P07

مراكشم.م اولد ادليمشيشاوةم.م تكموت 1401584905/09/2006 37 BAKI MARIAM48622P0111OX 06/09/2008 40715P01

مراكشم.م اولد العياشيقلعة السراغنةم.م اولد شعيب 1401779206/09/2006 32 HANANE EL OMARANI EL IDRISSI19100P0611O13/10/2008 40705P06

مراكشم.م احمد بلهاشميشيشاوةم.م تسغيت 1548503526/11/2008 31 ZINATI BOUCHRA48615P0211O26/11/2008 40705P04

مراكشم.م احمد بلهاشميشيشاوةم.م ترخات 1407107905/09/2008 29 IFIS FATINE48621P0211O05/09/2008 40705P04

مراكشم.م احمد بلهاشميشيشاوةم.م ادار بوابوض 15484641113/11/2008 28 LAILA OUALI EDDINE48622P0211O26/11/2008 40705P04

مراكشم.م احمد بلهاشميالحوزم. مولي جعفر 8749631116/09/1989 25 EL ABED LATIFA46406P0211O13/03/2009 40705P04

مراكشم.م اولد العياشيشيشاوةم/م السعديين 7391671116/09/1993 121 ELMOBTAHIJ MOHAMED TAOUFIK48605P0122A16/09/1995 40705P06

مراكشم.م لهنىالحوزم/م الشهيد علل بن عبد ا 871321116/09/1987 101 SARDI SAIDIA46923P0322O16/09/1999 45915P03

مراكشم. خديجة بنت خويلدمراكشم.م سيدي الشيخ 153714116/09/1982 87 AIT ALI OUBIHI MOULAY ABDELLAH45721P0622P 06/09/2000 40000P08

مراكشم.م الطويحينةمراكشم.م ابن بطوطة 270208916/09/2000 87 EL MABROUKI RACHID45605P0222P 16/09/2000 40709P02

مراكشم. 20 غشتشيشاوةم.م سيدي اعمارة 1237865614/09/2001 83 KHARRAZ SANA48527P0422O14/09/2001 45915P05

مراكشم.م اولد العياشيورززاتم.الخنساء 9509831116/09/1980 81 SAHBANE      RACHIDA51300P0322O/AX 16/09/1997 40705P06

مراكشم.م تسلطانتالحوزم.م  يابورا 1176848206/09/2000 80 ESSAKHI KHADIJA46925P0322O04/09/2002 45915P02

P103 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

مراكش- تانسيفت - الحوز13

المادة

المطلوبة
رمزها

مراكشم.م  إنزلةالحوزم.م تيخفست 1234091506/09/2001 78 AIT FTIME FATIHA46436P0122O16/09/2002 40000P22

مراكشم.م ولد جللمراكشم.م احمد بلهاشمي 1052740516/09/1997 76 BENZAOUIA NAJAT40705P0422O06/09/2002 40709P06

مراكشم.م  إنزلةمراكشم.م الشعبة 1119897516/09/1998 76 BARHAOUI ZOUBIDA40715P0822OX 27/09/2004 40000P22

مراكشم.م السيفرقلعة السراغنةم.م اولد شعيب 1269818204/09/2002 76 NAOUAL TOUTOU19100P0622OX 04/09/2002 40703P01

مراكشم.م وادي الحجرشيشاوةم م كماسة 1269806718/09/2002 75 TOUIL ZINEB48313P0122O18/09/2002 40709P01

مراكشم.م احمد بلهاشميشيشاوةم.م الزاوية 1263749818/09/2002 73 AMAL AMAZOUZI48606P0222OX 05/09/2003 40705P04

مراكشم.م ولد جللالحوزم م اكرفون 12389021006/09/2001 70 NOURA OUFARES46927P0112O30/09/2003 40709P06

مراكشم م اولد نجيمشيشاوةم.م الحمري 12633761118/09/2002 69 AFECHKAR SAMIRA48632P0222O14/10/2004 40705P02

مراكشم م اولد نجيمالحوزم.م الخروع 12635801104/09/2002 69 AIT OUDRISS FATIMA EZZAHRA46361P0122O01/10/2004 40705P02

مراكشم م اولد نجيمقلعة السراغنةم.م اولد شعيب 12666511104/09/2002 68 EZZAMRANI HANANE19100P0612O07/01/2004 40705P02

مراكشم.م الشعبةتارودانتم.م إبن الفارض 13076491005/09/2003 61 LAASRI NADIA66723P0122OX 19/09/2005 40715P08

مراكشم.م احمد بلهاشميشيشاوةم م بوابوض 12663931104/09/2002 60 ELATMANI LOUBNA48505P0112O07/09/2004 40705P04

مراكشم.م احمد بلهاشميازيللم.م  افطوشن 12694951104/09/2002 60 SEGUENI  SOMIYA05515P0322O07/09/2004 40705P04

مراكشم.م احمد بلهاشميقلعة السراغنةم.م اولد إبراهيم الواد الخض 12632131112/09/2002 59 ABBASSI SAMIA19100P0712O07/09/2004 40705P04

مراكشم م اولد نجيمزاكورة  م.م تكمدارت 1266697104/09/2002 59 GHIZLANE FAKIR51800P0712O12/10/2006 40705P02

مراكشم.م احمد بلهاشميالصويرةم.م.المرابطين 1308272605/09/2003 59 SANA RAZANI23121P0222O07/09/2005 40705P04

مراكشم.م سيدي الشيخمراكشم. خديجة بنت خويلد 1267887104/09/2002 56 LAHMADAT HABIBA40000P0812P 05/09/2003 45721P06

P104 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

مراكش- تانسيفت - الحوز13

المادة

المطلوبة
رمزها

مراكشم.م ابن بطوطةمراكشم.م الطويحينة 1236067614/09/2001 55 ELBERKHAMI KHADIJA40709P0212P 07/02/2008 45605P02

مراكشم.م اولد مزوكالرحامنةم/م اولد داوود 1399550807/09/2005 52 BOULMAN   SOUAD19466P1422O07/09/2005 40709P07

مراكشم.م اولد مزوكمراكشم.م اولد ادليم 14010321007/09/2005 51 TAQAFI IBTISSAM40715P0122O07/09/2005 40709P07

مراكشم.م اولد مزوكالحوزم/م طارق بن زياد 1401532306/09/2006 45 AMINA MATIL46931P0122O06/09/2006 40709P07

مراكشم م اولد نجيمشيشاوةم م بوزوكـة 1400102707/09/2005 44 EZZAHGRAOUI DALILA48632P0112OX 05/09/2007 40705P02

مراكشم.م اولد العياشيالصويرةم م تمنت 14019061106/09/2006 43 LAMKHANDER MERIEM23359P0222O06/09/2006 40705P06

مراكشم. الكوثرمراكشم. العباسية 776035116/09/1991 35 ZHAR SALOUA40705P0922P 28/09/2009 45917P03

شيشاوةم.م سيدي اعمارةخنيفرةم.م المو 164272316/09/1982 183 AMEJRAR MOHAMED39105P0811A16/09/1984 48527P04

شيشاوةم.م بلحولالحوزم.م انفلي 1368333307/09/2004 59 SAMIRA ELGOURAT46434P031107/09/2004 48527P05

شيشاوةم م الحكاتشيشاوةم.م تكموت 1404929605/09/2007 37 NAIT BRAHIM SALIMA48622P0111O05/09/2007 48543P02

شيشاوةم/م الموحدينالصويرةم م وادي المخازن 1402026906/09/2006 33 MESBAH YOUSRA23113P0111O07/10/2009 48315P01

شيشاوةم.م السعيداتتارودانتم.م المام الشافعي 1407092205/09/2008 33 HOUDADI    HASNA66900P201105/09/2008 48317P02

شيشاوةم م النزالةتارودانتم.م تيزي نتاست 14071141005/09/2008 33 IRHDEJ  HANANE66905P111105/09/2008 48317P01

شيشاوةم.م بويزغرانتارودانتم.م الرشاد 1407388405/09/2008 33 OFQUIR    KHADIJA66327P021105/09/2008 48615P01

شيشاوةم.م ايت هاديوادي الدهبم. واد الشياف 1266263404/09/2002 32 EL MQADMI  SAIDA53000P1911O05/09/2007 48311P02

شيشاوةم.م وادي تانسيفتشيشاوةم م  تزدرة 14060031016/02/2008 29 OUADAA MINA48539P011119/10/2009 48605P03

شيشاوةم م لرويينشفشاونم م عبد العلي بن شقرون 1406381105/09/2008 28 BAATTI  SAID15109P021105/09/2008 48541P01

P105 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

مراكش- تانسيفت - الحوز13

المادة

المطلوبة
رمزها

شيشاوةم.م دار اكيماخفيجيجم/م. لقباب 1406756705/09/2008 28 EL GHANDOUR ABDELKRIM29305P121105/09/2008 48205P04

شيشاوةم.م وادي تانسيفتشفشاونم.م الشريف الدريسي 1407083205/09/2008 28 HAZIM    FOUAD15105P081105/09/2008 48605P03

شيشاوةم م بولعوانشيشاوةم.م تانسماخت 1550936401/01/2010 21 NAJI AZEDDINE48619P031101/01/2010 48509P01

شيشاوةم.م امسكسلن السفلىشيشاوةم.م الرباط 1580326802/09/2010 14 ECHAIB KHADIJA48625P021102/09/2010 48607P02

شيشاوةم م  تزدرةشيشاوةم.م اسيف لحلو 1580470702/09/2010 14 EL HADRI ABDELLATIF48618P031102/09/2010 48539P01

شيشاوةم.م ترسلتشيشاوةم.م أيت حدو يوسف 15810281002/09/2010 14 LACHGAR MOUAD48900P011102/09/2010 48626P01

شيشاوةم/م السعديينالصويرةم.م لكراردة 1049542116/09/1996 99 CHOUKRI  IDAR23320P072216/09/1998 48605P01

شيشاوةم.م بلحولشيشاوةم.م امكدران 1263554918/09/2002 75 AIT LAHCEN YASSINE48624P012218/09/2002 48527P05

شيشاوةم م لرويينالحوزم.م طرود 1269481704/09/2002 71 KHALIL SBIHI46223P022205/09/2003 48541P01

شيشاوةم م الحكاتتازةم.م البرارحة 1368177207/09/2004 47 BELFADIL AMJAD69715P0322O02/12/2008 48543P02

شيشاوةم م النزالةشيشاوةم م لغساسلة 1399858207/09/2005 37 EL HADI KHADIJA48610P011202/09/2009 48317P01

شيشاوةم.م الحمريتارودانتم.م ايت عيشت 1406253505/09/2008 33 AINAOUI  HASNA66527P022205/09/2008 48632P02

شيشاوةم.م ترخاتزاكورةم.م بوازار 1406249305/09/2008 28 RAGRAGUI AHL BEN TALB51735P072205/09/2008 48621P02

شيشاوةم.م أيت حدو يوسففيجيجم.م سيدي بوطيب 14064661105/09/2008 28 BENCHRAK MOHAMED29115P0422X 05/09/2008 48900P01

شيشاوةم/م امدلنفيجيجم م بئر انزران 1407151105/09/2008 28 KAMIR ABDELJALIL29111P032205/09/2008 48535P02

شيشاوةم.م تسكرتشيشاوةم.م امكدران 1549859301/01/2010 21 ATEQ ZINEB48624P012201/01/2010 48625P04

شيشاوةم.م تسكرتشيشاوةم.م امكدران 1550432301/01/2010 21 ESSOBTI YASSINE48624P012201/01/2010 48625P04

P106 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

مراكش- تانسيفت - الحوز13

المادة

المطلوبة
رمزها

شيشاوةم.م سيدي اعمارةشيشاوةم.م لعضيلت 1580525701/09/2010 15 ELKHALFI DOUNIA48606P0322O02/09/2010 48527P04

شيشاوةم م  تزدرةشيشاوةم.م اسيف لحلو 1580076702/09/2010 14 BENLASKRI HAMID48618P032202/09/2010 48539P01

شيشاوةم.م آيت الحسنشيشاوةم.م أيت حدو يوسف 1580137702/09/2010 14 BOUGHOUINE MOHAMED48900P0122X 02/09/2010 48509P02

شيشاوةم م النزالةشيشاوةم.م افتاس 1580322802/09/2010 14 DRIF KAWTAR48537P021202/09/2010 48317P01

شيشاوةم م تخربينشيشاوةم.م الرباط 15808341002/09/2010 14 HARAKAT OUAFAA48625P022202/09/2010 48505P02

شيشاوةم م  تزدرةشيشاوةم.م اسيف لحلو 1581557702/09/2010 14 TADOUMANT ABDESLAM48618P032202/09/2010 48539P01

الحوزم.م ايت بلحاجورززاتم م عبد ا بن ياسين 11548341016/09/1999 96 ASSKOUR      AMINA51325P0611O16/09/1999 46409P01

الحوزم م ايت فسكاورززاتم م تلوات 1158194316/09/1999 95 BLIDI        RACHIDA51325P0211O16/09/1999 46111P03

الحوزم. مولي ابراهيمالحوزم.م تاراست 1233879706/09/2001 83 ABOUNAJEM LOUBNA46410P0111O06/09/2001 46917P03

الحوزم. مولي جعفرالحوزم م تالبنين 1404036801/01/2002 83 LAACHIR FATIMA46405P0111O01/01/2002 46406P02

الحوزم.م أيت عابدورززاتم.م تكاديرت 1266233704/09/2002 69 EL  MAHJOUBI     MOHAMED   ISA51737P111125/09/2003 46310P01

الحوزم.م اينغدورززاتم.م اغرم نوكدال 1238937506/09/2001 63 OUAKARDOUS     ABDELGHANI51528P011107/09/2004 46350P02

الحوزم.م.تافزاالحوزم م الملوكي 1305868805/09/2003 60 NOURA AZOUNKDI46434P0111O07/09/2005 46915P03

الحوزم. الشهيد محمد الزرقطونيمراكشم. سكينة 1174141106/09/2000 54 BICHACHI ABDELGHANI40000P1111P 19/10/2007 46111P08

الحوزم.م اينغدورززاتم.م اغرم نوكدال 1367704507/09/2004 47 EZ-ZINE    ILHAM51528P011105/09/2007 46350P02

الحوزم.م ولماسالصويرةم م ادا اوكلول 1367571104/09/2004 28 ELLADI EL HABIB23379P011101/09/2008 46357P01

الحوزم م احمد بوكماخدريوشم/م اولد ميمون 1407108305/09/2008 28 IFLIDENE HASSANE49809P011105/09/2008 46426P01

P107 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

مراكش- تانسيفت - الحوز13

المادة

المطلوبة
رمزها

الحوزم.م زرقطنشيشاوةم.م تونغست 1548268113/11/2008 28 ALAHIANE ABDELAZIZ48635P011126/11/2008 46335P02

الحوزم.م  يابوراالحوزم.م تادارت 1548327316/12/2008 28 NAJIB BOUNAJAH46117P011116/12/2008 46925P03

الحوزم م اكرفونالحوزم.م سد مولي يوسف 1306043205/09/2003 22 BADIAA BENDRIOUICH46105P0111O02/09/2009 46927P01

الحوزم.م تمكوستشيشاوةم.م المحدجات 1548854902/09/2009 21 KACHOUNE ABDELLAH48630P031102/09/2009 46408P03

الحوزم.م.امليلالحوزم.م تاركة 1549496502/09/2009 21 HAKIMA ATTOU46345P011102/09/2009 46905P02

الحوزم م تالبنينشيشاوةم م تاماروت 1549509302/09/2009 21 LYNZALI HAYAT48531P0111O02/09/2009 46405P01

الحوزم.م.طلزينالحوزم.م تاوريرت 1549547302/09/2009 21 SAFA GHATOUSS46422P021102/09/2009 46113P02

الحوزم م الملوكيالصويرةم م اندجا 1550186301/01/2010 21 ELAOUNI HAMZA23305P021101/01/2010 46434P01

الحوزم.م زرقطنالحوزم.م تغلست 1550459801/01/2010 21 WISSAL FAHMI46416P011101/01/2010 46335P02

الحوزم م تزارتالصويرةم م تاكوشت 1550468801/01/2010 21 FAKIHI LHOUSSINE23361P011101/01/2010 46121P01

الحوزم م ازكورالحوزم.م اسلون 1579796402/09/2010 14 AIT HMAD  SALEH46418P011102/09/2010 46215P01

الحوزم م وركانالحوز م م اغيل 1580334702/09/2010 14 ABDERRAHIM EDDARAH46947P011102/09/2010 46223P01

الحوزم م اكرفونشيشاوةم م البرج 1047747316/09/1996 95 BENANA HAFID48321P022206/09/2000 46927P01

الحوزم.م تافكةورززاتم م اكرنان 13061831016/09/2003 72 RACHIDA BOUBAGURA51313P042216/09/2003 46335P01

الحوزم/م الشهيد علل بن عبد اشيشاوةم.م لحسنات 1307136705/09/2003 69 EZZIDI HANANE48606P0122OX 05/09/2003 46923P03

الحوزم م المرجةزاكورةم م تسركات 1268876204/09/2002 45 OUAZIZ NABILA51705P0612P 05/09/2007 46431P01

الحوزم.م أكدور كيكالحوزم م ازكور 1268744704/09/2002 43 NIFQUIRANE ABDELKARIM46215P012206/09/2006 46355P01

P108 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

مراكش- تانسيفت - الحوز13

المادة

المطلوبة
رمزها

الحوزم.م  يابورازاكورةم.م اولد عثمان 1405874624/01/2008 35 KOURDAD OTHMANE51726P061224/01/2008 46925P03

الحوزم م اربعاء غجدامةتارودانتم.م جابر بن حيان 1406203505/09/2008 33 ABID  HANANE66327P101205/09/2008 46412P01

الحوزم.م أكدور كيكالصويرةم م تركانت 1407619805/09/2008 33 ZEROUALI SAMYAA23383P011205/09/2008 46355P01

الحوزم.م اكرماونفيجيجم م غراس الخيل 1406643105/09/2008 28 CHEBBANI HICHAM29118P012205/09/2008 46434P02

الحوزم.م اكرماوندريوشم.م ايت عبد ا 1407607205/09/2008 28 ZAROUAL HICHAM49715P042205/09/2008 46434P02

الحوزم م وركانشيشاوةم.م اغرمان 1548874602/09/2009 21 ADOUBIR MAHMOUD48205P031202/09/2009 46223P01

الحوزم.م تيخفستالحوزم.م اكرماون 1549522502/09/2009 21 MUSTAPHA EL HAJJY46434P021202/09/2009 46436P01

الحوزم.م زرقطنالحوزم.م انفلي 1550701201/01/2010 21 KHADIJA KARRASI46434P031201/01/2010 46335P02

الحوزم.م تاركةالحوزم.م المكيات 1579809902/09/2010 14 HASSAN AIT NASSER46340P011202/09/2010 46345P01

