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الصخيرات تمارةإع ابي فراس الحمدانيالـــرباطثا.الميرة عائشة 870375116/09/1985 84 LARHZALI     KHADIJA85020S081313P 05/10/1998 89000S28

ســـلاع العلمة عبد ا كنونالـــرباطاع.محمد بن عبد السلم الساي 1309670105/09/2003 24 TIKDIRINE    ZAHRA85010S061919P 05/09/2008 87115S07

مراكشإع. امام الشافعيســـلاع.المام علي 9749681116/09/1983 120 NASSIRI      FOUZIA87000S201010A21/09/1987 45009S01

الفداء درب السلطانإع.المنصور الذهبيســـل إع. محمد الزرقطوني و الملح 970039515/09/1982 72 CHIKH        NAJIA87215S011010P 15/09/1999 82010S04

ســـلاع.المام عليســـلاع.عبد الرحمان حجي 1308784205/09/2003 30 EL  ALLAM    FATIMA87000S061010P 29/09/2007 87000S20

ســـلاع. المحيطســـلاع.علي بن محمد الدكالي 177452415/10/1981 44 AZNAG         MOHAMED87000S291313Z06/09/2005 87215S03

الخميساتإع. ابن اجرومســـلإع.المام البخاري 1232769506/09/2001 30 ASSILA    SAID87000S33131305/09/2007 37721S03

الصخيرات تمارةاع. معاد بن جبلســـلاع. عبد ا بن ياسين 743813216/09/1993 26 TALEB   AMAL87215S021818O20/10/2008 89006S02

ســـلم.إع. المنصور الذهبي)إبن الهيثســـلاع. الريحان 1048066616/09/1996 24 EL BAKRI     WACIMA87111S021818P 16/09/2008 87002S56

الـــرباطاع.محمد بن عبد السلم السايحســـلاع العلمة عبد ا كنون 1280647127/09/2004 48 YOUSSEF MEJJOUT87115S071919P 15/12/2004 85010S06

ســـلاع.المنصور الدهبيســـلاع. عبد ا بن ياسين 1241670125/09/2001 40 JAAFAR       ABDELLAZIZ87215S02242427/09/2007 87002S43

ســـلاع. المغرب العربيســـلاع. الريحان 1447124105/09/2007 23 BELCAID  ZINEB87111S022424O14/10/2009 87115S20

تيزنيتاع. راسموكةســـلاع. عقبة ابن نافع 1045543416/09/1996 76 ABAABOUS     HASSAN87000S09292916/09/1999 73037S01

المحمديةإع.إبن رشيقســـلاع. الريحان 1448159105/09/2007 35 NHAILA  HASNA87111S02292905/09/2007 83050S06

الصخيرات تمارةاع. يعقوب المنصورســـل إع. محمد الزرقطوني و الملح 1278024407/09/2004 30 AZMI   DRISS87215S01292905/09/2007 89002S01

مراكشاع. المنصوريةالصخيرات تمارةاع.الفردوس 1123866116/09/1998 64 CHERKAOUI KABIRA89000S181010P 16/09/2003 40014S01

الصخيرات تمارةاع.الفردوسالصخيرات تمارةإع. مرس الخير 973243216/09/1983 30 OMARI BOUCHRA89105S051010OP 16/09/2007 89000S18
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الجديدةاع. المام عليالصخيرات تمارةإع ابي فراس الحمداني 323069221/09/1987 30 FOUAD MOHAMED89000S28131305/09/2007 17008S01

الصخيرات تمارةاع. الملالصخيرات تمارةاع.الدريسي و الملحقة 893103116/09/1989 105 ASSIB MINA89111S021818O/A16/09/1991 89001S21

الصخيرات تمارةاع. مولي ادريس الزهرالصخيرات تمارةاع. عزيز امين 1113407116/09/1997 48 STITOU KHADIJA89055S031818P 16/09/2004 89310S05

الـــرباطاع. ابن زيدونالصخيرات تمارةاع.11يناير 1308957429/09/2003 48 EL MOUAOUINE MAHJOUBA89000S03191931/10/2006 85020S13

النواصراع. عبد ا الحداويالصخيرات تمارةاع. المدني بن الحسني 1408970306/09/2006 36 MANSOUR KAWTAR89004S031919O06/09/2006 75003S10

ســـلم.إع. المنصور الذهبي)إبن الهيثالخميساتاع. محمد القري 1241543427/07/2001 69 RAMADI NADIA37008S01101007/09/2001 87002S56

الصخيرات تمارةإع. مرس الخيرالخميساتاع. زينب النفزاوية 6452901001/11/1976 44 LHAFI  EL HASSAN37721S061010ZP 05/09/2008 89105S05

ســـلاع. المحيطالخميساتاع.احمد بن تيمية 1282019504/09/2002 32 SAIDI ABDERRAHMAN37023S021010Z05/09/2007 87215S03

الخميساتاع.المام مالكالخميساتاع. 11 يناير 1152270116/09/1999 72 EL HAJJAMI RACHIDA37309S01111116/09/1999 37000S06

خريبكةإع. وادي الذهبالخميساتاع.المام مالك 368095116/09/1989 18 EL ILAM  ABDELLOUAHAD37000S06111116/09/2009 41010S06

وزاناع.عبدالخالق الطريسالخميساتاع.محمد الناصر 1545351302/09/2009 18 HATTAKI NADIA37018S02111102/09/2009 60032S02

مكناسإع. الزيتونالخميساتاع.محمد الناصر 693281516/09/1980 116 MOKRINI DRISS37018S021313A16/09/1988 47011S01

الخميساتاع. المغرب العربيالخميساتإع. 20 غشت 331192119/09/1988 78 KARRADA JAMAL37109S01131312/12/2002 37000S11

ســـلاع. حليمة السعديةالخميساتإع. ابن اجروم 11767831006/09/2000 30 EL HADRI ABDELGHANI37721S03131305/09/2007 87000S37

ســـلإع.المام البخاريالخميساتاع. زينب النفزاوية 1309250216/09/2003 30 KIHAL RADOUAN37721S06131302/09/2009 87000S33

القنيطرةاع.الملالخميساتاع.محمد الناصر 1544970702/09/2009 23 BOUKHARI SOUHAILA37018S02131302/09/2009 35913S04

ســـلاع.علي بن محمد الدكاليالخميساتاع. مولي ادريس اغبال 1545127302/09/2009 23 AMNOUN FATIMA37021S01131302/09/2009 87000S29
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الـــرباطإع.الخوارزميالخميساتثا. موسى بن نصير 343962316/09/1988 96 HABCHI MOHAMMED37000S011616A16/09/1993 85020S06

الخميساتثا. موسى بن نصيرالخميساتاع. 11 يناير 1280246105/09/2004 30 BEN DRISS FOUAD37309S01161605/09/2007 37000S01

ميدلتاع. يوسف بن تاشفينالخميساتاع. المام البوصيري 1545262102/09/2009 18 BENTALEB KAOUTHAR37512S011818O02/09/2009 21004S04

القنيطرةاع. يعقوب المنصور الذهبيالخميساتثا.الفتح 9740401216/09/1983 130 EL YADINI MALIKA37000S052222A22/09/1986 35023S01

الخميساتاع. حودرانالخميساتاع. 11 يناير 772864116/09/1992 72 BENOMAR EL HOUCINE37309S01222210/10/2000 37013S01

الخميساتاع.الزيتونالخميساتثا. المير مولي رشيد 1052349101/09/1997 19 HOUMOU       HAFIDA37317S012323O02/09/2009 37000S09

الخميساتاع . الخميساتالخميساتإع. 20 غشت 1176690106/09/2000 46 KHAYI HASSAN37109S01242402/09/2009 37000S12

الصخيرات تمارةاع.الدريسي و الملحقةالخميساتاع. المام البوصيري 1182428718/01/2002 42 OUAFI LAHCEN37512S01242407/09/2005 89111S02

الخميساتاع. المغرب العربيالخميساتإع. 20 غشت 1282768101/01/2005 30 KHIYAITA BRAHIM37109S01242405/09/2007 37000S11

الخميساتإع. 3 مارسالخميساتثا. فاطمة الزهراء 1284887207/09/2005 24 TALAL MOHAMED37507S01242405/09/2008 37721S02

الصخيرات تمارةاع. المهدي بن عبودالخميساتثا. احمد الطيب  بنهيمة 1408871106/09/2006 18 CHEGDALI  RADOUANE37505S01242402/09/2009 89105S02

ســـلم.إع. المنصور الذهبي)إبن الهيثالخميساتاع.محمد الناصر 1408888409/10/2006 18 ZBIR ANAS37018S02242402/09/2009 87002S56

سيدي سليمانثا. القصيبةالخميساتثا. المير مولي رشيد 1544666402/09/2009 18 AGDA FATIMA37317S012424O02/09/2009 35017S02

الخميساتاع. 11 ينايرالخميساتاع. عبد ا بن ياسين 1309373705/09/2003 18 MARZOUGUI   AHMED37511S02252502/09/2009 37309S01
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اكادير اداوتنـاناع. رام االدار البيضاء أنفاإع. مولي سليمان العلوي 138589107/11/1979 100 ERRIDA NOURDINE81020S08242412/06/2006 01323S07

الحوزاع. المعتمد بن عبادالدار البيضاء أنفااع.الدريسي 1152037116/09/1999 36 SAID FARIAT81000S08292905/09/2006 46001S04

عين السبع الحي المحماع.الميرة لل اسماءالفداء درب السلطانإع.المنصور الذهبي 324384121/09/1987 100 MAACHE MOHAMED82010S041010AP 15/09/1995 77020S02

الحي الحسنياع. المام الجزوليالفداء درب السلطانإع.التحدي 1278386107/09/2004 48 BENYADDER KENZA82010S031919P 16/09/2004 75010S02

ســـل إع. محمد الزرقطوني و الملحقةعين السبع الحي المحمدياع.الميرة لل اسماء 363714616/09/1989 68 BENHADAR ABDELILAH77020S021010P 16/09/2000 87215S01

الجديدةإع.سيدي اسماعيلعين الشقإع. الطلس 1309698205/09/2003 26 WADRAHMANE ABDELAZIZ75111S05131305/09/2009 17715S01

وزانثا.محمد 6سيدي البرنوصياع. الفقيه القري 1447168105/09/2007 30 BENDRISS TAOUFIK77008S01101005/09/2007 15709S01

الرشيديةاع .المير مولي رشيدسيدي البرنوصياع.عبد الواحد العلوي 1447480405/09/2007 30 AIT MADANE ABDELLATIF77040S021010P 05/09/2007 21500S02

عين الشقإع. الطلسسيدي البرنوصيإع.الحسن التاني 1407867107/09/2005 42 SAHEL YASSIR76121S04131307/09/2005 75111S05