الحوزم.م تاركةالصويرةم م تمنت 1580086102/09/2010 14 BENSALIH ADIL23359P022202/09/2010 46345P01

الحوزم م اكروكاالحوزم.م تانفيكيخت 1580379102/09/2010 14 ABDELHAKIM  EL ALLAOUI46418P022202/09/2010 46408P02

الحوزم.م اغيرالحوزم.م تغلست 1580898102/09/2010 14 IHIZAME NOURA46416P0122O02/09/2010 46421P01

الحوزم م ازكورشيشاوةم.م تزكي 1581326302/09/2010 14 OUAZIZ ADEL AMINE48635P032202/09/2010 46215P01

الرحامنةم.م اولد وكادقلعة السراغنةم م اولد  اعطية 1047740516/09/1996 93 BOUJAMAA ABBOU19725P011116/09/1999 19466P27

الرحامنةم.م الطرشتارودانتم.م سيدي احماد امالك 11795671106/09/2000 87 REGRAG HICHAM66905P1211X 06/09/2000 19466P31

الرحامنةمركزية الصخورالرحامنةم/م اولد لحسن 1046974116/09/1997 77 OUKKAHA LAHCEN19466P131122/10/2004 19721P01

الرحامنةم م الماء الباردشيشاوةم م البرج 1237353814/09/2001 77 HAOUZI HAYAT48321P0211O14/09/2002 19711P01

P109 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

مراكش- تانسيفت - الحوز13

المادة

المطلوبة
رمزها

الرحامنةم م اولد حموشالصويرةم.م لبدارنا 1404079201/01/2002 51 ANAS  HMIMI23320P011116/10/2009 19515P04

الرحامنةم م اولد حموشقلعة السراغنةم م سور العز 1367033807/09/2004 47 YOUSSEF AIT LAMQADEM19119P011118/10/2006 19515P04

الرحامنةم.م الطرشورززاتم.م ايت تكة 14046621205/09/2007 40 SAMIHA ELYAZIDI51740P0511X 05/09/2007 19466P31

الرحامنةم.م الهللتزاكورةم م تمزموط 1401949806/09/2006 33 MOUKHTACHA ISMAIL51725P011102/09/2009 19725P06

الرحامنةم.م الطرشتارودانتم.م اشكاجن 14064851205/09/2008 33 BENRAISS  NEZHA66905P071105/09/2008 19466P31

الرحامنةم م سيدي عبد اشفشاونم م ترغة 1407583105/09/2008 33 WARDI  KHADIJA15509P011105/09/2008 19719P03

الرحامنةم م بوشانتارودانتم.م تدارت 1407609605/09/2008 33 ZAZA  HOUDA66900P751105/09/2008 19723P02

الرحامنةم م الجعافرةزاكورةم.م أمراد 1406571105/09/2008 28 BOUNOUNA YASSINE51729P031105/09/2008 19709P02

الرحامنةم م تادلة الشرقيةزاكورةم.م تغبالت 1406930905/09/2008 28 ABDLGHANI EL AARNI51729P011105/09/2008 19711P02

الرحامنةم.م الهللتالرحامنةم.م سكورة 1046013316/09/1996 21 FANIDI REDOUANE19466P361114/10/2009 19725P06

الرحامنةم/م لخللطةالحوزم/م المختار السوسي 15497231001/01/2010 21 ZITOUNIA ABOUFARIS46931P021101/01/2010 19466P16

الرحامنةم.م الشليحالحوزم م اسوال 1549990101/01/2010 21 BOUCHAIB RAFIK46416P021101/01/2010 19465P01

الرحامنةم/م اولد الحاجالرحامنةم م اولد السالمي 1550175307/09/2009 21 KHADIJA EL AMRANI19721P0711OX 07/09/2009 19715P05

الرحامنةم/م الرحامنةشيشاوةم.م تانسماخت 1550292201/01/2010 21 EL JIKOUNI MOHAMED48619P031101/01/2010 19466P15

الرحامنةم م دار الواسطيشيشاوةم.م تكموت 1550463402/09/2009 21 FAITOUR ZAKARIA48622P011102/09/2009 19719P01

الرحامنةم.م الشليحالرحامنةم.م الحوزية 1550914407/09/2009 21 MOUSTAINE BOUCHRA19466P381107/09/2009 19465P01

الرحامنةم.م الحوزيةشيشاوةم م لغساسلة 1580703902/09/2010 19 ESSIDDIQI NADIA48610P011102/09/2010 19466P38

P110 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

مراكش- تانسيفت - الحوز13

المادة

المطلوبة
رمزها

الرحامنةم م ايت موسى واحمدالصويرةم/م يوسف بن تاشفين 1579831202/09/2010 14 AKIL ABDELLAH23320P341102/09/2010 19723P04

الرحامنةم م الماء الباردشيشاوةم.م اكدال 1580080302/09/2010 14 BENOBBAD FERDAOUS48631P0311X 23/09/2010 19711P01

الرحامنةم.م الزاوية الموجبيةشيشاوةم.م إكني 1580126202/09/2010 14 BOUCHAMA BOUCHRA48627P011102/09/2010 19455P01

الرحامنةم.م أولد اخليفة اجحيفةشيشاوةم.م إكني 1580309202/09/2010 14 DFOUF SANAA48627P011102/09/2010 19466P34

الرحامنةم.م الطرشالحوزم.م إك 15807891202/09/2010 14 ABDERRAZAK HADDAOUI46419P021102/09/2010 19466P31

الرحامنةم م دار الواسطيشيشاوةم.م إكني 1581053202/09/2010 14 LAKHAL AWATIF48627P011102/09/2010 19719P01

الرحامنةم م دار الواسطيشيشاوةم.م احندير 1581209602/09/2010 14 MOUGADDAR SANAA48627P021102/09/2010 19719P01

الرحامنةم.م الهللتالحوزم.م تافكة 1266916204/09/2002 80 HAYAT HACHAD46335P011204/09/2002 19725P06

الرحامنةم.العرفانبنسليمانم م اولد علي 54714116/09/1994 67 BELKHO ABDELAAZIZ09119P0122P 03/09/2003 19519P01

الرحامنةم.م النواجي بن جريرالرحامنةم/م اولد الحاج 1306056605/09/2003 40 BENHALIM      BATOUL19715P0522OX 18/09/2009 19705P08

الرحامنةم.العرفانبنسليمانم م اولد عيسى 1265089118/09/2002 35 HIND CHAABI09113P0212P 05/09/2007 19519P01

الرحامنةم م تادلة الشرقيةتيزنيتم.م الزهور 14050871105/09/2007 35 AIT SOUDANE LAMIA73100P1322OX 05/09/2007 19711P02

الرحامنةم. المسيرة الخضراءالعيونم. حي  الحجري 1046156616/09/1996 34 SOULAIHI SOUMIYA43000P1922P 06/09/2007 19705P15

الرحامنةم/م الرحامنةالرحامنةم.م الظهور 1399895407/09/2005 34 EL IDRISSI EL HASSAN19725P052213/10/2008 19466P15

الرحامنةم.م الطرششيشاوةم م  إنزمر 14064641205/09/2008 33 BENCHEBBIA KHADDA48535P012205/09/2008 19466P31

الرحامنةم.م الزاوية الموجبيةشفشاونم.م سيدي الركراكي 1407166105/09/2008 33 KHABBAZI   HASSNAA15511P042205/09/2008 19455P01

الرحامنةم/م الرحامنةتارودانتم/م وامومن 1407468405/09/2008 33 REBBAL   FATIMA  ZAHRA66900P6122X 05/09/2008 19466P15

P111 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

مراكش- تانسيفت - الحوز13

المادة

المطلوبة
رمزها

الرحامنةم.م الغابةشفشاونم.م حسن احيزون 1406471205/09/2008 28 BENHASSI  TARIQ15117P0322X 05/09/2008 19466P28

الرحامنةم/م لخللطةالرحامنةم/م اولد لحسن 1308356316/09/2003 22 SAIDI BOUCHRA19466P1312O02/09/2009 19466P16

الرحامنةم/م اولد داووداليوسفيةم.م اولد بوعنتر 13683671107/09/2004 21 FRIHA   NOUR EDDINE57321P052202/09/2009 19466P14

الرحامنةم م ايت موسى واحمدشيشاوةم م  تنلفت 1548837402/09/2009 21 MOUNIR BOUCHRA48537P011214/10/2009 19723P04

الرحامنةم م الجعافرةالصويرةم.م ابن طفيل 1550485201/01/2010 21 FATIH SAID23531P0122X 01/01/2010 19709P02

الرحامنةم م الماء الباردالحوزم.م تولكين 1581136302/09/2010 19 SAIDA MAHER46350P012202/09/2010 19711P01

الرحامنةم.م الشليحشيشاوةم.م إكني 1581455602/09/2010 19 RIZQI KHADIJA48627P0122X 02/09/2010 19465P01

قلعة السراغنةم. مالكة الفاسيالرحامنةم م اولد ناصر املول 63053216/09/1995 109 HAIBI MALIKA19521P0111OX 16/09/1998 19300P07

قلعة السراغنةم م اولد ابا رحالقلعة السراغنةم.م سيدي ابراهيم الكانون 378187117/09/1990 105 EZINBI ABBES19113P0311X 16/09/1999 19111P02

قلعة السراغنةم. الحي الداريقلعة السراغنةم م اولد بوكرين 62582516/09/1995 103 DRIOUICH RABIA19315P0311O16/09/1998 19300P01

قلعة السراغنةم.م اولد الداليقلعة السراغنةم م اولد الشرقي 1118168416/09/1997 93 CHAIBI RABHA19315P011116/09/1999 19466P03

قلعة السراغنةم.م اولد عموشزاكورةم.م ابن خلدون 12340241106/09/2001 77 AHOUZI HASSAN51800P0811X 04/09/2002 19100P08

قلعة السراغنةم.م واركيكلميمم يوسف بن تاشفين 1045307316/09/1996 74 ERRILA ABDERRAHMAN31313P091110/09/2001 19115P01

قلعة السراغنةم م اولد الشرقيقلعة السراغنةم.م سيدي الحطاب 1235790906/09/2001 69 DIOUA ADIL19100P101103/09/2003 19315P01

قلعة السراغنةم.م اولد رافعقلعة السراغنةم م التوامة 1268688404/09/2002 69 NANA YOUNES19100P121103/09/2003 19725P02

قلعة السراغنة م م الشعراءقلعة السراغنةم م اولد كليب 1159208816/09/1999 65 AJAIBAR MUSTAPHA19305P0411P 07/09/2005 19105P01

قلعة السراغنةم م ابن عامرالحوزم م اربعاء غجدامة 1307829105/09/2003 60 HAYAT MOUNIRA46412P011109/10/2006 19311P01

P112 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

مراكش- تانسيفت - الحوز13

المادة

المطلوبة
رمزها

قلعة السراغنةم م العرباتقلعة السراغنةم.م اولد إبراهيم الواد الخض 1368606207/09/2004 60 LAMGHARI HACHIMA19100P0711O07/09/2004 19123P04

قلعة السراغنةم.م سيدي الحطابورززاتم.م اغيل نينبيان 1399979307/09/2005 51 EL OMARI MOHAMED51320P201107/09/2005 19100P10

قلعة السراغنةم م اولد اركيعةالحوزم.م سد مولي يوسف 1367020307/09/2004 47 RACHIDA AIT ELMAHJOUB46105P011106/09/2006 19123P09

قلعة السراغنةم.م  الزاويةورززاتمدرسة القدس 338841616/09/1988 45 SUIBRA         NADIRA51319P0411O06/09/2006 19466P22

قلعة السراغنةم م الشطيبةالرحامنةم م الجعافرة 1406065212/02/2008 38 JABER LALLA HALIMA19709P0211O12/02/2008 19323P01

قلعة السراغنةم.م اولد ابراهيم العطاويةازيللم م دار الجاكير 1401085307/09/2005 37 SONDOSS ZAHIR05517P0411O29/09/2009 19105P03

قلعة السراغنةم.م أولد منصورالصويرةم.م زاوية لوضا 1407628205/09/2008 33 ZMIRILI SARA23320P301105/09/2008 19123P08

قلعة السراغنةم.م سيدي موسىتارودانتم/م توبقال 1406251305/09/2008 28 AHROUDA  NABIHA66900P6011X 05/09/2008 19466P19

قلعة السراغنةم.م سيدي ابراهيم الكانونتارودانتم.م تكوكة 1406386205/09/2008 28 BAGGAR  HOURIA66743P0111OX 05/09/2008 19113P03

قلعة السراغنةم م اولد مسعودتارودانتم.م يوسف بن تاشفين 1406679705/09/2008 28 DEMMOU  KARIMA66769P0111X 05/09/2008 19311P04

قلعة السراغنةم.م واركيشفشاونم/م ولمسة 1406766205/09/2008 28 EL  HAJJI  MOHAMMED15121P1111X 05/09/2008 19115P01

قلعة السراغنةم.م سيدي الحطابفيجيجم م غراس الخيل 14071591005/09/2008 28 KARROUM ABDELLATIF29118P011105/09/2008 19100P10

قلعة السراغنةم.م اولد شعيبزاكورةم.م الصفصـاف 14073001105/09/2008 28 MARAOUI MOHAMMED51613P011105/09/2008 19100P06

قلعة السراغنةم م اولد عراضتارودانتم.م فلغوس 1407329105/09/2008 28 MJANNEH  AICHA66900P7411OX 05/09/2008 19105P02

قلعة السراغنةم م لمزمطاطام.م ارفالن 1548250529/11/2008 28 ABDERRAHIM AABIYKI67305P051129/11/2008 19129P03

قلعة السراغنةم.م أولد منصورالحوزم م احمد بوكماخ 1549279802/09/2009 26 ILHAME AIT SEGHIR46426P011102/09/2009 19123P08

قلعة السراغنةم م التوامةالحوزم.م تاراست 1550406401/01/2010 26 JAMILA ENNACHCHACH46410P011101/01/2010 19100P12

P113 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

مراكش- تانسيفت - الحوز13

المادة

المطلوبة
رمزها

قلعة السراغنةم م بوروطةالرحامنةم.م سكورة 1367615407/09/2004 23 EL MOUTAOUKAL SALOUA19466P3611O02/09/2009 19115P05

قلعة السراغنةم م سيدي ادريسالحوزم.م ايماريغن 1549281102/09/2009 21 MILOUD EZZAMMOURI46413P011102/09/2009 19119P03

قلعة السراغنةم.م اولد إيعيششيشاوةم.م الزاوية 1549529102/09/2009 21 TAHIRI DRISS48606P0211X 02/09/2009 19119P04

قلعة السراغنةم.م اولد شعيبالصويرةم.م ادغاس 1550395701/01/2010 21 ELMAKHTARI MOHAMMED23353P011101/01/2010 19100P06

قلعة السراغنةم م لمزمشيشاوةم.م تكماط 1550944101/01/2010 21 NASRAOUI SAIDA48635P021101/01/2010 19129P03

قلعة السراغنةم.م اولد إبراهيم الواد الخضرشيشاوةم م تولوكولت 15799331102/09/2010 19 AZIZ ILHAM48519P011102/09/2010 19100P07

قلعة السراغنةم.م اولد شعيبشيشاوةم.م ترسلت 15800621002/09/2010 19 BENCHRIFA SOUAD48626P011102/09/2010 19100P06

قلعة السراغنةم.م اولد شعيبشيشاوةم.م احندير 15806231102/09/2010 19 ELGARNI JAMILA48627P021102/09/2010 19100P06

قلعة السراغنةم م سور العزشيشاوةم.م ايمللن 1579721102/09/2010 14 ABOUALI AISSAM48616P0211X 02/09/2010 19119P01

قلعة السراغنةم.م اولد شعيبالصويرةم.م اضهر 1580442502/09/2010 14 EL GABBAS YOUNES23381P011102/09/2010 19100P06

قلعة السراغنةم م اولد عمروشيشاوةم.م.التاس 1580747102/09/2010 14 FEDOUL JAOUAD48511P0111X 02/09/2010 19305P01

قلعة السراغنةم .الفتحقلعة السراغنةم. مالكة الفاسي 338054216/09/1988 106 AKKARI MALIKA19300P0722AX 16/09/1993 19300P06

قلعة السراغنةم م اولد كايدسطاتم م بوكركوح 749140116/09/1993 105 OUJNANE MOHAMED59111P0122AP 16/09/1997 19123P03

قلعة السراغنةم.م اولد بومنيعالصويرةم/م سيدس عمرو 1234622806/09/2001 77 NABIL  BAB  ALLAH23649P012206/09/2002 19437P01

قلعة السراغنةم.م اولد الداليتارودانتم.م المتنبي 12649361104/09/2002 75 BOUMASHOUL RACHID66900P1822X 04/09/2002 19466P03

قلعة السراغنةم م اولد كليبقلعة السراغنة م م الشعراء 1234413306/09/2001 73 AOUINATI SANAE19105P0122P 03/09/2003 19305P04

قلعة السراغنةم.م اولد شعيبقلعة السراغنةم م اولد ابا رحال 1044351416/09/1996 69 AZOUANATE DRISS19111P0222X 03/09/2003 19100P06

P114 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي
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مراكش- تانسيفت - الحوز13

المادة

المطلوبة
رمزها

قلعة السراغنةم.م سيدي العربيقلعة السراغنةم م اولد عراض 1179680311/09/2000 59 SARIKH SOUAD19105P0212X 14/10/2004 19466P06

قلعة السراغنةم. مولي اسماعيلمراكشم. الطلس الكبير 1123407116/09/1998 56 LEGHZAR KARIMA40000P1622OP 05/09/2003 19300P03

قلعة السراغنةم.م اولد إبراهيم الواد الخضرورززاتم.م احنداكن 13672671107/09/2004 47 BOUKHRIS    KHALID51325P0722X 05/09/2007 19100P07

الصويرةم. ايت رشيدالصويرةم م لحرارتة 707779616/09/1992 115 ZAKARIA  SABER23345P0111AP 16/09/1997 23127P05

الصويرةم م لحرارتةالصويرةم. ايت رشيد 359284116/09/1990 94 SAADIA  HMINE23127P0511AP 17/09/1997 23345P01

الصويرةم/م الهدريالصويرةم م  الجولن 1052775116/09/1997 93 YOUSEF  LASFAR23321P021116/09/1999 23618P02

الصويرةم م سيدي عيسى النعيراتالرشيديةم/م الزاوية القديمة 1117794416/09/1997 87 OUMHA AHMAD21305P081119/09/2000 23115P03

الصويرةم.م سدي علي بن معاشوالصويرةم م سيدي على الكراتى 1122217516/09/1998 85 MIQUAS  KHALID23105P041106/09/2001 23111P01

الصويرةم/م الهدريالصويرةم م ايت ابراهيم 1172864706/09/2000 83 ABDESSALAM  AKHIADE23347P011106/09/2001 23618P02