ســـلاع.علي بن محمد الدكاليسيدي البرنوصيإع. الريحاني 899027414/10/1991 20 NAIMA TAIK77040S071818O14/09/2009 87000S29

بن مسيكاع.علل الرحمانيسيدي البرنوصياع. ابن خلدون 1281501307/09/2004 48 MHAITE ILHAM77040S111919P 07/09/2004 79020S04

م.رشــــيد س. عثمــاناع. ابي ذر الغفاريسيدي البرنوصياع.انـــاسي 1309475205/09/2003 34 FATIHA OUADI76121S092525P 08/09/2008 79030S18

سيدي البرنوصياع. مليكة الفاسيبن مسيكإع.المام الغزالي 1280124207/09/2004 25 AZIZA  MAKBOUL79003S011313O05/09/2008 77040S26

الخميساتإع. 3 مارسبن مسيكإع.المام الغزالي 1051060216/09/1997 60 JAOUANE ABDELAZIZ79003S01151507/09/2004 37721S02

المحمديةإع.وادي المخازنبن مسيكاع. خالد بن الوليد 1176407306/09/2000 58 JERNITI KHALID79020S08151515/09/2003 76105S03

النواصراع. الغضفة بنت المدنيبن مسيكاع.مولي سليمان 1262115111/09/2002 55 SADIQUI RACHID79020S171515Z16/09/2005 75003S02

م.رشــــيد س. عثمــاناع. ابي ذر الغفاريبن مسيكاع.ابي عنان 363133116/09/1989 40 MOUNJI     RACHID79020S121818P 16/09/2007 79030S18

P4 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الدار البيضاء الكبرى02

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

بنسليماناع. علل بن عبد ابن مسيكاع.علل الرحماني 1270891122/09/2003 26 SAID  BENNANI79020S041919P 01/10/2009 09006S01

الصخيرات تمارةاع. مولي ادريس الزهرالمحمديةإع. البراهمة 375563916/09/1990 92 RAJI HASSAN76122S011515A16/09/1994 89310S05

المحمديةاع.المحمدية  بناتالمحمديةإع. المغرب العربى 280512115/09/1985 118 LAABAIRI ABDELAZIZ83050S152424AP 17/09/1990 83050S10

المحمديةإع. المغرب العربىالمحمديةاع.المحمدية  بنات 968358116/09/1985 80 AMRY LAILA83050S102424P 25/11/2009 83050S15

الصخيرات تمارةإع. ابي الحسن المرينيالمحمديةإع.إبن رشيق 1050577215/09/1997 24 ELBATTIOUI LATIFA83050S06292928/10/2008 89007S01

مديونةاع.سيدي حجاجمديونةاع. بدر 1151634116/09/1999 36 BELBAIDA MOHAMMED76121S111010P 03/09/2008 76006S01

دريوشثا. بودينارمديونةاع.سيدي حجاج 14476601205/09/2007 30 ELABBASSI MOHAMMED76006S011010P 05/09/2007 49715S02

سيدي البرنوصيإع.الحسن التانيمديونةاع.عبد الواحد المراكشي 1407895107/09/2005 42 SOUDASSI ZINEB79117S03131307/09/2005 76121S04

مديونةاع. بدرمديونةاع.سيدي حجاج 180063216/09/1983 48 HAYAT ABDELILAH76006S01151507/09/2004 76121S11

النواصراع. الغضفة بنت المدنيمديونةاع.سيدي حجاج 1282658307/09/2005 43 AMIRI OUMKALTOUM76006S011919O07/09/2005 75003S02

برشيداع. زينب النفزاويةالحي الحسنياع. ابن النديم 397352125/10/1990 68 EL BACHA KHALID75010S12131306/09/2000 59300S05

النواصراع. المنصور الذهبيالحي الحسنياع. ابن النديم 886682216/09/1986 42 NASSIMI KHADIJA75010S121818P 25/11/2005 75003S03

اسفياع. قاسم امينالنواصرإع. المام مسلم 14470771105/09/2007 30 MASROUR AHMED75003S01101005/09/2007 57115S01

سيدي البرنوصياع.عبد الواحد العلويالنواصرإع. الشهيد احمد بن محمد الر 1447997305/09/2007 30 MARROUSSI  YASSINE75008S011010P 05/09/2007 77040S02

ســـلإع معاذ بن جبلالنواصرإع. المام مسلم 1409123113/09/2006 36 EL AYACHI   RAJAE75003S011313O13/09/2006 87000S35

الحي الحسنياع. ابن النديمالنواصراع. المنصور الذهبي 1280194107/09/2004 26 AZIDANE     GHIZLANE75003S031818P 03/09/2009 75010S12

برشيداع. المباركيينالنواصراع. توفيق الحكيم 398186116/09/1991 72 BELHADI MOHAMED75100S02222216/09/1999 59307S01
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برشيداع. جنان الدروةالنواصراع. توفيق الحكيم 329528116/09/1988 42 BENYAS  BOUCHAIB75100S02222207/09/2005 59034S03

برشيداع. الشاطئالنواصراع. دار بوعزة 297093116/09/1986 70 SABIH THAMI75115S01242408/10/1999 59043S02

مديونةاع. بدرم.رشــــيد س. عثمــاناع. محمد بن العربي العلوي 895658216/09/1989 106 BOUABID MINA79030S101010O/AP 01/10/1991 76121S11

امضيق الفنيدقاع. عبد الكريم الخطابيم.رشــــيد س. عثمــاناع. ثريا السقاط 1270566718/03/2003 36 EZZIANI KHALID79003S33101009/09/2006 71105S04

بنسليمانثا. المنصوريةم.رشــــيد س. عثمــاناع. لل مريم 1284788307/09/2005 42 JAZ MOULAY RCHID79030S11131317/10/2005 09015S02

بن مسيكاع.ابي عنانم.رشــــيد س. عثمــاناع. ابي ذر الغفاري 1151456316/09/1999 36 ATIF FATIMA79030S181818P 06/09/2006 79020S12

برشيدإع.اولد زيانم.رشــــيد س. عثمــاناع. العقيد العلم 375933116/09/1990 96 AIT BAHAD LAHCEN79030S142222A16/09/1993 59034S01

الرحامنةإع.بوشانم.رشــــيد س. عثمــاناع. محمد بن العربي العلوي 685453124/10/1981 136 GHERABI EL MOSTAPHA79030S102424A16/09/1985 19723S01

سيدي البرنوصياع.انـــاسيم.رشــــيد س. عثمــاناع. ابي ذر الغفاري 1309278105/09/2003 54 LABZAI ABDERRAHIM79030S182525P 05/09/2003 76121S09
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القنيطرةاع. الغربالقنيطرةإع. مصطفى المعاني 1240207106/09/2001 44 BARNI RAB IA35913S01101006/09/2006 35900S03

القنيطرةإع.الجاحظالقنيطرةاع. المعري 1308756805/09/2003 30 RABIA DEROUICH35033S01101005/09/2007 35205S01

القنيطرةاع. الخوةالقنيطرةاع. الغرب 1280941407/09/2004 48 BELKADI MOUNIA35900S03111107/09/2004 35011S01

القنيطرةإع.الجاحظالقنيطرةإع. مصطفى المعاني 1280922607/09/2004 18 MOHAMED AMENZOUI35913S01111102/09/2009 35205S01

القنيطرةإع.الجاحظالقنيطرةاع. ابي القاسم الشابي 1283030501/01/2005 30 JAMILA BENSRHIR35029S01131305/09/2007 35205S01

الرشيديةإع. بئرانزرانالقنيطرةاع. ابي القاسم الشابي 1447563305/09/2007 30 HASSANE JHABLI35029S01131305/09/2007 21909S02

اسفياع. السعديينالقنيطرةاع. الخوة 882954216/09/1986 24 BOUAROUDA  NAJAT35011S011515O05/11/2008 57032S01

سيدي سليمانإع.الحسن الثانيالقنيطرةاع. ابي القاسم الشابي 1045537516/09/1996 24 BOUFALJA NAOUFAL35029S01151503/09/2008 35017S01

القنيطرةاع. بني مالكالقنيطرةإع. مصطفى المعاني 1261568204/09/2002 19 ELKARKOURI MINA35913S011515O02/09/2009 35025S01

العرائشاع. الطبريالقنيطرةاع. الشريف الراضـي 389699116/09/1991 62 BENELFAKIH AHMED35905S011818Z04/09/2002 44008S01

القنيطرةاع.الملالقنيطرةاع. المعري 346880615/09/1988 52 CHAMMAA MOHAMED RACHID35033S01181802/09/2009 35913S04

القنيطرةاع. الغربالقنيطرةإع. مصطفى المعاني 1241442106/09/2001 18 BEAJ SAID35913S01181802/09/2009 35900S03

طنجة أصيـلةإع.الزهراءالقنيطرةاع. بني مالك 1278312107/09/2004 30 SLAOUI HOUSSAINE35025S011919Z05/09/2007 61309S01

ســـلاع.المنصور الدهبيالقنيطرةاع. ابي القاسم الشابي 1544569602/09/2009 18 SAMIRA BAIKOUS35029S011919O02/09/2009 87002S43

القنيطرةإع.الوحدةالقنيطرةاع. الغرب 281065616/09/1986 76 MOUINA MOHAMED35900S03222216/09/1998 35013S01

القنيطرةاع. النهضةالقنيطرةاع. ابي القاسم الشابي 1282488607/09/2005 20 MARIA BOURHIL35029S012222O02/09/2009 35012S01

القنيطرةاع. معاد بن جبلالقنيطرةاع. يوسف بن تاشفين 971689316/09/1982 68 BENYACOUB MARIYA35030S07232306/09/2000 35900S05
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القنيطرةإع.الجاحظالقنيطرةاع. بني مالك 1240225306/09/2001 36 TIDDAR ZHOR35025S01232305/09/2008 35205S01

القنيطرةاع.الملالقنيطرةاع. الشريف الراضـي 1240652806/09/2001 24 EL GHARBAOUI ABDELHAK35905S01232303/09/2008 35913S04

القنيطرةإع.الوحدةالقنيطرةاع. يوسف بن تاشفين 1279187107/09/2004 30 FERKAL AZEDDINE35030S07242403/09/2007 35013S01

القنيطرةإع.الجاحظالقنيطرةاع. المعري 1282976801/01/2005 30 MOHAMED EL HASSANI35033S01242405/09/2007 35205S01

القنيطرةاع.الملالقنيطرةاع. بني مالك 1284869707/09/2005 24 MOHAMED ADLANI35025S01242405/09/2008 35913S04

طنجة أصيـلةثا. وادي الذهبالقنيطرةإع.ابن حزم 10451991316/09/1996 84 BELKAID MOSTAFA35000S212828A16/09/1996 61000S01

القنيطرةاع. النهضةسيدي سليماناع. الوفاق 1151967216/09/1999 50 EL OUARIT BOUCHRA35014S011010O04/09/2004 35012S01