الصويرةم.م عثمان بن عفانالصويرةم/م سيدس عمرو 1267999404/09/2002 65 SANAA  LBAIDA23649P0111OX 07/09/2005 23345P02

الصويرةم.م.القاضي عياضالصويرةم.الرازي 1235744706/09/2001 58 TAOUFIK  DAOUI23315P011107/09/2004 23115P02

الصويرةم م اندجاالصويرةم م كشولة 1401529306/09/2006 33 AMEZIANE FOUZAYA23341P011102/09/2009 23305P02

الصويرةم م اركانزاكورةم م اولد ابراهيم 1406277205/09/2008 28 ALI AIT OMGHAR51727P051105/09/2008 23327P01

الصويرةم.م.المرابطينالصويرةم.م الخوارزمي 1407186105/09/2008 28 KHOULAID SIHAM23381P031105/09/2008 23121P02

الصويرةم م لبيشاتالصويرةم م تهلوانت 1548737102/09/2009 21 ELGAHNBOURI IMANE23363P011102/09/2009 23333P01

الصويرةم م  المناصيرالصويرةم.م حسن بن علي 1548752102/09/2009 21 OUALDI IHSSANE23305P011102/09/2009 23105P03

الصويرةم.م الميراتالحوزم.م طرود 1549088102/09/2009 21 MOHAMMED BOUAICHA46223P021102/09/2009 23335P02

P115 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 
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الختيار
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مراكش- تانسيفت - الحوز13

المادة

المطلوبة
رمزها

الصويرةم.م الميراتالصويرةم م اورتفلح 1549106102/09/2009 21 RIDAOUI MOHAMMED ALI23313P031102/09/2009 23335P02

الصويرةم.م لخواضراالصويرةم م اكليف 1550088101/01/2010 21 CHIHEB SOUNYA23359P011101/01/2010 23127P04

الصويرةم.الرازيشيشاوةم.م آيت عل 1550161101/01/2010 21 EL AJAJ ABDELLAH48615P031101/01/2010 23315P01

الصويرةم.م الزاويةالصويرةم م تركانت 1551149201/01/2010 21 SOUKRANI ABDELHADI23383P011101/01/2010 23320P19

الصويرةم.م الزاويةشيشاوةم.م اغرمان 1581381102/09/2010 19 OUNIR SOUMYA48205P031102/09/2010 23320P19

الصويرةم.م زاوية سكياطالحوزم.م اغير 1579793602/09/2010 14 NADIA AIT HAJJOUB46421P011102/09/2010 23351P01

الصويرةم.م زاوية سكياطالصويرةم.م اغيسي 1579955202/09/2010 14 BABA JALILA23320P041102/09/2010 23351P01

الصويرةم م امخاليفالصويرةم م ادا اوكلول 1579961102/09/2010 14 BAHAJ LAMIAA23379P011102/09/2010 23335P01

الصويرةم م  المناصيرالصويرةم/م عمرو بن العاص 1579990102/09/2010 14 MOUHCINE BAROUK23648P011102/09/2010 23105P03

الصويرةم.م زاوية سكياطالحوزم.م اغير 1580051202/09/2010 14 BENAGUIDA SIHAM46421P011102/09/2010 23351P01

الصويرةم.م زاوية سيدي العروسيالحوزم.م اغير 1580281502/09/2010 14 CROUMI KHADIJA46421P011102/09/2010 23320P20

الصويرةم.م زاوية سيدي العروسيالحوزم/م المختار السوسي 1580380902/09/2010 14 EL AMMARI SALAHEDDINE46931P021102/09/2010 23320P20

الصويرةم م لبيشاتشيشاوةم.م اغرمان 1580494102/09/2010 14 EL HMAMSI NAWAL48205P031102/09/2010 23333P01

الصويرةم م امخاليفالصويرةم.م تليوة 1580831102/09/2010 14 HANJRI AMAL23320P121102/09/2010 23335P01

الصويرةم.م اولد عبد الحليمالحوزم/م المختار السوسي 1581075102/09/2010 14 AZIZ ANKOURI46931P021102/09/2010 23331P01

الصويرةم.م الميراتالصويرةم م اورتفلح 1581146202/09/2010 14 MALIH OMAR23313P031102/09/2010 23335P02

الصويرةم/م الفرابيشيشاوةم.م آيت اسماعيل 1581452602/09/2010 14 RIDAOUI SOUKAINA48626P031102/09/2010 23320P33

P116 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 
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مراكش- تانسيفت - الحوز13

المادة

المطلوبة
رمزها

الصويرةم.م الدحامنةالصويرةم.م اضهر 1581665302/09/2010 14 ZOHAIR AZZEDDINE23381P011102/09/2010 23320P15

الصويرةم/م الهدريالصويرةم م ايت ابراهيم 1052707616/09/1997 99 TAJAATE HOUCINE23347P012216/09/1998 23618P02

الصويرةم م سيدي احمد او حامدالصويرةم.م ابن زيدون 1172924506/09/2000 83 SAID  ADROUNE23550P012206/09/2001 23367P02

الصويرةم.م اباروالصويرةم.م اغيسي 1404052401/01/2002 81 ABDALAZIZ  LAASSAIRI23320P041201/01/2002 23320P09

الصويرةم م سيدي صالح الركراكيزاكورةم م تمتيك 1235389306/09/2001 61 MOHAMED BOUTARBOUCH51727P022209/10/2006 23105P01

الصويرةم.م سدي علي بن معاشوالصويرةم.م الجزولي 1235068106/09/2001 59 HAMID BIGHADINE23321P012206/09/2004 23111P01

الصويرةم.م لخواضراالصويرةم.م اطايبين 1175523506/09/2000 51 NAWAL EL JADIDI23369P012207/09/2005 23127P04

الصويرةم.م بوزماالصويرةم.م عثمان بن عفان 1268590513/09/2002 51 AFAF  MOTIK EEDDINE23345P0212OX 06/09/2009 23320P25

الصويرةم م  المناصيرالصويرةم/م المام مسلم 1400056307/09/2005 47 AWAFIT ERRABI23646P011210/10/2006 23105P03

الصويرةم م سيدي احمد او حامدالصويرةم م  المناصير 1400091907/09/2005 45 SIHAM TOUMI23105P0322O05/09/2007 23367P02

الصويرةم.م بني سليمالصويرةم.م سيدي ابي البركات 55641916/09/1994 40 AHMED ARCHOU23323P012219/11/2008 23320P02

الصويرةم.م عثمان بن عفانالصويرةم م كشولة 1401544406/09/2006 35 ARRACHID JAMILA23341P0112O02/09/2009 23345P02

الصويرةم م  المناصيرالصويرةم.م.عقبة ابن نافع 1405415605/09/2007 35 JBALI ISSAME23313P021205/09/2007 23105P03

الصويرةم.م عبد الكريم الخطابيالصويرةم.م اهل الجمعة 1405357105/09/2007 30 FDIL FATIMA EZZAHRA23320P1622O03/09/2009 23111P03

الصويرةم م تمنتشفشاونم/م بوحنين 1406824205/09/2008 28 EL  MANSOUR  MOHAMED15121P062205/09/2008 23359P02

الصويرةم.م.زاويت  بن احميدةالصويرةم م تركانت 1548872702/09/2009 21 MOUNIR HAYAT23383P0112O02/09/2009 23127P01

الصويرةم م لبيشاتشيشاوةم.م تجكالت 1549089102/09/2009 21 DOUSSAL REDOUANE48613P012202/09/2009 23333P01

P117 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 
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مراكش- تانسيفت - الحوز13

المادة

المطلوبة
رمزها

الصويرةم.م عمر بن الخطابالصويرةم.م بني سليم 1550180701/01/2010 21 ELANSARI MOHAMMED23320P022201/01/2010 23121P05

الصويرةم.م.المرابطينالصويرةم.م الخوارزمي 1550740102/09/2009 21 KHRIBACH MOHAMED23381P032202/09/2009 23121P02

الصويرةم م  الجولنالصويرةم.م ابلثن 1550966901/01/2010 21 OUABI MOHAMMED23320P272201/01/2010 23321P02

الصويرةم م امخاليفشيشاوةم/م امزيك 1579900102/09/2010 14 ARIANE MERIYEM48622P032202/09/2010 23335P01

الصويرةم.م زاوية سكياطالحوزم.م اغير 1580173602/09/2010 14 SANA BOULHAZ46421P012202/09/2010 23351P01

الصويرةم م لبيشاتشيشاوةم.م اكي اوسليل 1580256102/09/2010 14 CHEKHMANE LOUBNA48626P041202/09/2010 23333P01

الصويرةم/م الفرابيالصويرةم.م سيدي بولعلم 15803291002/09/2010 14 ECHERRAI RABABE23339P012202/09/2010 23320P33

الصويرةم.م الزاويةشيشاوةم.م آيت اسماعيل 1580605202/09/2010 14 ELAROSSI FATIHA48626P032202/09/2010 23320P19

الصويرةم.م الميراتالصويرةم م تمنت 1580865102/09/2010 14 HMINI MOHAMED23359P022202/09/2010 23335P02

الصويرةم.م اهل الجمعةالحوزم/م المختار السوسي 1580952202/09/2010 14 MOHAMED KANOUR46931P022202/09/2010 23320P16

الصويرةم.م زاوية سيدي العروسيالصويرةم م تمنت 1581017202/09/2010 14 LAAOUINA SAMIR23359P021202/09/2010 23320P20

الصويرةم.م.زاويت  بن احميدةالصويرةم.م اداشفي 1581052802/09/2010 14 LAKBAB JAWAD23379P022202/09/2010 23127P01

الصويرةم م  المناصيرالصويرةم.م لبدارنا 1581077102/09/2010 14 LAOUTI HALIMA23320P012202/09/2010 23105P03

الصويرةم.م زاوية سيدي العروسيالصويرةم.م.عقبة ابن نافع 1581144802/09/2010 14 AHMED MAKDAD23313P021202/09/2010 23320P20

الصويرةم م امخاليفالصويرةم م ادا اوكلول 1581264102/09/2010 14 NAJJARI SOUAD23379P012202/09/2010 23335P01

الصويرةم م ادا اوكلولالصويرةم.م افرا 1581320714/09/2010 14 OUANANE YOUNESS23320P312214/09/2010 23379P01

P118 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 
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دكالة- عبدة14

المادة

المطلوبة
رمزها

الجديدةمركزية سيدي اسماعيلسيدي بنورم.م سانية بركيك 861639116/09/1983 161 ABBOUD       FATIMA17907P0111A16/09/1988 17715P01

الجديدةم/م صبير الفاطميسيدي بنورم.م الدهاهجة 239135116/09/1984 149 DERRAZ        EL HASSAN17911P0911Z/A15/09/1990 17109P11

الجديدةمدرسة الفتحالرشيدية م.مولي علي الشريف 971122516/09/1981 147 OUCHCHAM NAJIA21909P0111A17/09/1990 17105P08

الجديدةم.الداخلةالجديدةم م المخاطرة 141198301/10/1980 145 TALI          SAID17914P0311A16/09/1995 17105P03

الجديدةم م السعادةالصويرةم.م سيدي بولعلم 56575316/09/1994 123 MOHAMMED  EZZIDANI23339P0111AX 16/09/1994 17105P04

الجديدةم.م الحويرةورززاتم م تورجدال 91684616/09/1995 117 NAJAH    HASSAN51325P0311A16/09/1995 17913P02

الجديدةم.م سيدي محمد موسىسيدي بنورم م اولد مومن 385452217/09/1990 117 KHALIL BOUYA17515P0411A16/09/1995 17105P05

الجديدةم/م. المنفلوطيالرحامنةم م بوشان 63451316/09/1995 105 DIMACHQI ABDELMALEK19723P0211A16/09/1997 17913P13

الجديدةم/م علي السبيطيسيدي بنورم.م الهداية 743475716/09/1993 105 JAOUAD     HASSANE17521P0311A25/09/1997 17913P14

الجديدةم/م. سيدي عبد ا بن يوسفشيشاوةم.م النواصر 602451116/09/1994 99 ELHAFIDI MOHAMED48604P0111X 16/09/2000 17917P01

الجديدةم م سيدي بونعايمالصويرةم.م زاوية لوضا 1117180416/09/1997 99 M  BAREK  CHAHID23320P301116/09/1998 17109P09

الجديدةم.م الطايشةسيدي بنورم.م بئر الحرش 1044864216/09/1996 93 ZAOUI        AZIZA17505P031113/09/2000 17111P06

الجديدةم.م الولجـــــةسيدي بنورم.م اولد بوعنان 1118896216/09/1998 92 EZZAKI       M BARKA17907P031106/09/2000 17105P07

الجديدةم م المخاطرةبوجدورم. ابن الهيثم 92321216/09/1995 88 MADDICH AMARA11105P0511A16/09/1995 17914P03

الجديدةم.م المحارزةتارودانتم.م الطــالــعة 1179765106/09/2000 88 TOUABE FATIHA66725P031106/09/2001 17916P04

الجديدةم م المخاطرةسيدي بنورم.م القائد موسى 1047003316/09/1996 87 KABBALI      MOURAD17505P061106/09/2000 17914P03

الجديدةم.م سيدي محمد موسىسيدي بنورم.م القائد موسى 1052611316/09/1997 87 ATTOUCH      FAISSAL17505P061106/09/2000 17105P05
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المادة

المطلوبة
رمزها

الجديدةم.م الطواجنةإنزكان ايت ملــولم. المعتمد بن عباد 379402117/09/1990 86 EL KAMLI HASSANIA01702P0111P 06/09/2000 17309P03

الجديدةم/م سيدي حموالجديدةم.م سيدي فارس 269887316/09/1985 83 CHAKIB NABIL17109P0711X 02/09/2009 17109P10

الجديدةم م السعادةالجديدةم.م سوق حد اولد عيسى 1113774116/09/1997 83 OUKACHA NADIA17307P0211O06/09/2001 17105P04

الجديدةم.م سيدي محمد موسىسيدي بنورم.م الخوالدة 1117155416/09/1997 83 RYADY        YASSINE17911P031116/09/2001 17105P05

الجديدةم.م ايت حـــــامبنى مللم.م ملوية 1047499716/09/1996 81 NOURADDINE FAISSEL07505P021106/09/2001 17109P02

الجديدةم.م ايت حـــــامالحوزم/م طارق بن زياد 1404016601/01/2002 81 ABDELLAH CHAQUIQ46931P011101/01/2002 17109P02

الجديدةم.م الهرابزةالحسيمةم.م بني احمد 1237734206/09/2001 78 KADOURI SANAE03505P0311O04/09/2002 17310P08

الجديدةم.م المحارزةالخميساتم.م ظهر النخلة 58711816/09/1994 77 AGHNIMA ABDELLAH37705P051116/09/2003 17916P04

الجديدةم. سيدي عليالجديدةم.م أولد حمدان 1174156806/09/2000 77 BOUADI CHAIBIA17709P0111O28/09/2002 17109P03

الجديدةم.م سيدي محمد أخديمالصويرةم.م.القاضي عياض 12376171106/09/2001 77 IBTISSAM  JABRI23115P0211X 14/09/2002 17312P01

الجديدةم م سيدي اسماعيلالصويرةم م سميمو 1238776806/09/2001 77 MALIKA  OUBAJA23371P011106/09/2002 17715P02

الجديدةم م سيدي اسماعيلالجديدةم.م الحيرش 1264584230/09/2002 75 BENTABITE TAOUFIK17705P021130/09/2002 17715P02

الجديدةم.م العتايتالصويرةم م  طارق ابن زياد 1266447504/09/2002 75 FATIM EZAHRA  EL-WAFI23313P0111X 04/09/2002 17711P05

الجديدةم م الحمامنةزاكورةم م المرابطين 12670881104/09/2002 75 HANAOUI ABDELKADER51731P011104/09/2002 17311P01

الجديدةم.م العطاعطةورززاتم.م اكلميم 1268875812/09/2002 75 OUAZIZ     KHALID51320P241112/09/2002 17716P06

الجديدةم.م سيدي بوعلمقلعة السراغنةم.م اولد الدالي 1113905216/09/1997 71 MOUBAL ABDELHAK19466P031102/10/2004 17715P03

الجديدةم م غيلستارودانتم.م ايت موسى 1175154206/09/2000 71 BOUKHAR YOUNESS66741P0311X 27/09/2004 17307P04

P120 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

دكالة- عبدة14

المادة

المطلوبة
رمزها

الجديدةم.م خمليششيشاوةم م دويران 1237430206/09/2001 71 NOURA HILMI48305P0111OX 03/09/2003 17111P05

الجديدةم.م اولد زيدتارودانتم.م تفنوت 1269177704/09/2002 71 RAJI NOURDINE66511P021124/09/2003 17707P07

الجديدةم.م الحيرشالرحامنةم.م اولد عبو بن جرير 1239919106/09/2001 69 ZID ABDELGHANI19713P011106/09/2004 17705P02

الجديدةم.م اولد سي حمدونقلعة السراغنةم م اولد عمرو 1239922914/09/2001 69 AZIZ ZIDOH19305P011103/09/2003 17915P02

الجديدةم.م الطواجنةالجديدةم.م خمليش 58749116/09/1994 68 FAHMI ELHAME17111P0511OX 02/09/2009 17309P03

الجديدةم.م أولد حمدانالجديدةم.م زاوية سايس 1268979918/09/2002 67 OUAKKAS    SMAIL17711P031106/10/2004 17709P01

الجديدةم.م الكدارةتارودانتم/م تاويالت 1305572205/09/2003 67 AFANI AHLAM66900P621105/09/2003 17715P05

الجديدةم/م. السواهلةتارودانتم/م تاويالت 1306994105/09/2003 67 EL MOUSSELLI ABDELILAH66900P621105/09/2003 17947P01

الجديدةم.م بوسدرةطاطام.م اكينان 13073751005/09/2003 67 HDACH ALI67305P041105/09/2003 17111P04

الجديدةم م غيلسالصويرةم م  طارق ابن زياد 1307996605/09/2003 67 AMAL MSAADI23313P0111X 11/02/2004 17307P04

الجديدةم.م اولد غانمتازةم.م الوادي المالح 1238508906/09/2001 61 MOBARIK HAMID69521P011102/10/2006 17311P02

الجديدةم/م. المنفلوطيسيدي بنورم م اولد ناصر 1239894506/09/2001 61 ZENNATI    HASNAE17517P0111O06/09/2004 17913P13

الجديدةم/م. المنفلوطيالحوزم. مولي ابراهيم 258920216/09/1985 60 BERRIHI MUSTAPHA46917P0311Z15/09/2003 17913P13

الجديدةم.م الكراربةشيشاوةم م تاماروت 1308442205/09/2003 59 SOUHAIB FATIMA48531P011129/09/2005 17913P08