القنيطرةإع.الوحدةسيدي سليمانإع. اللعبييات 1447486705/09/2007 31 CHIKRI SARAH35021S011010O05/09/2007 35013S01

القنيطرةثا. علل التازيسيدي سليمانإع.الحسن الثاني 1270823905/09/2003 30 BARKOUTA LEILA35017S01131305/09/2007 35913S02

القنيطرةاع. الخوةسيدي سليماناع. إبن ياسين 789390216/09/1992 100 BESSI  BOUAZZA35213S021515A16/09/1992 35011S01

القنيطرةاع. النهضةسيدي سليمانإع.الحسن الثاني 738160116/09/1993 81 GATTIOUI  NAJAT35017S011818O/A16/09/1997 35012S01

القنيطرةإع.الوحدةسيدي سليمانإع. اللعبييات 1261214204/09/2002 60 AMEZAR JAAFAR35021S01242404/09/2002 35013S01

سيدي سليماناع. عبد الخالق الطريسسيدي سليمانثا. القصيبة 1261726104/09/2002 20 KHADIJA HAMMADA35017S022424O02/09/2009 35030S05

الجديدةاع.مولي عبد اسيدي سليماناع. إبن ياسين 1050569216/09/1997 66 SOUHAIL EDAOU35213S02292916/09/2001 17305S01

سيدي سليمانإع. اللعبيياتسيدي قاسمإع . عمر الخيام 1241451106/09/2001 52 EL HABCHI MUSTAPHA60221S01101005/09/2007 35021S01

ســـل إع. محمد الزرقطوني و الملحقةسيدي قاسمإع.المام البخاري 1545371202/09/2009 18 AZIZA IBN EL KHATTAB60105S011010O02/09/2009 87215S01

سيدي سليماناع. إبن ياسينسيدي قاسمإع. جابر بن حيان 1178056314/09/2000 37 HDILOU NADIA60115S011313O06/09/2006 35213S02
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وزانثا. علل الفاسيسيدي قاسمثا. محمد الزرقطوني 1283154501/01/2002 30 KOUISSI MOHAMED60113S02131305/09/2007 15705S01

مكناسم. ع. لرعاية المكفوفينسيدي قاسماع. انوال 1280538707/09/2004 49 MIHRAJANE SANAA60001S131717O07/09/2004 50000S20

القنيطرةاع.الملسيدي قاسماع.الكندي 1113401716/09/1997 66 MRABET LARBI60019S011818Z19/09/2003 35913S04

سيدي سليمانإع.الحسن الثانيسيدي قاسمثا. محمد الزرقطوني 1152286616/09/1999 48 MARHTOS WAFAA60113S02181804/09/2008 35017S01

ســـلاع.المنصور الدهبيسيدي قاسماع. المهدى ابن تومرت 1408699206/09/2006 36 ZOUINE  FATIMA EZZAHRAA60010S05191906/09/2006 87002S43

وزانإع. خالد بن الوليدسيدي قاسمإع.عمر ابن الخطــاب 716695316/09/1992 72 SAAHKA ABDELKRIM60113S03222204/09/2002 60517S01

سيدي قاسمإع.عمر ابن الخطــابسيدي قاسماع.توغيلت 1233100106/09/2001 46 EL MAMOUNY ABDELHAKIM60016S02222206/09/2007 60113S03

سيدي قاسماع. ابن بصالسيدي قاسماع.يوسف ابن تاشفين 1241441106/09/2001 46 BOURIHIYA RIAHI60022S01222204/09/2007 60300S02

وزانثا.ابن رشدسيدي قاسمإع.عمر ابن الخطــاب 1176993306/09/2000 38 TEBA AHMED60113S032222Z05/09/2009 15713S01

ســـلاع. المحيطسيدي قاسماع. دار الكداري 1113547516/09/1997 80 ZOUAKI NAJIA60305S012323A16/09/1997 87215S03

القنيطرةاع.الملسيدي قاسماع.توغيلت 1176650206/09/2000 41 KHADIJA HARBEL60016S02232306/09/2006 35913S04

الصخيرات تمارةاع. 18 نونبرسيدي قاسمإع . عمر الخيام 1241132306/09/2001 58 GUESSOUS AZIZA60221S01242407/09/2004 89001S26

ســـلاع.المنصور الدهبيسيدي قاسمإع.النهضة 1176697506/09/2000 48 MAAROUFI ABDELMAJID60111S02242406/09/2009 87002S43

القنيطرةاع. القصبةسيدي قاسمثا. محمد الخامس 1280201207/09/2004 48 BANINE NOUR-EDDINE60010S03252507/09/2004 35034S01

سيدي قاسمثا. محمد الخامسسيدي قاسمإع. جابر بن حيان 1280618207/09/2004 48 RAOUI ZAKARIA60115S01252507/09/2004 60010S03
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الناضورثا عثمان بن عفانمكناسإع. عثمان بن عفان 877397420/11/1986 46 BEN DEGGOUN SOUAD47527S021010O11/10/2006 49311S03

مكناساع. صلح الدين اليوبيمكناساع. ادريس الول 1408755117/10/2006 36 LAMBATTEN HOURIA47500S02202017/10/2006 47000S21

فاساع. عبدالعالي بنشقرونمكناساع. صلح الدين اليوبي 952268215/11/1982 102 ALAMI FELLAKI OUAFAE47000S212222AP 02/03/1994 26000S07