الجديدةم.م الســــلمالجديدةم.م الولجـــــة 1266228318/09/2002 52 EL MAHDAOUI FATIMA17105P0711O03/09/2008 17109P06

الجديدةم.م اولد سي حمدونالصويرةم.م سيدي بولعلم 1268376704/09/2002 52 ILHAM  MESKANE23339P011110/11/2008 17915P02

الجديدةم/م صبير الفاطميشيشاوةم.م ادار بوابوض 1400693807/09/2005 52 NAIM SABAH48622P0211O07/09/2005 17109P11

P121 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

دكالة- عبدة14

المادة

المطلوبة
رمزها

الجديدةم.م المساعدةالجديدةم.م القياش 1238566907/09/2001 51 MOUJIBI ILHAM17705P081107/09/2005 17715P07

الجديدةم.م العزيزاتالصويرةم.م ابن طفيل 1307057505/09/2003 51 MORAD ENNACIRI23531P011105/09/2007 17913P06

الجديدةم.م العزيزاتورززاتم م تيغدوت 1368244107/09/2004 51 BENOUAKAS  MOHAMMED51323P031106/09/2006 17913P06

الجديدةم.م سوق حد اولد عيسىتارودانتم.م خميس ايت يونس 14005431107/09/2005 51 LOUZ KHADIJA66119P0211X 07/09/2005 17307P02

الجديدةم م غيلسالحسيمةم.م بني بونصار 1400937407/09/2005 51 SALAMI IDRISS03517P0211X 07/09/2005 17307P04

الجديدةم.م اولد زيدورززاتم.م الصور 1367149207/09/2004 47 AZROUR MOSTAFA51311P021106/09/2006 17707P07

الجديدةم.م سيدي محمد موسىسيدي قاسمم م العقاد 1155901116/09/1999 45 BENSADEK SOUMIYA60113P0111O19/10/2007 17105P05

الجديدةم/م سيدي حموالجديدةم.م سوق حد اولد عيسى 1181436306/09/2000 45 TAOUSSI RABIA17307P0211O03/09/2008 17109P10

الجديدةم/م. سيدي عبد ا بن يوسفازيللم.م امرصيد 1637811116/09/1982 43 TALEB MOHAMMED05113P071106/09/2006 17917P01

الجديدةم.م اولد سي حمدونالصويرةم م ايت ادير 1236603706/09/2001 43 NORA MIDCHI23323P031106/09/2007 17915P02

الجديدةم.م اولد حسينالجديدةم.م اولد زيد 1267273704/09/2002 43 IBNTABIT HANANE17707P0711O06/09/2006 17309P02

الجديدةم.م الرواحلةالصويرةم.م اداشفي 14000981005/09/2005 43 ETTOSSAIN SOUAD23379P0211O05/09/2007 17913P10

الجديدةم/م. سيدي عبد ا بن يوسفالصويرةم/م ابن الهيثم 14002751107/09/2005 43 HICHAM SALOUA23339P401105/09/2007 17917P01

الجديدةم.م القياششيشاوةم.م.سيدي عبد المومن 1401543206/09/2006 41 ARABI AMINA48519P021125/09/2008 17705P08

الجديدةم.م الخريطاتزاكورةم م تامنوكالت 1399051107/09/2005 40 ABILAL ABDELKADER51705P0511X 20/09/2008 17706P01

الجديدةم.م زاوية سايسالصويرةم م اكليف 1405570105/09/2007 40 SAIAA MARYEM23359P011105/09/2007 17711P03

الجديدةم.م بنـــي سبعازيللم/م تسلت نومدوال 1405667501/02/2008 40 FASLA AICHA05115P061101/02/2008 17711P01

P122 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

دكالة- عبدة14

المادة

المطلوبة
رمزها

الجديدةم.م القياششيشاوةم.م بوحميسة 1401874306/09/2006 39 KHOUNTI BILLAL48621P0111X 27/10/2007 17705P08

الجديدةم.وادي المخازنالصويرةم.م ابن نصير 1405762111/02/2008 36 MARHNIA HANNI23117P0111O11/02/2008 17105P01

الجديدةم.م الخريطاتسيدي بنورم.م الجدد 1265817704/09/2002 35 EL FAIZI    YOUSSEF17525P061105/09/2007 17706P01

الجديدةم م الحمامنةالصويرةم/م ابو بكر الصديق 1404709105/09/2007 35 MOURAD ELMAADOUR23653P011105/09/2007 17311P01

الجديدةم.م الخريطاتالصويرةم.م ادغاس 1405151205/09/2007 35 BAZID EL MAHDI23353P011105/09/2007 17706P01

الجديدةم.م المحارزةتارودانتم م علي بن ابي طالب 1405460205/09/2007 35 MAANAOUI  EL HASSANE66123P011105/09/2007 17916P04

الجديدةم.م سيدي محمد أخديمطاطام م الوكوم 1405486205/09/2007 35 HASSANE MOHDIR67311P031105/09/2007 17312P01

الجديدةم/م. سيدي عبد ا بن يوسفتارودانتم.م الدارسة 1405543705/09/2007 34 RAISS  KHADIJA66900P091102/09/2009 17917P01

الجديدةم/م. العقادسيدي بنورم.م سيدي علي امحمد 1268081304/09/2002 33 LOURHAOUI    KHADIJA17917P081105/09/2008 17307P06

الجديدةم/م. سيدي عبد ا بن يوسفازيللم.م وازنت 15484801124/11/2008 33 SAKRAOUI FATIHA05222P011124/11/2008 17917P01

الجديدةم.م سيدي احمد بن مباركشيشاوةم م  تنلفت 1405071105/09/2007 32 AIT JABAR BRAHIM48537P011123/10/2008 17311P03

الجديدةم.م سيدي محمد أخديمالصويرةم م لمزيلت 1405772911/02/2008 32 ELMANSOURY KADDOUR23113P021110/11/2008 17312P01

الجديدةم م السعادةسيدي بنورم.م سبت المعاريف 1265420104/09/2002 30 DOUBY      NAJAT17519P0311O03/09/2008 17105P04

الجديدةم.م بئر الببوششيشاوةم م  تنلفت 1406973705/09/2008 30 ETTALBI HAYAT48537P0111X 15/10/2009 17707P04

الجديدةم.م سيدي فارستارودانتم.م طارق بن زياد 1407355205/09/2008 30 MOUNTARI   MERYAM66777P0111O05/09/2008 17109P07

الجديدةم.م اولد عبد ا بن مسعودتينغيرم.م المدون 1404890205/09/2007 29 ABDERRAHMANE  MAHRACH51313P061102/09/2009 17944P01

الجديدةم.م بـــــوملحةوزانم.م محمد بن بطوطة 1405271505/09/2007 29 KHADIJA EL MAJDI15705P0611O02/09/2009 17709P03

P123 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

دكالة- عبدة14

المادة

المطلوبة
رمزها

الجديدةم م الخماملةسيدي بنورم.م سيدي علي امحمد 1266675804/09/2002 28 FADLI   MERIEM17917P0811O05/09/2008 17307P05

الجديدةم.م الحيرشفيجيجم.م الجبوب 1406468805/09/2008 28 BENDRAOU ZAKARIA29305P081105/09/2008 17705P02

الجديدةم.م  بـــوخنينالحسيمةم.م بني شيبون 1407030405/09/2008 28 GHRIB  SOUMIA03300P0111O05/09/2008 17709P02

الجديدةم.م الكراربةشيشاوةم م  تنلفت 1407218105/09/2008 28 LAGHOUIBA DAMIA48537P011105/09/2008 17913P08

الجديدةم/م الكنادلةدريوشم.م اجرماوس 1407289305/09/2008 28 MAKLACH MOHAMED49705P011105/09/2008 17711P06

الجديدةم/م علي السبيطيدريوشم.م. ازلف 1407485305/09/2008 28 SABRI SOUAD49729P0311O05/09/2008 17913P14

الجديدةم.م اولد الظاليالحسيمةم.م بني بونصار 1407569405/09/2008 28 TAOUFIK  FATIMA03517P021105/09/2008 17915P03

الجديدةم.م سوق حد اولد عيسىطاطام م  لخرويعة 1548269926/11/2008 28 AMARA ABDELBAKI67311P0411X 26/11/2008 17307P02

الجديدةم م الطالع موسىالصويرةم م ايت ايزام 1548344113/01/2009 28 CHAMMAGHI FATNA23375P0111O13/01/2009 17109P08

الجديدةم.م سيدي فارسالجديدةم/م علي السبيطي 1266587104/09/2002 22 ES   SALIH    RAJAA17913P1411OX 02/09/2009 17109P07

الجديدةم.م سوق حد اولد عيسىالصويرةم.م.زاويت  بن احميدة 1267868102/10/2002 22 LAGRIDI LOUBNA23127P0111O02/09/2009 17307P02

الجديدةم.م اثنين هشتوكةسيدي بنورم.م النهضة 1268882604/09/2002 22 OUBABA     FATIMA17907P0411O02/09/2009 17109P05

الجديدةم.م سوق حد اولد عيسىالجديدةم.م سيدي محمد أخديم 1307790816/09/2003 21 MADHOUM   OUADIA17312P0111X 02/09/2009 17307P02

الجديدةم.م الخرارزةسيدي بنورم.م اولد عمران 1549540221/10/2009 21 EL BARMAKI HANANE17529P0111O21/10/2009 17710P03

الجديدةم.م سوق سبت سايساليوسفيةم.م اولد العياشي 1580692902/09/2010 19 ESSADIKI MERIEM57533P031102/09/2010 17711P02

الجديدةم/م سيدي حموسيدي بنورم.م بئر الحرش 335886116/09/1988 160 BELBASRI      MINA17505P0322O/A16/09/1988 17109P10

الجديدةم.م الســــلمالجديدةم.م سيدي محمد موسى 213584316/09/1985 115 MHAIDRA ABDELHAKIM17105P051216/09/1998 17109P06

P124 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

دكالة- عبدة14

المادة

المطلوبة
رمزها

الجديدةم.م الحويرةالرحامنةم م الماء البارد 56356116/09/1994 111 BOULAK ABDELAZIZ19711P0122A16/09/1996 17913P02

الجديدةم.م الخرارزةسيدي بنورم.م الجعفرية 740335116/09/1993 111 BELKHADDAR          ABDELMJID17915P0122A16/09/1996 17710P03

الجديدةم.م بوشعيب الحريريالجديدةم.م الحويرة 1046045716/09/1996 87 REDOUANE MHAMMED17913P022213/09/2000 17109P12

الجديدةم.م خمليشالجديدةم م الخماملة 1121998516/09/1998 87 EL HAMRAOUY KHADIJA17307P0512P 13/09/2000 17111P05

الجديدةم/م صبير الفاطميالجديدةم.م سوق حد اولد عيسى 1122063816/09/1998 87 RHALLAB KHADIJA17307P022216/09/2000 17109P11

الجديدةم.م الحويرةتيزنيتم.م  المختار السوسى 1175355906/09/2000 87 DAHBI ABDELILLAH73509P0122X 06/09/2000 17913P02

الجديدةم م الطالع موسىالرشيديةم.م تهاريين 1178407406/09/2000 87 MAFTAH HICHAM21915P032206/09/2000 17109P08

الجديدةم.م ايت حـــــامشيشاوةم م تولوكولت 1235672914/09/2001 81 CHTIBI KARIM48519P012214/09/2001 17109P02

الجديدةم.م صقرتارودانتم.م ابن بطوطة 1239124606/09/2001 81 RAKIB ABDELMJID66511P0122X 06/09/2001 17946P01

الجديدةم. سيدي عليالجديدةم م سيدي بونعايم 1121927116/09/1998 77 BEN HANIA RACHIDA17109P0922O08/10/2002 17109P03

الجديدةم م سيدي بونعايمالجديدةم.م بوشعيب الحريري 1117168416/09/1997 75 BENSLIM      RACHID17109P122203/09/2003 17109P09

الجديدةم م سيدي بونعايمتاوناتم.م عمارات 1235036306/09/2001 75 BENZINEB MOHAMED65113P032204/09/2002 17109P09

الجديدةم.م بـــــوملحةازيللم م ايت تمليل 1266215204/09/2002 75 HAMID EL MAATAOUI05505P011204/09/2002 17709P03

الجديدةم/م. سيدي عبد ا بن يوسفتارودانتم.م خميس ايت يونس 12688631104/09/2002 71 OUASLAM RACHID66119P0222X 24/09/2003 17917P01

الجديدةم.م اولد سي حمدونشيشاوةم.م الزاوية 1269279118/09/2002 71 ROUCHDI ABDELILAH48606P022205/09/2003 17915P02

الجديدةم.م الكراربةازيللم م واولي 12698851106/09/2002 71 ABDELILAH ZAHIR05511P012206/09/2003 17913P08

الجديدةم.م ايت حـــــامالسمارةم. الواحة 1265646404/09/2002 69 KHALID  ELAROUIA25000P1112X 03/10/2003 17109P02

P125 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

دكالة- عبدة14

المادة

المطلوبة
رمزها

الجديدةم.م سيدي محمد موسىسيدي بنورم.م تامدة 1264493704/09/2002 68 BEN  KHAIBAR        YOUSSEF17529P0422Z13/01/2004 17105P05

الجديدةم.م المحارزةالصويرةم.م زاوية لوضا 1265617404/09/2002 68 ABDELAZIZ ELAMRAOUI23320P3022Z02/03/2004 17916P04

الجديدةم/م. سيدي عبد ا بن يوسفورززاتم.م اكادين 12651781112/09/2002 67 CHARAFI       HICHAM51737P092220/10/2004 17917P01

الجديدةم/م. سيدي عبد ا بن يوسفتينغيرم م البيهقي 13057861105/09/2003 67 HOURIA ANTID21105P021205/09/2003 17917P01

الجديدةم/م. سيدي عبد ا بن يوسفتارودانتم.م الدارسة 13070741105/09/2003 64 ERRAI HANANE66900P092219/09/2005 17917P01

الجديدةم.م الخراشفةسيدي بنورم. اربعاء العونات 1117020216/09/1997 61 BABRAHIM     SAMIRA17505P0122O06/09/2006 17913P05

الجديدةم.م الحيرشالصويرةم.م بئر الزاع 1307160305/09/2003 59 KAMAL FOUZI23320P1112X 05/10/2005 17705P02

الجديدةم.م المساعدةتارودانتم.م الزعفران 1400099907/09/2005 56 EZ ZARI SALIMA66519P0122X 07/09/2005 17715P07

الجديدةم/م. سيدي عبد ا بن يوسفالحوزم  م ابن تومرت 14004431107/09/2005 56 KHOUMALLI SIHAM46221P012207/09/2005 17917P01

الجديدةم.م سوق حد اولد عيسىورززاتم.م اكادين 12691181112/09/2002 55 RACHDI       KHADIJA51737P092224/10/2007 17307P02

الجديدةم.م الطواجنةالجديدةم.م الخراشفة 1121989516/09/1998 54 NAJDI YASMINE17913P0522O03/09/2008 17309P03

الجديدةم.م اولد سي حمدونالجديدةم.م العتايت 1119034816/09/1998 53 JABAR        NABIL17711P052219/11/2009 17915P02

الجديدةم.م المحارزةالصويرةم.م ابلثن 1399813507/09/2005 51 FATIMA EZZAHRA EBOUAAMRANI23320P2722X 07/09/2005 17916P04

الجديدةم م غيلسشفشاونم.م تلفراط 14011461115/09/2005 51 IKRAM MAAROUF15511P092215/09/2005 17307P04

الجديدةم.م اولد سي حمدونالجديدةم.م العتايت 1266106816/09/2002 49 EL KAFI     SAMIRA17711P0522X 11/02/2010 17915P02

الجديدةم.م العتايتتارودانتم.م الدوسان 1401891706/09/2006 48 EL  KHADIR  LAILA66900P912206/09/2006 17711P05

الجديدةم.م الكراربةالصويرةم م ايت ابراهيم 14020061106/09/2006 48 SARRA ADDAR23347P0122X 06/09/2006 17913P08

P126 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 
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ترتيب

الختيار
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دكالة- عبدة14

المادة

المطلوبة
رمزها

الجديدةم.الداخلةالجديدةم.م سيدي محمد موسى 1233862313/09/2001 43 ABOUELLAIL SAFIA17105P0512O16/10/2009 17105P03

الجديدةم/م. العقادالصويرةم م سيدي عيسى النعيرات 1399244407/09/2005 43 ARIF  FATIMAZAHRA23115P0322X 05/09/2007 17307P06

الجديدةم.م اولد غانمورززاتم.م تورتيت 1401992106/09/2006 43 MEDDIKI SAID51320P2222X 06/09/2006 17311P02

الجديدةم.م العوجاتالرحامنةم م ايت موسى واحمد 1307844105/09/2003 37 MARZOUK EL HASSANE19723P0422Z05/09/2008 17707P05

الجديدةم م الخماملةالصويرةم.م ابن نصير 1268641404/09/2002 35 ZOHAIR NFNAFE23117P0112O06/09/2007 17307P05

الجديدةم.م العوجاتالحسيمةم.م المنصف 1405346505/09/2007 35 ETTAIFI HANAN03505P0422O05/09/2007 17707P05

الجديدةم.م العزيزاتالصويرةم م سيدي عيسى النعيرات 1405750311/02/2008 30 KOURTAM NAIMA23115P0322O13/10/2009 17913P06

الجديدةم.م سيدي احمد بن مباركاسفيم/م. العبادلة 11764701116/09/2000 29 GUILICH     NADIA57117P0522OX 06/09/2008 17311P03

الجديدةم/م. المنفلوطيالجديدةم م الحمامنة 1367786707/09/2004 29 MOHIB SAMIRA17311P0112O03/09/2008 17913P13

الجديدةم.م اولد زيدتارودانتم.م تمرووب 1548366902/12/2008 29 EL ACHARI    NAIMA66900P4722O02/12/2008 17707P07

الجديدةم م الخماملةالجديدةم.م خمليش 1263441913/09/2002 28 AHMAYACHE     RACHIDA17111P0512OP 03/09/2008 17307P05

الجديدةم.م سوق حد اولد عيسىالجديدةم.م سيدي احمد بن مبارك 1266060312/09/2002 28 EL  IDRISSI  LAILA17311P0312X 05/09/2008 17307P02

الجديدةم/م صبير الفاطميشفشاونم.م سيدي الركراكي 1407268205/09/2008 28 LOUBBARDI  MINA15511P0412O05/09/2008 17109P11

الجديدةم/م. العقادسيدي بنورم.م اولد بوعنان 13670371007/09/2004 21 AIT OUALIL   HANANE17907P0322O02/09/2009 17307P06

سيدي بنورم.م الكديةسيدي بنورم.م سبت المعاريف 1121944216/09/1998 81 TAOUILI      KHALID17519P031106/09/2001 17515P02

سيدي بنورم م اولد مومنتينغيرم.م ايت علي ويكو 1239304313/09/2001 81 SAHRAOUI           SAID51133P021113/09/2001 17515P04

سيدي بنورم.م المويساتسيدي بنورم.م الهداية 1264273816/09/2002 76 BEJAOUI      MOUNA17521P0311O16/09/2002 17515P05

P127 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 
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التوظيف

ترتيب

الختيار
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دكالة- عبدة14

المادة

المطلوبة
رمزها

سيدي بنورم.م الفــــلحزاكورةم.م آيت مرصيد 1238903713/09/2001 75 OUFKIR ISMAIL51612P011104/09/2002 17519P04

سيدي بنورم.م اولد سعيدزاكورةم.م افلندرا 12635451004/09/2002 75 AIT JALLOUL NOURA51745P011104/09/2002 17523P04

سيدي بنورم.م  الوفاءتارودانتم م الزيتون 1158069716/09/1999 73 BOUSLAMI HASSAN66325P011127/09/2004 17529P05

سيدي بنورم م اولد مومنزاكورةم.م ايت عبد ا 1367458607/09/2004 59 EL BASNAOUI ABDELILAH51726P071107/09/2004 17515P04

سيدي بنورم.م سيدي علي امحمدزاكورةم.م أخلوف 1367680107/09/2004 59 ES-SAMLALY SALIM51733P031107/09/2004 17917P08

سيدي بنورم.م الدهاهجةسيدي سليمانم.م اولد عقبة 950901416/09/1980 48 CHAMCHOUM      NOURA35813P051106/04/2009 17911P09

سيدي بنورم م العكاكشةتارودانتم م تيزكي 1401909406/09/2006 48 LAMZAOUAK  SAFIA66505P021106/09/2006 17519P02

سيدي بنورم.م سيدي علي امحمدزاكورةم م رباط تنزولين 1367187106/09/2004 47 NTISSAR CHETOUI51733P011107/09/2006 17917P08

سيدي بنورم.م اولد سعيدشيشاوةم.م.للعزيزة 1400165207/09/2005 47 GHAZALI KHADIJA48517P0111X 27/10/2006 17523P04

سيدي بنورم م مطرانالرحامنةم م ايت موسى واحمد 1400536307/09/2005 45 LOTFI   IBTISSAM19723P041105/09/2008 17521P01

سيدي بنورم.م شرقاوةالصويرةم.م زاوية اسوقين 1401615106/09/2006 43 BENNAJI  HICHAM23320P231106/09/2006 17915P06

سيدي بنورم م بني هللالصويرةم.م زاوية اسوقين 1401637806/09/2006 43 CHAFIK BOUCHAIB23320P231106/09/2006 17525P01

سيدي بنورم.م اولد عمرانتارودانتم.م الشريف الدريسي 1368813807/09/2004 41 ZERHOUN HIND66325P031106/10/2009 17529P01

سيدي بنورم.م سانية بركيكازيللم م تبانت 1405650101/02/2008 38 ELAMRI HAMID05119P0111Z01/02/2008 17907P01

سيدي بنورم.م القنادرةازيللم م اباشكو 1405658101/02/2008 36 BEN OUALIDI HABIBA05105P0111OX 01/02/2008 17524P05

سيدي بنورم م اولد مومنبرشيدم.م علي ابن ابي طا لب 1237400106/09/2001 35 HASSOUNE MESSAOUD59309P0311P 05/09/2007 17515P04

سيدي بنورم.م الخوالدةالصويرةم م اكليف 1405046305/09/2007 35 ABDELKAIN SARA23359P011105/09/2007 17911P03

P128 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 
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15/06/2012
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مادة

التدريس

نوع

الطلب
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التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

دكالة- عبدة14

المادة

المطلوبة
رمزها

سيدي بنورم.م بئر الحرشبنى مللم.م  تنكارف 1405058105/09/2007 35 ADNIN FOUZIA07929P021105/09/2007 17505P03

سيدي بنورم.م بئر الحرشطاطام م الزاويـــــة 1405223105/09/2007 35 YOUNESS CHARIF67313P031105/09/2007 17505P03

سيدي بنورم.م القرادلةفيجيجم م مولي علي الشريف 1406038123/01/2008 35 EL MOHCINE FATIMA29117P051123/01/2008 17907P05

سيدي بنورم م اولد مومنشيشاوةم م بوزوكـة 1401758106/09/2006 34 HAJJI SIHAM48632P0111O28/09/2009 17515P04

سيدي بنورم.م اولد بوعنانالصويرةم.م الزاوية 1405356605/09/2007 34 FARSAOUI AMINA23320P191107/10/2009 17907P03

سيدي بنورم.م القرادلةالصويرةم م سيدي صالح الركراكي 1405510905/09/2007 34 OUAKKAH FATIMA EZZAHRA23105P011105/09/2009 17907P05

سيدي بنورم م بني هللتارودانتم.م الينبوع 1407122105/09/2008 33 JAAFOUR    FATIMA66905P231105/09/2008 17525P01

سيدي بنورم.م الزيركالصويرةم م ايت ابراهيم 1405180305/09/2007 32 BENZEKRI RACHIDA23347P011107/11/2008 17915P04

سيدي بنورم.م شرقاوةالصويرةم.م زاوية اسوقين 1405148105/09/2007 29 BARAZ GHANOU23320P231123/09/2009 17915P06

سيدي بنورم.م الفوارسزاكورةم.م أخلوف 1405314105/09/2007 29 EL- MOSTAQIM MOHAMED51733P031105/09/2009 17529P03

سيدي بنورم م القصيبةزاكورةم.م أخلوف 1405891824/01/2008 29 HAMDACH RAHHAL51733P031122/10/2009 17517P02

سيدي بنورم.م اولد ربيعةالصويرةم.م. بير انزران 1406864105/09/2008 29 ELAARAJ ILHAM23325P0111O05/09/2008 17511P06

سيدي بنورم.م الزيــــاينةفيجيجم.م عريض 1407155905/09/2008 28 KARIM ABDELGHANI29305P101105/09/2008 17525P02

سيدي بنورم.م حائط سليمانشفشاونم.م حسن احيزون 1407267105/09/2008 28 LOUANI MOHAMMED15117P031105/09/2008 17517P03

سيدي بنورم.م البارتارودانتم.م سيدي احماد امالك 1407605805/09/2008 28 ZAMZAOUI  FATIHA66905P121105/09/2008 17519P05

سيدي بنورم.م الفللحةاليوسفيةم.م اولد العياشي 1580085502/09/2010 19 BENSERHIR NADIA57533P031102/09/2010 17529P02

سيدي بنورم.م الفللحةاليوسفيةم م ايغود 1580089502/09/2010 19 BENTAJA ILHAM57315P021102/09/2010 17529P02

P129 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 
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دكالة- عبدة14

المادة

المطلوبة
رمزها

سيدي بنورم.م شرقاوةقلعة السراغنةم م بوروطة 1117101716/09/1997 98 ACHAQ SOUMIA19115P051216/09/1999 17915P06

سيدي بنورم.م الكديةسيدي بنورم.م سبت المعاريف 1113896316/09/1997 81 DELYASSE     JALILA17519P0322O04/09/2002 17515P02

سيدي بنورم.م شرقاوةزاكورةم م ايت اولل 1236115806/09/2001 81 EL FADIL MOULAY ISMAIL51717P012206/09/2001 17915P06

سيدي بنورم.م حائط سليمانتارودانتم م الهوزالي 11749581106/09/2000 75 AITOUBENALI DRISS66115P012224/09/2003 17517P03

سيدي بنورم.م اولد جرارالرحامنةم.م الشليح 1264464504/09/2002 75 BEN HABIBA IMADEDDINE19465P012204/09/2002 17529P07

سيدي بنورم.م تامدةتارودانتم م بيكودين 1263594204/09/2002 67 AIT TALEB ELMEHDI66317P012227/09/2004 17529P04

سيدي بنورم.م سيدي علي امحمدورززات م.م اكيرت نيكرنان 1368726507/09/2004 59 TAFRAOUTE YOUSSEF51600P102207/09/2004 17917P08

سيدي بنورم م اولد مومنالصويرةم م ايت ابراهيم 1305649205/09/2003 51 NORDINE AIT LAMKADEM23347P012205/09/2007 17515P04

سيدي بنورم.م اولد بوعنانشفشاونم.م اولد سليمان 1399431315/09/2005 51 LAMIAA BEN MEKROUDA15111P012215/09/2005 17907P03

سيدي بنورم.م بئر الحرششيشاوةم.م اكي اوسليل 1400192507/09/2005 51 HABBOU NAWAL48626P042207/09/2005 17505P03

سيدي بنورم.م الفللحةالصويرةم م سيدي محمد مرزوق 13998111107/09/2005 45 ELBETHAOUI JIHAD23337P012205/09/2008 17529P02

سيدي بنورم.م الخمالشةتارودانتم.م العقيد العلم 1400294407/09/2005 43 HRAOUA  AHMED66900P142225/09/2007 17907P06

سيدي بنورم م العكاكشةزاكورةم.م أخلوف 1401895706/09/2006 43 IMAD LAKCHINI51733P032206/09/2006 17519P02

سيدي بنورم.م شرقاوةتارودانتم م بني مرين 1404792905/09/2007 40 HAQIQ AMINA66905P202205/09/2007 17915P06

سيدي بنورم.م الزيــــاينةتارودانتم.م سيدي احماد امالك 14054821005/09/2007 40 MEZIANE KARIMA66905P121205/09/2007 17525P02

سيدي بنورم.م الفللحةازيللم/م اسول 14056701201/02/2008 40 ZAIDOUR LEILA05115P0412X 01/02/2008 17529P02

سيدي بنورم.م الهدادجةطاطام م  توزنين 14060141221/02/2008 40 BENTALHA TOURIYA67105P032221/02/2008 17917P07

P130 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

دكالة- عبدة14

المادة

المطلوبة
رمزها

سيدي بنورم.م الخوالدةفيجيجم/م. لمريجا العليا 14060231123/01/2008 40 EL MARAGHI SAMIRA29117P072223/01/2008 17911P03

سيدي بنورم م القصيبةشفشاونم.م الهادي أمغور 14045381105/09/2007 35 OUAHIBA BENIK15121P052205/09/2007 17517P02

سيدي بنورم.م البارورززاتم.م ايت قالة 14046361205/09/2007 35 AMINA  ECHAOUI51320P232205/09/2007 17519P05

سيدي بنورم.م القرادلةزاكورةم م تفتشنا 1404820105/09/2007 35 JAWHARI KHALID51748P012205/09/2007 17907P05

سيدي بنورم.م اولد جرارتارودانتم.م تميشة 14048551205/09/2007 35 KOUKOU   FATIMA66519P072205/09/2007 17529P07

سيدي بنورم.م البللةالصويرةم.م اكركور 1405174605/09/2007 35 BENNANE MOHAMMED23320P322205/09/2007 17530P07

سيدي بنورم.م تامدةتارودانتم/م توررت نزدي 1405470805/09/2007 35 MARZAQ  ABDELAZIZ66900P632205/09/2007 17529P04

سيدي بنورم.م سبت المعاريفالصويرةم/م ابو بكر الصديق 14055261005/09/2007 35 OUKACHA FOUAD23653P012205/09/2007 17519P03

سيدي بنورم.م تامدةتارودانتم.م الرشاد 14055421105/09/2007 35 RABIH  DRISS66327P021205/09/2007 17529P04

سيدي بنورم.م الفللحةشيشاوةم.م تكموت 14055441205/09/2007 35 RAJALI ABDELHAMID48622P011205/09/2007 17529P02

سيدي بنورم.م حائط سليمانشيشاوةم.م ايمللن 14055451105/09/2007 35 RAJI ABD EL ILLAH48616P022205/09/2007 17517P03

سيدي بنورم.م سبت المعاريفتارودانتم/م بحيرة افني 14055931105/09/2007 35 TASRIKHTE   ISMAIL66900P592205/09/2007 17519P03

سيدي بنورم.م الهدادجةطاطام.م تيزا 1406010413/02/2008 35 AOUAM ABDERRAHIM67111P2022X 13/02/2008 17917P07

سيدي بنورم.م سيدي علي امحمدشفشاونم.م القوب 14044161205/09/2007 34 FATIMA ABKHAR15311P072205/09/2009 17917P08

سيدي بنورم م القصيبةشفشاونم.م غرانقاضي 14051781205/09/2007 34 ZINEB BENTALEB15309P032205/09/2009 17517P02

سيدي بنورم. اربعاء العوناتسيدي بنورم.م الموذنين 1268849104/09/2002 29 OUARDALI        AMINA17505P0422O03/09/2008 17505P01

سيدي بنورم.م اولد سعيدشفشاونم م سيدي موسى 1405281605/09/2007 29 MERYEM EL AMRANI15305P0412O02/09/2009 17523P04

P131 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

دكالة- عبدة14

المادة

المطلوبة
رمزها

سيدي بنورم.م القنادرةتارودانتم م موسى بن نصير 1406533205/09/2008 28 BOUHALLA  KHADIJA66111P0122O05/09/2008 17524P05

سيدي بنورم.م الموذنينتارودانتم.م جابر بن حيان 1407035505/09/2008 28 GOUJDIHI   AMAL66327P1022O05/09/2008 17505P04

سيدي بنورم.م الموذنينورززاتم.م تزلميمت 1407637105/09/2008 28 BAHIJA ROUCADI51320P2522O05/09/2008 17505P04

سيدي بنورم.م سبت المعاريفورززاتم م اكوينس 14073401005/09/2008 26 SIHAM MOUSSADDEK51309P0122O02/10/2009 17519P03

اليوسفيةم م خنوفةطاطام م اقا إيغان 1265773804/09/2002 80 ABOUCH ELBOUFI67305P011104/09/2002 57321P02

اليوسفيةم م الخوالقةزاكورةم م الزركان 1367204907/09/2004 59 CHOUKAIRI ADNANE51733P021107/09/2004 57307P03

اليوسفيةم م خنوفةقلعة السراغنةم م السنوسيين 1367882907/09/2004 59 OUANNAN FOUZIA19111P051107/09/2004 57321P02

اليوسفيةم م خنوفةقلعة السراغنةم م السنوسيين 1236701909/09/2001 43 EL OUATIQ HICHAM19111P051105/10/2006 57321P02

اليوسفيةم م  اللويحاتطاطام.م أسمليل 1404414105/09/2007 35 MOHAMED ABDELLAOUI67311P081105/09/2007 57307P02

اليوسفيةم/م التحارةشفشاونم/م دكالة 1406788105/09/2008 33 EL  HIRI  SOUMAYA15313P041105/09/2008 57511P09

اليوسفيةم.م الزازاتزاكورةم م تمزموط 1405880724/01/2008 29 OUKANI ABDELOUAFI51725P011127/10/2009 57527P03

اليوسفيةم م  اللويحاتزاكورةم م بني زولي 1179775206/09/2000 28 TOUIJER AHMED51711P011105/09/2008 57307P02

اليوسفيةم/م الميهاتالحوزم.م أكدور كيك 1548381322/12/2008 28 REKIA EL HIZAZI46355P0111O31/10/2009 57511P08

اليوسفيةم/م الحرشاسفيم.م اولدبوعريس 211494816/09/1985 119 SAID BADRA57525P0922A16/09/1996 57511P10

اليوسفيةم م  اللويحاتوادي الدهبم. المسيرة الخضراء 1306974205/09/2003 54 EL MONKARI    AHMED53000P142205/09/2003 57307P02

اليوسفيةم م  اللويحاتتارودانتم/م ابا كيزن 13994091107/09/2005 51 BENEMMANE ELMEHDI66900P422207/09/2005 57307P02

اليوسفيةم.م الميداتشيشاوةم م لرويين 1400635507/09/2005 47 MIRI MOHAMED AMINI48541P012207/09/2006 57527P02

P132 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

دكالة- عبدة14

المادة

المطلوبة
رمزها

اليوسفيةم/م التحارةسيدي بنورم.م بن يافو 1120666716/09/1998 43 EL  OUARARI       ZOUHAIR17911P041206/09/2006 57511P09

اليوسفيةم م خنوفةالصويرةم.م.زاويت  بن احميدة 1399557507/09/2005 43 AZIZ BOUMKIHLA23127P012205/09/2007 57321P02

اليوسفيةم م الخوالقةتارودانتم.م ابناء الغد 1399198407/09/2005 37 AMEZZANE FAYCAL66117P032226/09/2009 57307P03

اليوسفيةم م خنوفةتارودانتم.م الترمذي 1404487305/09/2007 35 ATTARI HASSAN66749P012205/09/2007 57321P02

اليوسفيةم م  اللويحاتزاكورة  م.م نصراط 1405425205/09/2007 35 KAMAL KHALMAJ51800P042205/09/2007 57307P02

اليوسفيةم/م الحرششفشاونم/م دكالة 14062191005/09/2008 33 ACHDAIG  ASSIYA15313P042205/09/2008 57511P10

اليوسفيةم.م الجولنشفشاونم.م عبد العزيز بن ادريس 14067091105/09/2008 33 EDDBALI  ZINEB15119P012205/09/2008 57321P04

اليوسفيةم.م النواصرةشفشاونم/م دكالة 1407545205/09/2008 33 SOUIF  NAWAL15313P042205/09/2008 57321P03

اليوسفيةم/م الميهاتشفشاونم.م حسن احيزون 1406484205/09/2008 28 BENQASIM  AHMED15117P032205/09/2008 57511P08

اليوسفيةم. الجماعتية النورشفشاونم.م سيدي الركراكي 1406523905/09/2008 28 BOUDAIA  ILHAM15511P0422O05/09/2008 57511P21

اليوسفيةم.م البدادغةشفشاونم.م تاجنيارت 14068831105/09/2008 28 EL ESFAR  SALIMA15515P022205/09/2008 57511P11

اليوسفيةم.م الزازاتدريوشم.م ايت عبد ا 14072221105/09/2008 28 LAHLALI RACHID49715P042205/09/2008 57527P03

اليوسفيةم م خنوفةازيللم م اشكول 1548434624/11/2008 28 KOUBRY LAILA05111P032224/11/2008 57321P02

اليوسفيةم.م ولد أمعاشوطاطام.م ارفالن 1548477529/11/2008 28 SABIR SADIK67305P052229/11/2008 57529P02

اسفيم/م الساحلالصويرةم م سيدي صالح الركراكي 787255716/09/1992 118 BADIA  OURIQ23105P0111O/A16/09/1997 57525P05

اسفي م م   خميس  النكةالصويرةم.م سيدي بولعلم 63621616/09/1995 117 NAJAT  QASSEH23339P0111A16/09/1995 57107P01

اسفيم.م اكدالالصويرةم م سيدي محمد مرزوق 63202616/09/1995 108 MALIKA  CHOUAR23337P0111O16/09/1998 57511P18