مكناسإع. عين عرمةمكناسثا. احمد بن علي باسو 213296216/09/1984 92 EL OUALLANI SAID50511S012323AP 16/09/1994 50005S01

الرحامنةثا. رأس العينمكناسإع. عين عرمة 1124191216/09/1998 70 BOUFRI SAIDA50005S012323O28/09/2000 19353S01

ســـلاع. عقبة ابن نافعمكناسإع.  بن حمدون الكرتيلي 122258312/10/1981 84 FARES MOHAMED50000S18292919/10/2005 87000S09

الحوزاع. جمال الدين الفغانيمكناسثا. احمد بن علي باسو 1448151705/09/2007 30 FKINICH  ABDELAAZIZ50511S01292905/09/2007 46107S01

مكناسثا. المام علي  تعليم أصيلالحاجباع. ابن بطوطة 375886117/09/1990 90 EL BERNOUSSI ABDESSLAM52311S021616A16/09/1997 47000S15

الصخيرات تمارةاع. 18 نونبرالحاجباع. الطلس 1504976515/09/2008 25 ALLABOUCHE LOUBNA52300S031818O15/09/2008 89001S26

فاساع واد المخازنالحاجباع. الطلس 1284829107/09/2005 18 ASMI HICHAM52300S032121Z26/10/2009 27000S26

الصخيرات تمارةاع. 20 غشتالحاجباع. ابن بطوطة 15048281005/09/2008 25 NAJLAA AOULAD HAJ TAHER52311S022222O05/09/2008 89003S03

خنيفرةثا. الحسن اليوسيالحاجبإع.عمر ابن الخطاب 644635716/09/1978 34 MONTASSIR ABDESSLEM52311S03232321/09/2009 39105S01

الحاجبإع. ابن خلدونالحاجباع. يعقوب المنصور 1262101116/09/2002 54 SAADI ABDERRAHMANE52305S01252505/09/2003 52300S02

مراكشاع علل بن عبداالحاجباع. ابن بطوطة 1278282720/09/2004 48 EL KHALIFA SLIMANE52311S02252520/09/2004 40709S02

مكناسإع.  بن حمدون الكرتيليالحاجبإع. ابن خلدون 1409009206/09/2006 20 TOBI ASMAE52300S022525O06/09/2009 50000S18

خريبكةثا. تشرافتالحاجباع. مولي علي الشريف 11747121106/09/2000 48 SALAH KHAMRICH52315S01292912/09/2008 41008S01

اسفيإع. ابن طفيلميدلتثا. عبد المومن 15054441105/09/2008 24 AMHAM M BARKA39523S011010O05/09/2008 57037S01
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الجديدةإع. خالد بن الوليدميدلتاع. احمد الحنصالي 1545088402/09/2009 18 EL ALOUANE MOHAMMED39523S02101002/09/2009 17017S01

سيدي قاسماع. دار العسلوجيميدلتاع. احمد الحنصالي 1545190102/09/2009 18 EL KOUCHI HAFIDA39523S02101002/09/2009 60023S01

سيدي قاسماع. الداخلةميدلتاع. احمد الحنصالي 1545233302/09/2009 18 ABAOUI HAMID39523S02111102/09/2009 60707S01

الناضورثا عثمان بن عفانميدلتاع. زيز 15452511302/09/2009 18 LAMKADAM JALAL21037S01111102/09/2009 49311S03

ميدلتاع. يوسف بن تاشفينميدلتثا. عبد المومن 1240938106/09/2001 54 MENA DRISS39523S01131305/09/2003 21004S04

ميدلتإع. ابي سليمميدلتاع. زيز 1309407105/09/2003 54 M HARZI HASSANE21037S01131305/09/2003 21800S02

ميدلتاع. امزيزلميدلتثا. موسى بن نصير 1277266227/09/2004 24 EL MAHI ALAOUI MUSTAPHA39517S01131305/09/2008 29051S01

سيدي بنوراع. الوليديةميدلتثا. البحيرة 1544449102/09/2009 18 OUMSID HANANE39521S011313O02/09/2009 17911S01

ســـلاع.علي بن محمد الدكاليميدلتاع. زيز 1178908406/09/2000 66 BAJOU SAFIA21037S01151514/09/2001 87000S29

فاساع.جابر بن حيانميدلتاع. الشهداء 988438616/09/1993 94 HACHLAF FATIHA39002S012323O/AX 16/09/1995 24000S23

وادي الدهباع. محمد 6ميدلتثا. البحيرة 1408645106/09/2006 36 CHANTAF YOUSSEF39521S01242406/09/2006 53000S02

إيفرنإع. ضاية عواميدلتاع. احمد الحنصالي 1544668102/09/2009 18 AZIM YOUSSEF39523S02242402/09/2009 33009S03

الرشيديةثا.المير مولي عبد اميدلتاع. الشهداء 1447833105/09/2007 30 ZAAFRANE  KARIMA39002S01282805/09/2007 21300S05

شفشاوناع. يوسف بن تاشفينالرشيديةإع. مولي يوسف 339879216/09/1988 116 AJBAR ABDELAALI21200S021010A16/09/1988 15305S02

الحوزاع. حمان الفطواكيالرشيديةاع. بادو 1504926105/09/2008 29 ELKABOUS KARIMA21029S01101005/09/2008 46004S02

خنيفرةاع. واومانةالرشيديةإع. محمد 6 1504949205/09/2008 29 BALLOUCH UTTO21311S01101005/09/2008 39004S01

تازةثا. الزيتونالرشيديةاع .المير مولي رشيد 1505161805/09/2008 29 IFFAKH MAJIDA21500S021010P 05/09/2008 69913S01
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ســـلاع.علي بن محمد الدكاليالرشيديةإع. بئرانزران 15049741205/09/2008 25 ZOUIDEN FADOUA21909S021010O05/09/2008 87000S29

النواصرإع. المام مسلمالرشيديةاع. الميرة لل خديجة 1505456205/09/2008 24 NABILA KARIM21030S031010O05/09/2008 75003S01

ســـلاع. البستانالرشيديةثا. الشهيد مولي الطيب بن م 1123736216/09/1998 72 EL AZZAOUI LATIFA21213S01131306/09/2000 87115S17

الرشيديةإع. مولي يوسفالرشيديةإع.الغرفة 1176776206/09/2000 64 EL AMMARI ABDELGHANI21019S01131316/09/2001 21200S02

الرشيديةاع. الوحـدةالرشيديةاع. حمان الفطواكي 1544443102/09/2009 18 HASSANI NAIMA21810S01131302/09/2009 21521S02

الخميساتاع. ابن حزمالرشيديةإع. محمد 6 242317116/09/1985 128 KELMOUSS MOHAMED21311S011515A16/09/1985 37003S07

اسفياع.الفقيه الجازوليالرشيديةثا. الحسن الول 1544565102/09/2009 18 STIOUETE  WAFAE21305S011515O02/09/2009 57515S01

شيشاوةاع. سيدي المختـارالرشيديةإع. مولي يوسف 15448061302/09/2009 18 EL OUANDA WIDAD21200S021717O02/09/2009 48323S01

ســـلاع. المحيطالرشيديةثا.المير مولي عبد ا 738140416/09/1993 90 HADDOUCHE HIND21300S051818O/A16/09/1997 87215S03

ســـلإع.المام البخاريالرشيديةاع . يوسف الزواوي 1177093406/09/2000 73 EL FADILI FATIMA21811S01181806/09/2000 87000S33

الخميساتاع. حودرانالرشيديةاع. الوحـدة 1232817406/09/2001 66 BELKHADER NABILA21521S021818O08/10/2001 37013S01

الجديدةاع . الساحلالرشيديةاع.  معركة البطحاء 1278122107/09/2004 53 SAAD FATIMA21018S01181807/09/2004 17105S05

مولي يعقوباع. حمان الفطواكيالرشيديةثا. مولي رشيد 14083681206/09/2006 36 KORAMI LOUBNA21200S011818O06/09/2006 26007S01

تينغيراع. واكليمالرشيديةاع. المختار السوسي 1544990202/09/2009 19 MADOU FATIMA21033S021818O02/09/2009 51021S03

تاوناتاع.المير مولي رشيدالرشيديةاع.  معركة البطحاء 1544362902/09/2009 18 RACHDI NISRINE21018S01191902/09/2009 65511S01

خنيفرةاع. 20 غشتالرشيديةاع. تيلوين 1544810602/09/2009 18 OUDDOU HASSAN21030S02191902/09/2009 39115S02

دريوش.اع.تازارينالرشيديةم.اع. مولي اسماعيل 15451651202/09/2009 18 ZAHIR MOUSSAOUI21025S03191902/09/2009 49044S01
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مكناساع. صلح الدين اليوبيالرشيديةإع. محمد 6 1505073105/09/2008 24 BOUZIANE HASSNA21311S012222OX 05/09/2008 47000S21

سيدي بنوراع.الطاوسالرشيديةإع.ابو بكر الصديق 1123958416/09/1998 72 ARRAB HASSAN21021S012323Z20/10/2000 17028S02

الفقيه بن صالحثا.علل بن عبد االرشيديةم.اع. مولي اسماعيل 1505392105/09/2008 24 ABDELKARIM DRIOUCH21025S03242405/09/2008 07313S01

الرشيديةاع .المير مولي رشيدالرشيديةاع. حمان الفطواكي 1308975127/09/2003 42 EL OIDI MALIKA21810S01252507/09/2005 21500S02

إيفرنإع. إدريس الولالرشيديةإع.ابو بكر الصديق 1408986106/09/2006 36 MIMOUN ISRINE21021S01252506/09/2006 33100S05

سيدي قاسمإع. جابر بن حيانالرشيديةإع.مولي اسماعيل 1505660505/09/2008 29 EL BAZ SALOUA21025S01252505/09/2008 60115S01

الخميساتإع. المسيرةالرشيديةثا.المير مولي عبد ا 15447231202/09/2009 18 EL ATTAOUI ABDENBI21300S052828Z02/09/2009 37000S07

زاكورةاع. ايت وللالرشيديةإع.مولي اسماعيل 1409781106/09/2006 36 NAIT OUAHMID ELHOSSAIN21025S01292906/09/2006 51013S01

سطاتثا. راس العينالرشيديةإع. بئرانزران 1545421302/09/2009 18 IJAAJAANE LATIFA21909S022929O02/09/2009 59123S01

إيفرنإع. ابن صميمإيفرنإع. ابن سينا 1151861216/09/1999 39 HANAFI RAJAE33103S021010O03/09/2008 33005S01

إيفرنإع. ابن صميمإيفرنإع. ابن سينا 329050216/09/1988 108 MOUAOU ABBAS33103S021515A16/09/1992 33005S01

صفرواع. الشريف الدريسيإيفرناع .الطلس 344798516/09/1988 118 EL MARRAKCHI MOHAMED33100S021616Z/A16/09/1988 28002S03