P133 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

دكالة- عبدة14

المادة

المطلوبة
رمزها

اسفيم م البوحيداتاسفيم.م ايير 10446591016/09/1996 106 ESSOUFI RABIA57519P0311O/A16/09/1997 57511P02

اسفيم.م إبن النفيسالصويرةم.م سيدي بولعلم 63504616/09/1995 95 ABDELKBIR  ENNASIRI23339P011116/09/1999 57610P02

اسفيم.م زاوية الراضيالصويرةم.م خميس تكاط 1052268516/09/1997 93 SAMIRA  JARMOUNI23320P051106/09/2000 57519P06

اسفيم/م. العبادلةالصويرةم.م الميرات 11206571016/09/1998 87 ABDELOUAHED  ROUTABI23335P0211X 06/09/2000 57117P05

اسفيم.م النواصرة اولد الحاجالصويرةم.م.القاضي عياض 1156120416/09/1999 87 RACHID  ELKABLI23115P0211Z06/09/2001 57519P08

اسفيم.م العوينةالصويرةم.م لبدارنا 1175790406/09/2000 87 ILHAM  FRANANE23320P0111O06/09/2000 57511P17

اسفيم/م الدعيجاتالصويرةم م ادا اوكلول 11758031116/09/2000 83 HASSAN  GAMMAZ23379P011106/09/2001 57511P13

اسفيم م الزلفةالصويرةم م  المناصير 1156007116/09/1999 82 DRISS  TOUGDA23105P0311Z06/09/2002 57519P04

اسفيم/م الدعيجاتالصويرةم.م الميرات 11559051116/09/1999 81 JOUAD  ZEMANI23335P021116/09/2001 57511P13

اسفيم م عبد المومنالحسيمةم.م بني احمد 12386661006/09/2001 81 NADAH MOHAMED03505P031106/09/2001 57107P03

اسفيم.م الزيدانيةاسفي م م   خميس  النكة 12396491017/09/2001 79 MILOUDA TBABAI57107P0111O17/09/2002 57511P06

اسفيم.م الشعاعلةاليوسفيةم.م النواصرة 1155876716/09/1999 75 ABDELAKBIR BERKHISS57321P0311Z02/10/2002 57539P01

اسفيم م عبد المومنالحسيمةم.م بني احمد 12698691004/09/2002 75 YOUZALEN JAMILA03505P031104/09/2002 57107P03

اسفيم/م اولد الحاج امفيداالرحامنةم م سيدي عبد ا 11793851106/09/2000 72 ELMAOUI LAMIA19719P031111/02/2004 57511P15

اسفيم.م إبن النفيسالصويرةم.م اولد عبد الحليم 12684701104/09/2002 72 AZIZA  MOUAIZE23331P011107/09/2004 57610P02

اسفيم م عبد المومنالصويرةم م سيدي صالح الركراكي 10522601116/09/1997 67 FATIMA IGGARMEN23105P011105/09/2003 57107P03

اسفيم.م اولدبوعريساليوسفيةم م الجدور 1155879216/09/1999 67 ABDERRAHMAN ZAHAF57527P0111ZX 06/09/2003 57525P09

P134 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

دكالة- عبدة14

المادة

المطلوبة
رمزها

اسفيم/م الدعيجاتاليوسفيةم.م الحسينات 13060961016/09/2003 67 BENSADEK HAYAT57533P041116/09/2003 57511P13

اسفيم.م إبن النفيسسيدي بنورم.م المـــــــل 1239136406/09/2001 59 RAQI  MOHAMMED TAHAR17519P011106/09/2004 57610P02

اسفي م م   خميس  النكةطاطام. محمد الزرقطوني 1266897404/09/2002 52 GUIOUSS OUAFA67507P0811O03/10/2007 57107P01

اسفيم.م الطهاهرةالصويرةم/م ابن الهيثم 1367194107/09/2004 52 CHIGUER MALIKA23339P4011O06/09/2006 57107P04

اسفيم/م القواسمةالصويرةم م اكرارو 1399702707/09/2005 51 IBTISSAM DAOUI23355P0111O07/09/2005 57828P01

اسفيم/م اولد سليماناليوسفيةم م الجدور 1236724613/09/2001 45 EL WAHBI  NAIMA57527P0111O06/09/2006 57511P12

اسفيم م الرحاحلةاليوسفيةم/م التحارة 1236817106/09/2001 44 ESSAADI   FATIMA57511P0911O07/09/2006 57107P02

اسفيم.م ال غياتاسفيم.م إبن النفيس 1264430130/09/2002 41 BENBIYA SAMIRA57610P0211OX 28/08/2008 57521P01

اسفيم م الرحاحلةشيشاوةم.م ايت هادي 1399933407/09/2005 40 EL MAAZOUZI AICHA48311P0211O29/09/2008 57107P02

اسفيم.م اييرزاكورةم.م أخلوف 1407630105/09/2008 28 SARA ZOUAKI51733P0311O05/09/2008 57519P03

اسفيم.م الطهاهرةاليوسفيةم م ايغود 1548725202/09/2009 22 BOUTAHAR MINA57315P0211O02/09/2009 57107P04

اسفيم.م النواصرة اولد الحاجاسفيم م الزلفة 1399968116/09/2005 21 EL MOUTAKI  MARIEME57519P0411X 02/09/2009 57519P08

اسفيم/م الساحلشيشاوةم م الحكات 746394516/09/1993 131 LAKHLIFI RABIA48543P0222O/A16/09/1993 57525P05

اسفيم م الزلفةالصويرةم.م خميس تكاط 63630816/09/1995 122 LATIFA  JAMOURI23320P0512A16/09/1995 57519P04

اسفيم/م الدعيجاتالصويرةم م ايت ادير 11207061116/09/1998 99 FATIMA  KRAITI23323P032216/09/1998 57511P13

اسفيم.م الركاركةشيشاوةم م النزالة 1120728616/09/1998 91 SIARI NOURA48317P0122O06/09/2000 57119P06

اسفيم/م اولد سليمانالصويرةم م  المناصير 1155986916/09/1999 87 FIKRI  LAILA23105P0322O25/10/2001 57511P12

P135 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

دكالة- عبدة14

المادة

المطلوبة
رمزها

اسفيم/م الدعيجاتزاكورةم م تمزموط 1177329306/09/2000 83 HJILA FATIHA51725P011206/09/2001 57511P13

اسفيم/م الدعيجاتالصويرةم م امخاليف 1178557306/09/2000 83 MOHAMMED  NAMLI23335P012206/09/2001 57511P13

اسفيم.م إبن النفيسالصويرةم م لمزيلت 12632981106/09/2002 80 RAJAA  ABOUMOUSLIM23113P021206/09/2002 57610P02

اسفيم/م القواسمةالصويرةم.م الميرات 1179947606/09/2000 79 ZINEB  JABRANE23335P0222O04/09/2002 57828P01

اسفيم.م إبن النفيسخنيفرةم.م اكلمام ميعمي 12354691114/09/2001 77 CHAA NOURREDINE39311P162216/09/2002 57610P02

اسفيم.م الشعاعلةوزانم.م علل بن عبد ا 1155566316/09/1999 76 NAJLA BOUIH60517P0222O25/09/2002 57539P01

اسفيم م اولد زكريالصويرةم م وادي المخازن 1266286304/09/2002 76 SAFIA  EL MAJJATI23113P0112X 06/09/2003 57115P02

اسفيم.م لعبابدةازيللم.م  افطوشن 1266964604/09/2002 75 HAFOUD IKRAM05515P0322O04/09/2002 57519P05

اسفيم م عبد المومنتارودانتم.م الترمذي 12675571104/09/2002 75 KADMAR ABDELGHANI66749P012204/09/2002 57107P03

اسفيم/م الدعيجاتالصويرةم.م فج الريح 1265941604/09/2002 71 ZOUHAIR  EL HADRI23320P031205/09/2003 57511P13

اسفيم م عبد المومنإنزكان ايت ملــولم.المويين 11809581106/09/2000 65 ZFIZEF IMANE01535P0122OX 04/09/2002 57107P03

اسفيم.م بني دغوغاسفيم/م الدعيجات 1239207606/09/2001 52 RKIBI NADIA57511P1322O07/09/2005 57119P05

اسفي م م   خميس  النكةالحوزم.م اغير 1400570207/09/2005 52 MAJRI FATIMA ZOUHRA46421P0122O07/09/2005 57107P01

اسفيم.م الطهاهرةالصويرةم/م الفرابي 1400965707/09/2005 52 ILHAM SEMMOUMY23320P3322O07/09/2005 57107P04

اسفيم م عبد المومنتارودانتم م الزيتون 11559701116/09/1999 44 TALAL WAFAA66325P0122O06/09/2006 57107P03

اسفيم م الرحاحلةاسفيم م عبد المومن 1238273906/09/2001 44 MAGRI IMANE57107P0312OX 11/03/2008 57107P02

اسفيم.م زاوية الراضيشيشاوةم.م إكني 1400467107/09/2005 43 LAALIOUI SIHAM48627P0122O05/09/2007 57519P06

P136 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

دكالة- عبدة14

المادة

المطلوبة
رمزها

اسفيم م مول البركياسفيم/م اولد الحاج امفيدا 1269219304/09/2002 40 RETTOUN      GHIZLANE57511P1512OX 06/09/2007 57109P01

اسفيم/م الدعيجاتاسفيم م اولد زكري 1175382906/09/2000 37 DANI           KAMAL57115P0222X 22/02/2010 57511P13

اسفيم م اولد أحمــيدةالصويرةم.م سيدي بولعلم 14057511111/02/2008 32 BELBOUHALI FOUZIA23339P0122OX 15/10/2009 57115P03

اسفيم م الزلفةالحوزم م اجوكاك 1548492103/12/2008 32 BADIA TAKHE46933P0122OX 03/12/2008 57519P04

اسفيم.م العوينةاسفيم.م ال غيات 1237298406/09/2001 31 HAMDI ABDELLAZIZ57521P0122X 25/11/2009 57511P17

اسفيم/م الدعيجاتزاكورةم.م أخلوف 1406738805/09/2008 29 BOUCHRA EL BANANI51733P0322O05/09/2008 57511P13

P137 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
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التدريس
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الطلب
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التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

الشاوية- ورديغة15

المادة

المطلوبة
رمزها

بنسليمانم. الرياضبنسليمانم.م عين بوشني 378072117/09/1990 117 ZINOUN NAIMA09105P0311O/A15/09/1995 09309P07

بنسليمانم م اولد عليالرحامنةم.العرفان 204770921/09/1983 108 ANBARI LARBI19519P0111AP 16/09/1997 09119P01

بنسليمانم.م بئر النصرزاكورةم.م افلندرا 11177601116/09/1997 105 KABOURI  SGHIRE51745P0111A13/10/1997 37513P02

بنسليمانم م اولد عيسىالرحامنةم.العرفان 8612001021/09/1983 94 SABAH MOCHKER19519P0111P 18/10/2004 09113P02

بنسليمانم م القايد حمودةبرشيدم م مداحة 1113740216/09/1997 76 BELAASLI FATIHA59309P0211OX 16/09/2002 09111P01

بنسليمانم.م بني ورةكلميمم. المسيرة الخضراء 2 1267435616/09/2002 57 JAMOUR AICHA31313P1411O01/07/2004 09117P05

بنسليمانم.م بئر النصرقلعة السراغنةم م اولد الحداد 724243616/09/1992 46 BOUCKIOUA MOHAMMED19115P0411Z11/10/2008 37513P02

بنسليمانم م المحطةخريبكةم. إبن العميد 886893216/09/1987 116 MOUTAOUAKKIL MALIKA41010P1022O/A16/09/1989 09309P05

بنسليمانم. المغرب العربيمولي يعقوبم مولي يعقوب 1119057916/09/1998 96 AMINE               IMANE26100P0122O16/09/1998 09309P02

بنسليمانالمدرسة المحمديةبنسليمانم.م الفداء 11784561006/09/2000 89 MOUHSSANI IMANE09121P0422O06/09/2000 09309P01

بنسليمانم.م بني ورةبنسليمانم.م الخبيزيين 1180750706/09/2000 87 MANSOURI SAID09113P0422P 06/09/2000 09117P05

بنسليمانم. الرياضسطاتم م اولد سالم 1123251316/09/1998 82 BELKAMEL FATIMA59511P0312O06/09/2001 09309P07

بنسليمانم.م بئر المكيتارودانتم/م  مولي اسماعيل 12357281106/09/2001 79 DAMENE LATIFA66905P1622OX 04/09/2002 09513P05

بنسليمانم.م بني ورةقلعة السراغنةم.م اولد إيعيش 1236653314/09/2001 77 EL MRABTI FADMA19119P0422OX 04/09/2002 09117P05

بنسليمانم.م بئر النصرالحسيمةم.م ايت القاضي 12635341104/09/2002 76 AIT HADDOU SOUMAYA03321P0522O04/09/2002 37513P02

بنسليمانم.م الخبيزيينبنسليمانم.م بني ورة 664249117/09/1979 71 BAATI MHAMED09117P0512P 03/09/2003 09113P04

بنسليمانم م المحطةبنسليمانم م القايد حمودة 1177492206/09/2000 71 LAMHASNI CHADIA09111P0122OX 03/09/2003 09309P05

P138 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 
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الشاوية- ورديغة15

المادة

المطلوبة
رمزها

بنسليمانم.م بئر النصرالحوزم.م تانفيكيخت 1367568807/09/2004 59 AIT ELKOUCHE ASMAA46418P0222O07/09/2004 37513P02

خريبكةم.النهضةخريبكةم. الزيتون 354823216/09/1989 74 FTOUHI RACHIDA41000P3211P 18/09/2008 41000P01

خريبكةم. الزيتونخريبكةم.النهضة 383387117/09/1990 78 EL BAZ HAFIDA41000P0122P 07/09/2005 41000P32

خريبكة  م م بئر بالخيرمكناسم م اولد سليم 1263229113/09/2002 45 ABDELMOUTTALIB SALMA47525P0312OP 12/09/2007 41313P01

خريبكةم.المنفلوطيطنجة أصيـلةم. السلم 1235648116/09/2001 36 CHOUBREB ILHAM61413P0122OP 10/09/2009 41309P10

سطاتم. سيدي عبد الكريمسطاتم مولي عبد ا 978152216/09/1982 120 DALAL MALIKA59000P0211AP 23/09/1992 59000P19

سطاتم.م اولد بوزيدتارودانتم.م اولد مسافر 1046173516/09/1996 103 JATTE ABDELHAKIM66329P0211X 16/09/1998 59119P03

سطاتم م اولد امحمدازيللم.م انلتف 11582771016/09/1999 93 BAROUD EL MUSTAPHA05600P0311X 16/09/1999 59121P01

سطاتم م ريمــةالصويرةم م لمزيلت 1154936616/09/1999 91 HANANE  RAJAJE23113P0211OX 06/09/2000 59721P01

سطاتم.م اولد جميلوادي الدهبم.عبد ا  ولد باهية 63856516/09/1995 86 BELLAAJAL  KHADIJA53000P0311A16/09/1996 59713P04

سطاتم.م اولد الشاويتينغيرم م . تيبرخاشت 1174036106/09/2000 79 BASRI         MUSTAPHA51117P021130/09/2002 59125P02

سطاتم.م دار الشافعي 1الصويرةم م  الجولن 1239103106/09/2001 78 HASNA  RAGHIB23321P0211O04/09/2002 59515P01

سطاتم.م ولد سي مسعودتارودانتم.م  تجكالت 12338441206/09/2001 77 ABID ABDELAZIZ66731P0111X 04/09/2002 59515P04

سطاتم م بئر الصفاءتارودانتم/م احلوشن 12663461004/09/2002 77 EL MOUFATI RKIA66900P6511O04/09/2002 59711P02

سطاتم م الحدادةازيللم.م المسا 1403966101/01/2002 77 CHABIB ABDELHAK05225P011104/09/2002 59713P02

سطاتم.م لخلطشتـوكة ايــت بـهاءم.م امجاض 1172943706/09/2000 75 BANNOU SMAIL01618P011106/09/2002 59117P04

سطاتم م بني يكرينسطاتم.م النوانة 1265152204/09/2002 75 CHAKIR  WAFAA59738P021104/09/2002 59711P03

P139 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 
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الشاوية- ورديغة15

المادة

المطلوبة
رمزها

سطاتم م بئر امراحتارودانتم.م ابن حنبل 1266129904/09/2002 75 EL- KAROUSSE ABDELLATIF66115P0311X 04/09/2002 59121P03

سطاتم.م اولد صالح بن احمدتارودانتم/م وامومن 1267007104/09/2002 75 HAKIMI ABDERRAHIM66900P6111X 04/09/2002 59117P05

سطاتم م لوكارفةالرحامنةم.م الزاوية الموجبية 12682661304/09/2002 75 ELMERZK MOUNA19455P011104/09/2002 59515P03

سطاتم.م اولد الشاويتارودانتم/م وامومن 1269377704/09/2002 75 SAID RACHID66900P611104/09/2002 59125P02

سطاتم م الكراطمةقلعة السراغنةم م الشطيبة 1237144406/09/2001 72 GRAIHIM HIND19323P011111/02/2004 59129P03

سطاتم م الحرشةتارودانتم م اكادير ملول 1308295305/09/2003 72 RIAD FAIZA66505P011105/09/2003 59519P02

سطاتم م حد مزورةتارودانتم.م تاسدرمت 1268818604/09/2002 71 OUAID ABDELMAJID66517P011124/09/2003 59713P01

سطاتم.م اولد  بن عزوزازيللم م واولي 14039591001/01/2002 69 ZAHIR SAIDA05511P011125/09/2004 59715P03

سطاتم.م ولد سي مسعودالحوزم.م زرقطن 14040141201/01/2002 69 EL HOUCINE ABAOUI46335P021106/09/2004 59515P04

سطاتم.م السكامنةازيللم.م اغبالو ايت طوطس 1263636604/09/2002 68 AKIF AMAL05733P011105/09/2005 59129P02

سطاتم.م بني يخلفسطاتم.م اولد موسى 1158302816/09/1999 67 BENZIANE MOHAMMED59451P011105/09/2003 59713P07

سطاتم.م بني يخلفميدلتم/م ميشليفن 1305632505/09/2003 67 ATTBIB HASSAN21705P061105/09/2003 59713P07

سطاتم.م الكرايمطاطام/م العين 13084571305/03/2003 67 SOUMMANE CHAFIK67307P011105/09/2003 59713P05

سطاتم.م اولد فارسالرحامنةم.م سكورة 1308596803/09/2003 67 ZAOUIA MOHAMED19466P3611X 03/09/2003 59129P01

سطاتم م الكراطمةكلميمم. المسيرة الخضراء 2 1158243916/09/1999 64 LOULID ECH CHERKI31313P141116/09/2003 59129P03

سطاتم الداخلةطاطام .  اكادير الهناء 1178730306/09/2000 64 SAFAR REDOUANE67507P031104/09/2002 59517P02

سطاتم.م اولد بوزيدسيدي بنورم.م  الوفاء 1238796606/09/2001 60 OUAHI      GHIZLANE17529P0511O07/09/2004 59119P03

P140 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 
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الشاوية- ورديغة15

المادة

المطلوبة
رمزها

سطاتم.م لمغاراتتارودانتم.م إدريس  1 13067961005/09/2003 60 EL HAMDANI HANANE66719P0111O19/09/2005 59521P03

سطاتم م اولد امحمدسيدي بنورم م اولد ناصر 1268647904/09/2002 59 NAIM    CHARKI17517P011106/09/2004 59121P01

سطاتم م اولد موسىزاكورةم م ازغار 1368005907/09/2004 59 SAIL IMAD51719P031107/09/2004 59717P02

سطاتم م سيدي حجاج القديمتارودانتم.م سيروا 1368536807/09/2004 59 KABBOURI ZOHRA66327P1211O07/09/2004 59125P01

سطاتم/م الجدودةالرحامنةم.م الهللت 1401049807/09/2005 56 TISSIR   KHADIJA19725P061107/09/2005 59952P01

سطاتم.م النوانةشفشاونم.م مولي علي الشريف 14011201115/09/2005 56 ASMAA ZIRARI15115P011115/09/2005 59738P02

سطاتم. لعزيبالصويرةم.م بئر الزاع 14040811005/09/2002 55 DRISS MOHIDINE23320P111105/09/2007 59999P01

سطاتم.م اولد موسىشيشاوةم.م إكني 13997311207/09/2005 51 DRAIDRY KARIMA48627P011107/09/2005 59451P01

سطاتم.م النوانةتارودانتم.م اعرابن 1401026207/09/2005 51 TALJI  MOHAMMED66515P021107/09/2005 59738P02

سطاتم م اولد موسىزاكورةم م بني صبيح 1368039907/09/2004 47 AASSIF ZINEB51719P0211X 05/09/2007 59717P02

سطاتم.م ولد سي مسعودتارودانتم م تلمكانت 13681561207/09/2004 47 BANNAQ YOUSSEF66327P011106/09/2006 59515P04

سطاتم م حد مزورةوزانم م جعفر بن عطية 1264016816/09/2002 44 AZFAR AZAMI SALMA60505P0111O06/09/2006 59713P01

سطاتم.م اولد موسى الفارسيةتارودانتم.م الرشاد 1401785806/09/2006 43 SACRATTE  HASSAN66327P0211X 06/09/2006 59129P04

سطاتم.م ولد سي مسعودشيشاوةم.م تزكي 14019021206/09/2006 43 EJ-JOUAHRI LAMIA48635P031106/09/2006 59515P04

سطاتم.م اولد موسى الفارسيةشيشاوةم.م تونغست 1405045105/09/2007 40 ABDEDDINE SAIDA48635P0111X 05/09/2007 59129P04

سطاتم.م العطوشةشيشاوةم.م تزكي 14054801105/09/2007 40 MENSOUR RABAB48635P0311X 05/09/2007 59515P05

سطاتم.م اولد موسىشيشاوةم.م.للعزيزة 14015251206/09/2006 39 ELHARRAR AMAL48517P011127/09/2007 59451P01

P141 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 
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المادة

المطلوبة
رمزها

سطاتم. بني مسكينقلعة السراغنةم م اولد امسبل 1269864304/09/2002 35 YOUSEFI SOUAD19311P021105/09/2007 59517P04

سطاتم م دار الشافعي 2شفشاونم.م سيدي الركراكي 14074601105/09/2008 29 RABIA  ATIKA15511P0411OX 05/09/2008 59515P02

سطاتم م دار الشافعي 2تارودانتم م الطلس الصغير 1406432705/09/2008 28 BELKADI  MALIKA66113P0111O05/09/2008 59515P02

سطاتم.م لبهالةسطاتم.م خميسات الشــاوية 1400295407/09/2005 22 HRARTI AMINA59713P0311OX 04/12/2009 59123P01

سطاتم م اولد انجيمةسيدي بنورم.م بئر الحرش 1237026214/09/2001 21 FATTOUH      ASMAE17505P0311O02/09/2009 59511P04

سطاتم. عبد الكريم الخطيبسطاتم م حد مزورة 878193816/09/1986 148 BENTOURKI MALIKA59713P0112O/A19/09/1990 59000P22

سطاتم عمر ابن الخطابسطاتم.م اولد المعروفي 723981116/09/1992 122 MOUHMID SAADIA59723P0422O/A16/09/1996 59000P09

سطاتم.م خميسات الشــاويةالصويرةم م لحرارتة 745599316/09/1993 119 MOSTAFA CHAH23345P0112Z/AX 16/09/1995 59713P03

سطاتم مولي عبد اسطاتم. سيدي عبد الكريم 947645217/09/1979 114 TASSI FATIMA59000P1922P 22/09/1998 59000P02

سطاتم/م اولد حميدة لبهالةوادي الدهبم.عبد ا  ولد باهية 764695716/09/1991 104 MORJANI    SI MOHAMED53000P0322AX 16/09/1991 59958P01

سطاتم واد الذهبسطاتم م اولد أحميتي 774162416/09/1991 99 NAMLA KHADIJA59719P0322O20/09/2002 59000P05

سطاتم. معاد بن جبلتيزنيتم.م 6 نونبر 1174104106/09/2000 89 BAILOUKA NAIMA73121P0122O06/09/2000 59000P23

سطاتم.م العطوشةازيللم.م ايت علي 11746351106/09/2000 83 EL RHYABI ABDELHAKIM05523P032220/09/2001 59515P05

سطاتم م الحوازةسطاتم م دار الشافعي 2 1239684506/09/2001 82 TOUHAMI  TAOUZAR59515P0222O06/09/2001 59719P01

سطاتم.م ولد سي مسعودتيزنيتم.م الزهور 12358301106/09/2001 81 EL ALAMI DYA73100P1322X 06/09/2001 59515P04

سطاتم م بوكركوحقلعة السراغنةم م اولد كايد 1234397104/09/2001 75 ANOAR YOUSSEF19123P0322P 04/09/2002 59111P01

سطاتم.م اولد موسىورززاتم.م ايت قالة 1267900312/09/2002 75 LAHRAOUI        RACHID51320P231212/09/2002 59451P01

P142 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 
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المادة

المطلوبة
رمزها

سطاتم/م اولد عزيازيللم م واولي 1403961801/01/2002 73 MOHAMMED EL KABIR GHAZI05511P0122X 22/10/2003 59965P01

سطاتم.م النوانةتينغيرم م ايت زكان 1266690104/09/2002 71 FAIDA KAMAL21205P022205/09/2003 59738P02

سطاتم.م ولد سي مسعودورززات م.م سيدي لحساين 12652381104/09/2002 69 CHERFAOUI   JAMAL51742P0322X 25/09/2003 59515P04

سطاتم.م ولد سي مسعودالعرائشم.م عين منصور 1265492902/10/2002 69 EDROUI ABDELGHANI44515P052205/09/2003 59515P04

سطاتم م اولد عدوتيزنيتم.م مولي رشيد 1266725804/09/2002 69 FARES YOUSSEF73100P0922X 20/09/2003 59129P07

سطاتم.م بني يخلفالرحامنةم م دار الواسطي 1269914718/09/2002 68 ZAKI SOUAD19719P012207/09/2004 59713P07

سطاتم.م الكرايمزاكورةم م ايت علي احســــــــــو 13076801005/09/2003 67 LAHMAMI HICHAM51729P0222X 05/09/2003 59713P05

سطاتم.م اولد موسىورززات م.م سيدي لحساين 12699561112/09/2002 63 ZELMAT     GHITA51742P032220/09/2005 59451P01

سطاتم.م اولد فارسطاطام .  اكرض 1237197606/09/2001 62 CHERKAOUI  HADDAD67111P0222X 04/09/2002 59129P01

سطاتم م مشرع بن عبوالرحامنةم.م الزاوية الموجبية 1367442307/09/2004 61 ELBABI SANAA19455P0122O07/09/2004 59717P01

سطاتم م الكــنازرةالفقيه بن صالحم.م اولد العافية 1174553806/09/2000 60 EL MAHFOUD KHALID07500P0212ZX 07/09/2004 59721P02

سطاتم.سيدي حجاج المركزيةبرشيدم.م سيدي عبد الخالق 11808951006/09/2000 60 ZOURARI ASSIA59323P0412OP 07/09/2004 59125P07

سطاتم.م البيضبنى مللم.م بوتفردة 1367800807/09/2004 60 MOUBTASSIM SAMIHA07929P0122OX 07/09/2004 59125P09

سطاتم م اولد ناصرسطاتم.م ولد سي مسعود 1176859206/09/2000 59 ESSAMOUKI RAHAL59515P0422X 07/09/2004 59125P03

سطاتم.م ولد سي مسعودتيزنيتم.م الزهور 13070391103/09/2003 59 EL YADINI LAILA73100P132207/09/2005 59515P04

سطاتم.م الثوالثسطاتم/م اولد حميدة لبهالة 1173594106/09/2000 55 CHAKIRI  RACHIDA59958P0122OX 02/09/2009 59735P02

سطاتم.م البيضقلعة السراغنةم.م  الزاوية 1237661606/09/2001 52 JBIRA SANA19466P2212O07/09/2005 59125P09
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المادة

المطلوبة
رمزها

سطاتم م الكراطمةفيجيجم.م الجبوب 1399329707/09/2005 52 BAZZA NAWAL29305P0822O07/09/2005 59129P03

سطاتم.م اولد جميلشفشاونم.م ابو عنان المريني 1400454515/09/2005 51 KOUIDER LAILA15113P0212O15/09/2005 59713P04

سطاتم م اولد فريحة 2سطاتم م بئر امراح 1123185216/09/1998 41 DIOURI ABDESSLAM59121P0322X 01/09/2009 59521P02

سطاتم.م النخيلةسطاتم.م اولد فارس 12345591013/09/2001 35 AZEROUAL SIHAM59129P0122O06/09/2007 59123P04

سطاتم.م وادي النعناعقلعة السراغنةم.م اولد بومنيع 1306097116/09/2003 29 BENSAHAB KHADIJA19437P0122O03/09/2008 59123P03

سطاتم م اولد أحميتيسطاتم/م اولد عزي 1308558703/09/2003 29 TKACHMITA KHADIJA59965P0122O03/09/2008 59719P03

سطاتم م اولد ناصرالجديدةم.م  سيدي ابهيليل 1265974604/09/2002 28 EL HAMIDI JAMILA17707P0222O04/09/2008 59125P03

سطاتم م المسيعداتزاكورةم م ايت خلفون 1406907105/09/2008 28 AICHA EL JALAOUI51725P0412OX 05/09/2008 59123P09

سطاتم.م ولد سي مسعودشيشاوةم.م تاسة 14073391105/09/2008 28 MORTADI FATIMA ZOHRA48618P0222O05/09/2008 59515P04

برشيدم. الدروةبرشيدم.م شرقاوة 359246517/09/1990 135 MALIH BOUCHAIB59317P0311A16/09/1992 59811P01

برشيدم ابن خلدونالصويرةم م  الجولن 787344316/09/1992 135 MOHAMED  HILAL23321P0211AX 16/09/1992 59310P01

برشيدم. الدروةالعيونم.المنصـــور  الذ هــبــــــي 239654817/09/1984 132 BEL MAAZA ALI43000P1111A17/09/1984 59811P01

برشيدم. الدروةبرشيدم.م اولد الطبيب 205441217/09/1984 131 BOUGUEZOUR SAID59313P0311A26/09/1994 59811P01

برشيدم.م الشرفاءسطاتم.م اولد الشاوي 378826417/09/1990 129 NAJIRI SAID59125P0211A16/09/1993 59325P07

برشيدم.ادريس الحريزيبرشيدم.بذر 749189716/09/1993 129 ACHOUAK LATIFA59300P0211AX 16/09/1993 59300P04

برشيدم.السلمبرشيدم م لحساسنة 746305116/09/1993 126 ERRAMI MOUNA59319P0111O/A16/09/1994 59300P01

برشيدم. الدروةسطاتم.الحسين بن علي 150838316/09/1981 122 GHORBA HAMID59125P0411A17/09/1990 59811P01
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برشيدم.م سيدى قاسمقلعة السراغنةم.م أولد منصور 62803516/09/1995 117 OBAID MERIEM19123P0811AX 16/09/1995 59311P04

برشيدم م اولد زيدانالرحامنةم.م أولد اخليفة اجحيفة 740752816/09/1993 111 KHALID HICHAM19466P3411A16/09/1996 59313P02

برشيدم م اولد زيدانقلعة السراغنةم.م سيدي العربي 63568416/09/1995 105 EL BASRI MILOUDI19466P0611A16/09/1997 59313P02

برشيدم.م اولد الطبيبالرحامنةم.م اولد عبو بن جرير 1045974116/09/1996 105 HADARI ABDELGHANI19713P0111AX 16/09/1997 59313P03

برشيدم م اولد زيدانالرحامنةم.م الشليح 1046502816/09/1996 105 EL OUATYQ ABDELHADI19465P0111A16/09/1997 59313P02

برشيدم م اولد زيدانالرحامنةم.م الشليح 1113848516/09/1997 99 AKHSAI AHMED19465P0111X 16/09/1998 59313P02

برشيدم.م اولد حريز 1برشيدم.م الخيايطة 378279117/09/1990 95 BELKOUCH OMAR59311P0511X 06/09/2001 59311P01

برشيدم.م شرقاوةالجديدةم.م سوق سبت سايس 1047001516/09/1996 93 HASSOU AZIZ17711P021116/09/1999 59317P03

برشيدم. الدروةازيللم.م أموكاز 1158398616/09/1999 93 ANWAR HANANE05900P0211O16/09/1999 59811P01

برشيدم. الدروةبرشيدم ابن خلدون 953809316/09/1980 92 AZIZ TOURIA59310P0111X 15/09/1998 59811P01

برشيدم. النجمة البيضاءبرشيدم م سيدي معاشو 1 1177504104/09/2000 90 LAMNAOUAR ILHAM59323P0111O04/09/2000 59811P02

برشيدم.م البراهمةازيللم.م تيديلي 11538731116/09/1999 89 RHAMMADY RACHID05517P061106/09/2000 59315P04

برشيدم.م الشرفاءالحسيمةم. عبد الكريم الخطابي 58762416/09/1994 88 RACHID  BENTAIB03500P0111A16/09/1996 59325P07

برشيدم م لحساسنةسيدي بنورم.م القرادلة 11189261016/09/1998 82 BAHADDI      FATIHA17907P0511O01/09/2001 59319P01

برشيدم. النجمة البيضاءالنواصرمدرسة النواصر 978282316/09/1982 79 EL GHAMRAOUI FATIMA75100P0111O16/09/1998 59811P02

برشيدم.م سيدي عبد الخالقالرحامنةم/م لخللطة 11138101016/09/1997 79 JAOUHARI ABDELLATIF19466P161106/09/2002 59323P04

برشيدم.م سيدي بن حمدونازيللم.م تامدة 12365811106/09/2001 78 SAID EL MELLOULI05208P0111Z06/09/2002 59309P05
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برشيدم م مداحةالرحامنةم م دار الواسطي 1154010816/09/1999 77 HACHAMI HASSAN19719P011106/09/2002 59309P02

برشيدم.م البراهمةازيللم.م ايت علي 14039581101/01/2002 77 AHMED RIZKI05523P031104/09/2002 59315P04

برشيدم.م الشرفاءالحوزم م ازكور 1268842104/09/2002 76 FATIMAZOHRA OUNAIME46215P0111OX 04/09/2002 59325P07

برشيدم. عبد الرحيم بوعبيد2برشيدم.م اولد حريز2 380298217/09/1990 75 JARDOUNI FATIHA59311P0211O04/09/2002 59300P14

برشيدم. النجمة البيضاءبرشيدم م قصبة برشيد 1153864116/09/1999 69 ETTAKI HASNA59319P0311O16/09/2003 59811P02

برشيدم م بوطرةسطاتم م المسيعدات 1118039116/09/1997 65 FADOUL ABDELLAH59123P0911X 07/09/2005 59317P04

برشيدم.م المباركينبرشيدم.م حمرودة 1153852616/09/1999 61 MOURAD NADIA59309P0611O07/09/2004 59307P04

برشيدم.حد السوالمالصويرةم.م بئر الزاع 1307485105/09/2003 57 JAIDOUR NAIMA23320P1111O06/09/2006 59325P06

برشيدم م الفقرةسطاتم.م السكامنة 1176332906/09/2000 52 EL HAMDAOUI SAMIRA59129P0211O07/09/2005 59317P02

برشيدم م مداحةبرشيدم.م سيدي بن حمدون 12347991006/09/2001 43 BEL KAMLA AMAL59309P0511X 13/09/2006 59309P02

برشيدم.م سوق الربعاءسطاتم. لعزيب 1401371301/01/2006 43 OUAHID KHADDOUJ59999P0111OX 01/01/2006 59307P03

برشيدم. النجمة البيضاءبرشيدم م مولين الدروة 1 1236951113/09/2001 42 FADLEDDINE AZIZA59305P0111O03/09/2008 59811P02

برشيدم.م سيدي عبد الخالقسطاتم.سيدي حجاج المركزية 12367381106/09/2001 36 EL YADINI HOUDA59125P0711P 06/09/2006 59323P04

برشيدم.م الخيايطةسيدي بنورم.م الجدد 1264509104/09/2002 36 BENLMALOUA    KHADIJA17525P0611OX 05/09/2007 59311P05

برشيدم.م سيدي بن حمدونالصويرةم م اكليف 14054561105/09/2007 36 LOUFANDI IBTISSAM23359P0111OX 05/09/2007 59309P05

برشيدم. الدروةسيدي بنورم م مطران 1155880116/09/1999 30 BELGHAIH     HANANE17521P0111O03/09/2008 59811P01

برشيدم.م الخدارةسيدي بنورم م اولد ناصر 1367438507/09/2004 29 EL AZHAR  MARIAMA17517P0111O03/09/2008 59440P01
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برشيدم. الدروةشفشاونم.م المام مالك 1407090105/09/2008 29 HMOUDDAN   MARYAM15315P0311O16/12/2008 59811P01

برشيدم.م اولد حريز2تارودانتم.م أدوز اوناين 1407457105/09/2008 28 QOUBAA  NADIA66517P0411OX 05/09/2008 59311P02

برشيدم.م سيدى قاسمالرحامنةم.م الزاوية الموجبية 1266410604/09/2002 25 ELOUALIDI ABDELRIM19455P0111ZX 06/01/2010 59311P04

برشيدم.م السوالمسطاتم م حد مزورة 863693116/09/1985 165 SLAOUI SAIDA59713P0112O/AX 16/09/1987 59325P03

برشيدم.م قصبة بن امشيشم.رشــــيد س. عثمــانم. ابن الونان 932752128/09/1977 106 LEMSSETTEF RACHIDA79058P0722P 23/09/1998 59305P05

برشيدم.م سيدي بن حمدونالرحامنةم م دار الواسطي 11180171116/09/1997 104 ALFAIDY KARIMA19719P0112X 16/09/1998 59309P05

برشيدم.حي الحسني الجديدبرشيدم.م سوق الربعاء 1044695516/09/1996 102 ASLIB  NAIMA59307P0322O20/11/1998 59300P08

برشيدم م اولد زيدانسيدي بنورم.م الجدد 579371016/09/1994 99 MOUJIBI  HICHAM17525P0612X 16/09/1998 59313P02

برشيدم. عبد الرحيم بوعبيد2سطاتم.م الزواير 1154012216/09/1999 90 BAIZI FADOUA59111P0622O13/09/2000 59300P14

برشيدم م المعاشاتسطاتم م اولد موسى 1179376706/09/2000 88 LAAOUIDI  ABDALHALIM59717P0222ZX 17/09/2000 59315P02

برشيدم.م اولد حريز 1سيدي بنورم.م شرقاوة 1180910214/09/2000 81 ZARAI   NADIA17915P0622O04/09/2002 59311P01

برشيدم.بذرالحسيمةم. ابن الخطيب 1118166116/09/1997 75 ENNABBAGUI BOUCHRA03000P1222OX 25/10/1999 59300P02

برشيدم.م علي ابن ابي طا لباليوسفيةم.م هديل معمورة 1307049615/09/2003 69 SIHAM EL YOUSSOUFI57313P0522O15/09/2003 59309P03

برشيدم.م اولد حريز 1برشيدم.م سيدى قاسم 1113578116/09/1997 67 TAYOUR SIHAM MANALE59311P0422X 16/09/2003 59311P01

برشيدم. الدروةتارودانتم.م ابن خلدون 1306069105/09/2003 67 BENKASSINE MOUNA66775P0112O05/09/2003 59811P01

برشيدم.م اولد حريز 1برشيدم.م سيدى قاسم 739210116/09/1993 65 MAYA ABDELILAH59311P0412X 06/09/2007 59311P01

برشيدم سكينة بنت الحسينالعيونم/م. ابي بكر الصديق 1307447223/09/2003 63 IDRISSI HASSANI WARDA43315P0722X 30/09/2004 59310P03
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برشيدم. النجمة البيضاءبوجدورم.النبعاث 1266318104/09/2002 62 EL MOIZE HOUDA11105P0222O04/09/2002 59811P02

برشيدم. النجمة البيضاءبرشيدم.م خريص 1269627804/09/2002 61 SOUFI SAMIRA59315P0322O07/09/2004 59811P02

برشيدم. النجمة البيضاءطانطانم. المرابطين 1305493105/09/2003 55 ABBOUQUI   BTISSAM63113P1922O05/09/2003 59811P02

برشيدم. الدروةبرشيدم.م علي ابن ابي طا لب 1237507206/09/2001 52 IDAMINE HASNA59309P0322O28/09/2005 59811P01

برشيدم حليمة السعديةبنسليمانم م دار الشيخ حجاج 1113948116/09/1997 45 NADIA AIDA09105P0222OX 06/09/2006 59310P04

برشيدم. الدروةبرشيدم م بوطرة 1159101216/09/1999 45 SROUROU NAIMA59317P0412O06/09/2006 59811P01

برشيدم. الدروةبرشيدم م سيدي معاشو 1 1265102904/09/2002 37 CHADIL KHADIJA59323P0122O04/09/2007 59811P01

برشيدم م دروة النواصرمديونةم. مولي ادريس الزهر 1238208106/09/2001 36 LIONBOUI CHARIFA79117P0222P 05/10/2006 59305P03

برشيدم. الدروةازيللم.م توفغين 1404879105/09/2007 36 LENJI FATIHA05115P0522O05/09/2007 59811P01

برشيدم م لحساسنةسطاتم م اولد فريحة 2 1118870816/09/1998 35 BAHEDOUI SAMIRA59521P0222O06/09/2007 59319P01

برشيدم م اولد سليمانطرفايةم.م علل بن عبد ا 15484461120/11/2008 30 SAID  LEFTOUL43010P0122Z20/11/2008 59309P01

برشيدم. الدروةتارودانتم.م النبعاث 1548450302/12/2008 30 MOUFID    MALIKA66517P0212O02/12/2008 59811P01

برشيدم. الدروةبرشيدم.م البراهمة 1367007107/09/2004 29 AIT BAHHA SAADIA59315P0412O03/09/2008 59811P01

برشيدم م اولد زيدانشيشاوةم م اداسيل 1406527105/09/2008 29 BOUGAYOU SALOUA48205P0122O05/09/2008 59313P02

برشيدم م اولد زيدانسطاتم م اولد سالم 1238843906/09/2001 22 OUASSA KARIM59511P0322Z02/09/2009 59313P02

برشيدم.م علي ابن ابي طا لبسيدي بنورم م اولد مومن 1367574107/09/2004 21 EL MAATAOUI   YOUSSEF17515P0422P 02/09/2009 59309P03
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تادلة- ازيلل16

المادة

المطلوبة
رمزها

الفقيه بن صالحم م تارماستبنى مللم.م  تنكارف 1399634107/09/2005 51 CHATIBI NOUREDDINE07929P0211P 07/09/2005 07307P02

الفقيه بن صالحم م اولد عبد االفقيه بن صالحم م اولد عبدون 944177820/09/1979 161 ELAKID KHADIJA07705P0122AP 21/09/1992 07711P03

الفقيه بن صالحم م اولد عبدونالفقيه بن صالحم م اولد عبد ا 391708217/09/1990 91 GHALIMI MOHAMMED07711P0322P 21/09/2000 07705P01

الفقيه بن صالحم. حد بوموسىالفقيه بن صالحم م تارماست 1156414116/09/1999 51 TAREK CHIBOUB07307P0212P 05/09/2005 07307P01

ازيللم.م امرصيدازيللم م تبانت 1267332404/09/2002 71 AGHEDDIOUNE AHMED05119P011105/09/2003 05113P07

ازيللم.م ايت تماجوتقلعة السراغنةم م ابن عامر 1156155216/09/1999 67 GHAZI HICHAM19311P011103/09/2003 05723P02

ازيللم.م سيدي عزيزتارودانتم.م تنوينان 12674821004/09/2002 67 JENHI FAISAL66900P481107/09/2004 05600P07

ازيللم م تسقيتينغيرم.م تعدادات 1305617105/09/2003 59 AIACHE     HOUSSA51600P041120/09/2005 05305P05

ازيللم م اسمسيلخنيفرةم.م تكمنت 12362651013/09/2001 51 EL HAMZAOUI SAID39305P061107/09/2005 05305P07

ازيللم.م ازودتارودانتم.م تيزي نتاست 1400807107/09/2005 51 OUSRI JAMAL66905P111107/09/2005 05319P02

ازيللم.م تامدةتارودانتم.م تمرووب 1400614307/09/2005 43 MERDI HICHAM66900P471125/09/2007 05208P01

ازيللم.م تامدةتارودانتم.م تمرووب 1405059305/09/2007 35 ADOUAB    ESSADIA66900P471105/09/2007 05208P01

ازيللم.م تامدةتارودانتم.م الينبوع 1406621105/09/2008 33 SOUAD    CHAFIQ66905P231105/09/2008 05208P01

ازيللم.م تكنادفتوزانم م الدوالح 1406627105/09/2008 33 CHAJAI IMANE15711P101105/09/2008 05900P04

ازيللم.م امرصيدشفشاونم م صلح الدين اليوبي 1406733305/09/2008 33 EL  AYATI LATIFA15511P021105/09/2008 05113P07

ازيللم.م تلسنانتتارودانتم/م تيسافين 1407131505/09/2008 33 JANNAN   ASMA66900P531105/09/2008 05114P04

ازيللم.م ايت النصشفشاونم.م احمداشن 1406262905/09/2008 28 AIT BOUHOUTA  YASSINE15115P041105/09/2008 05737P01

P149 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

تادلة- ازيلل16

المادة

المطلوبة
رمزها

ازيللم.م اغبالو ايت طوطسشفشاونم/م ولمسة 1406517805/09/2008 28 BOUCHARB  ABDELLAH15121P111105/09/2008 05733P01

ازيللم.م امرصيدزاكورةم.م اولد عثمان 1406630105/09/2008 28 CHAKIR HASSAN51726P061105/09/2008 05113P07

ازيللم.م ايت مراسزاكورةم.م تيفداسين 1406639305/09/2008 28 CHAOUKHI MOURAD51800P111105/09/2008 05325P01

ازيللم.م ايت مراسشفشاونم.م احمداشن 1406867405/09/2008 28 EL ACHQAR  HASSAN15115P041105/09/2008 05325P01

ازيللم.م ايت منصورزاكورةم م بني سمكين 1406949105/09/2008 28 ER RABBAT ABDENNABI51719P051105/09/2008 05231P01

ازيللم.م  تكلتينغيرم.م اوزغيمت 1407338305/09/2008 28 DRISS MONSIF51320P121105/09/2008 05325P02

ازيللم م تبانتفيجيجم.م خالد بن الولي الجماعاتية 1407394105/09/2008 28 OUACHOUACH HASSAN29306P011105/09/2008 05119P01

ازيللم.م  تكلزاكورةم.م الصفصـاف 1407418105/09/2008 28 OUCHAIB BRAHIM51613P011105/09/2008 05325P02

ازيللم.م وازنتشفشاونم.م الهادي أمغور 1407553705/09/2008 28 TAGHZOUT MUSTAPHA15121P051105/09/2008 05222P01

ازيللم.م بوغرراتازيللم.م اسكاجن 15490991002/09/2009 22 KHALLAD LAILA05115P0711O02/09/2009 05743P01

ازيللم م ايواريضنازيللم م اباشكو 208865117/09/1984 21 MARDOUKH ABDELKEBIR05105P011102/09/2009 05523P02

ازيللم.م ايت النصازيللم م واولي 1548979502/09/2009 21 KILANI FATIMA-EZZAHRA05511P011102/09/2009 05737P01

ازيللم.م السورازيللم.م اسكاجن 1549132402/09/2009 21 ANASSE ZOUAIR05115P071102/09/2009 05900P03

ازيللم.م ايت النصازيللم/م تسلت نومدوال 15502911001/01/2010 21 ELJIHAD OUSSAAID05115P061101/01/2010 05737P01

ازيللم.م تيغدوينازيللم.م خلد 1550329201/01/2010 21 ELMAKKAOUI FOUZIA05900P011101/01/2010 05910P04

ازيللم.م  تنــــــانـــــــتازيللم م ايت تمليل 15505521001/01/2010 21 HADDAK BOUAZZA05505P011101/01/2010 05325P03

ازيللم.م سمدنازيللم/م اسول 1580406302/09/2010 15 ELBADAOUI KHADIJA05115P0411O02/09/2010 05114P10

P150 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

تادلة- ازيلل16

المادة

المطلوبة
رمزها

ازيللم م وريــدازيللم.م ازلك 1579723102/09/2010 14 ABOUDOUHAJ RABIAA05224P011102/09/2010 05515P02

ازيللم.م تيغدوينازيللم.م توفغين 1579897102/09/2010 14 ARCHI LAILA05115P051102/09/2010 05910P04

ازيللم.م تيديليازيللم.م توفغين 1580373502/09/2010 14 EL ALAMI ASMA05115P051102/09/2010 05517P06

ازيللم.م  ترستازيللم.م تاركة 1580958702/09/2010 14 KARIM HASNA05227P011102/09/2010 05315P05

ازيللم.م تيديليازيللم.م مكداز 1581247202/09/2010 14 NACIRI GHIZLANE05910P051102/09/2010 05517P06

ازيللم م اباشكوازيللم.م ايت كيرت 741939516/09/1993 109 HASSAN IGUERRABEN05705P0322A16/09/1997 05105P01

ازيللم.م بوغرراتازيللم.م ايت موسى 1405639201/02/2008 35 KENOUANE FATIMA05114P0822O01/02/2008 05743P01

ازيللم.م تامدةميدلتم.م ازلن 1405742223/01/2008 35 OMARI ALAOUI MOHAMED21711P0512Z23/01/2008 05208P01

ازيللم.م  تكلزاكورةم م بني علي 14065881005/09/2008 33 BOUSSYA MALIKA51728P052205/09/2008 05325P02

ازيللم م سقــاطتارودانتم.م جابر بن حيان 1407073405/09/2008 33 HAMRI    SAMIRA66327P101205/09/2008 05115P01

ازيللم م ايواريضنزاكورةم م البليدة 1406460505/09/2008 28 BENACHOUR AHMED51719P041205/09/2008 05523P02

ازيللم.م تلسنانتتارودانتم/م تمعاط 1406474205/09/2008 28 BENKA  HASSAN66900P4022Z05/09/2008 05114P04

ازيللم.م  تنــــــانـــــــتشفشاونم/م متاع 1406505505/09/2008 28 BOUAZYZ  SAID15511P052205/09/2008 05325P03

ازيللم.م  تكلتارودانتم/م المام مسلم 1406536105/09/2008 28 BOUHAOUI  HANANE66900P562205/09/2008 05325P02

ازيللم.م امالوفيجيجم.م سيدي بوطيب 1406590405/09/2008 28 BUOTAFDA EESSAID29115P042205/09/2008 05600P05

ازيللم م اشكولفيجيجم.م عبو لكحل 1406951405/09/2008 28 ER-RAFII EL MAHDI29309P0922Z05/09/2008 05111P03

ازيللم.م امي نواركفيجيجم.م عبو لكحل 1406963705/09/2008 28 ESSAHLI KHALID29309P092205/09/2008 05729P03

P151 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

تادلة- ازيلل16

المادة

المطلوبة
رمزها

ازيللم.م امالوزاكورةم.م تانومريت 1407029705/09/2008 28 GHOUZI MOHAMED51400P021205/09/2008 05600P05

ازيللم.م ايت النصشفشاونم.م سيد أحمد الشريف 1407043305/09/2008 28 HADDADA      AMAL15313P031205/09/2008 05737P01

ازيللم م وريــدفيجيجم م مولي علي الشريف 1407077105/09/2008 28 HAOUATI HICHAM29117P0522X 05/09/2008 05515P02

ازيللم.م ايت مراسدريوشم.م النصر 1407170605/09/2008 28 KHALID YOUSEF49715P052205/09/2008 05325P01

ازيللم.م ايت النصالصويرةم م تركانت 1407211105/09/2008 28 LABSSIRI WAFA23383P0122O05/09/2008 05737P01

ازيللم.م ايت كيرتشيشاوةم.م آيت الحسن 1407377805/09/2008 28 NAJI SABAH48509P0212O05/09/2008 05705P03

ازيللم م بوعنترزاكورةم.م الزاوية البرانية 1407399605/09/2008 28 OUAHAKOU RACHID51800P142205/09/2008 05511P02

ازيللم.م تغيغيت زناتيدريوشم.م بني بويعقوب 14074881305/09/2008 28 SADIKI ISMAIL49717P051205/09/2008 05114P05

ازيللم.م تيلوكيتشفشاونم/م ولمسة 14075641005/09/2008 28 TAMAKAST KHALID15121P112205/09/2008 05729P01

ازيللم.م ايت عليازيللم.م تاركة 1550048201/01/2010 21 BOUYIKHF MOHAMED05227P012201/01/2010 05523P03

ازيللم م واوليازيللم/م اسول 1580035902/09/2010 14 BEN ALI FATIMA05115P041202/09/2010 05511P01

ازيللم م واوليازيللم/م اسول 1580087902/09/2010 14 BEN TOHAR HAFIDA05115P041202/09/2010 05511P01

ازيللم.م السورازيللم.م تسكنت 1580140602/09/2010 14 BOUGROUM SIHAM05600P0612O02/09/2010 05900P03

ازيللم م ايت ماجدنازيللم.م ايت مزالط 1580150602/09/2010 14 BOUHRAZEN NADIA05105P0212X 02/09/2010 05515P01

ازيللم.م تاباروشتازيللم.م مكداز 1580356602/09/2010 14 EL AAZIZ LATIFA05910P051202/09/2010 05900P08

ازيللم.م  افطوشنازيللم.م أموكاز 1580368202/09/2010 14 EL AICHAOUI GHIZLANE05900P021202/09/2010 05515P03

ازيللم.م  افطوشنازيللم.م تاركة 1580675402/09/2010 14 EN-NASRY GHIZLANE05227P012202/09/2010 05515P03

P152 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

جهة التعيين : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم البتدائي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

تادلة- ازيلل16

المادة

المطلوبة
رمزها

ازيللم م واوليازيللم م ايت تمليل 1581272702/09/2010 14 NASYR NAIMA05505P011202/09/2010 05511P01

ازيللم.م اسكاجنازيللم.م تاركة 1581651102/09/2010 14 ZEKRITI KARIMA05227P011202/09/2010 05115P07

بنى مللم. النوربنى مللم.م تاردا 1174337506/09/2000 88 BOURAYA SAMIRA07527P0111OX 06/09/2000 07127P02

بنى مللم.م  تنكارفتارودانتم.م البحرانى 2372341116/09/1984 87 CHAKIR MOHAMMED66321P051106/09/2000 07929P02

بنى مللم.م القرية النموذجيةازيللم.م خلد 1306939905/09/2003 68 ELMANSOURI SANAE05900P0111O05/09/2003 07109P01

بنى مللم.م  تنكارفالفقيه بن صالحم. حد بوموسى 2707381116/09/1986 58 KETTABY ABDESSAMAD07307P0111P 06/09/2009 07929P02

بنى مللم.م ايت  اعميرازيللم م بوعنتر 1400468207/09/2005 40 NAWAL LAARCHAOUI05511P0211OX 05/09/2008 07927P01

بنى مللم.م تارداازيللم.م ايت مزالط 1550580101/01/2010 23 HAMMAD HASSAN05105P0211ZX 01/01/2010 07527P01

بنى مللم.اولد سي ميمونقلعة السراغنةم م العربات 1266482204/09/2002 76 EN-NACIRI BAHIJA19123P0412OX 04/09/2002 07921P02

بنى مللم.م  تنكارفالعرائش م.م اغليمن 13997201107/09/2005 51 IMAN DICH44527P0312OX 07/09/2005 07929P02

بنى مللم.م ايت  اعميرالرحامنةم م الجعافرة 1401883306/09/2006 33 LAILA LAAZIRI19709P0222O05/09/2008 07927P01

بنى مللم.م بوتفردةشفشاونم.م محمد البركة 14074871105/09/2008 29 SADIK HASNA15119P0322O05/09/2008 07929P01

P153 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 