الحوزثا. بئر أنزرانإيفرنإع. صخر 1285376607/09/2005 42 OUAZARA ZINEB33100S041717O07/09/2005 46917S01

إيفرنإع. ابن صميمإيفرنإع. صخر 669662116/09/1979 116 YOUSFI M  HAMMED33100S041818AP 16/09/1988 33005S01

الخميساتثا. فاطمة الزهراءإيفرنإع.الفرابي 128292207/09/2005 47 CHHIBA IMAN33009S01181807/09/2005 37507S01

مكناسثا. احمد بن علي باسوإيفرنإع. ابن سينا 1409524906/09/2006 36 ELOURABI MANAR33103S021919O06/09/2006 50511S01

إيفرنإع. ابن صميمإيفرنإع. الحسن الثاني 210548129/10/1984 120 JEZM MOSTAFA33103S012222A16/09/1987 33005S01
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إيفرناع. ابن رشدإيفرنإع. ابن سينا 202727123/10/1985 92 ACHAKIF  ABDELLAH33103S022222A23/09/1994 33009S02

إيفرنإع. ابن صميمإيفرنإع. ابن سينا 687741216/09/1979 40 FARID KHMIROU33103S022323P 05/09/2007 33005S01

إيفرنإع. ابن صميمإيفرنإع. صخر 688433116/09/1980 140 BAHOU HMOUN33100S042424A16/09/1982 33005S01

إيفرنإع. ضاية عواإيفرنالثانوية الملكية العسكرية 12775591007/09/2004 48 AZIZ DOUKKALI33000S01252507/09/2004 33009S03

خنيفرةثا. تازيزاوتإيفرنإع. إدريس الول 1409013106/09/2006 32 OUADOUCH AZIZ33100S05252525/09/2008 39111S01

إيفرناع. ابن رشدإيفرنإع. ابن سينا 1284855207/09/2005 18 AMARI MOHAMED33103S02252502/09/2009 33009S02

إيفرنإع. ابن سيناإيفرنإع. ضاية عوا 1408382306/09/2006 18 AGOUGIL SAID33009S03252502/09/2009 33103S02

مكناسم. ع. لرعاية المكفوفينإيفرنإع. صخر 1308933105/09/2003 54 EL MADADE ADIL33100S04282816/09/2003 50000S20

إيفرنإع. ابن صميمإيفرنإع. إدريس الول 1124880116/09/1998 76 KILANI ABDERRAHIM33100S05292916/09/1998 33005S01

الجديدةاع.محمد 6إيفرناع الرز 12779231107/09/2004 48 ABSI ELMOSTAFA33000S02292907/09/2004 17707S01

سيدي بنوراع. ابن عبادإيفرنإع. الحسن الثاني 1278050307/09/2004 48 BELGAZZAR ABDERRAHIM33103S01292907/09/2004 17051S01

الحاجباع. اقدرخنيفرةثا. طارق 1176731406/09/2000 62 EL RHARIB MUSTAPHA39311S01111105/09/2003 52006S01

بنى مللثا. ام الرمانخنيفرةثا. القدس 1281739204/09/2002 44 SAADAOUI ABDELLAH39115S01111113/10/2006 07525S01

ســـلإع.المام البخاريخنيفرةاع. الحسن الول 1447567505/09/2007 30 MAACHOUK ABDERRAHIM39021S03131305/09/2007 87000S33

إيفرنإع. ابن سيناخنيفرةاع. الخوارزمي 1151920616/09/1999 48 RHETAS MOHAMMED39012S03151507/09/2004 33103S02

ميدلتاع. الشهداءخنيفرةاع . إبن الخطيب 1280399123/09/2004 48 HINAD LATIFA39315S01171723/09/2004 39002S01

سيدي سليمانإع.الحسن الثانيخنيفرةاع. 20 غشت 14475211005/09/2007 27 MAATOUGUI MARIA39115S02181802/09/2009 35017S01
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فاسثا. الميرة لل سلمى للتعليم الصخنيفرةثا.  فاطمة  الزهراء 1278388323/09/2004 48 BELLET MOHAMMED39000S02191923/09/2004 24000S16

خنيفرةثا.  فاطمة  الزهراءخنيفرةاع. الخوارزمي 1308684105/09/2003 42 BYHARDI MINA39012S03191906/09/2006 39000S02

مكناساع. بوفكرانخنيفرةإع. سيدي يحيى أوسعد 1544479102/09/2009 18 ELKARBOUBI RAHIMA39116S022222O02/09/2009 47004S02

إيفرنإع. ابن سيناخنيفرةاع. 20 غشت 1544388302/09/2009 18 SEDDIKI MOUNA39115S022323OX 02/09/2009 33103S02

خنيفرةثا.محمد السادسخنيفرةثا. الحسن اليوسي 1152535216/09/1999 60 LAHLALI MOHAMED39105S01242404/09/2002 39311S02

الصخيرات تمارةاع. مولي ادريس الزهرخنيفرةثا. الحسن اليوسي 1408887606/09/2006 24 YOUSSFI SAID39105S01242402/09/2009 89310S05

الرحامنةاع. المركب التربوي المندمج لمخنيفرةاع. الحسن الول 15447931202/09/2009 18 ELMASSI SAID39021S03242402/09/2009 19048S01

الحاجباع. ابن بطوطةخنيفرةإع . بدر 1270930717/09/2003 54 BOUFOUNAS EL MAHJOUB39000S05252517/09/2003 52311S02
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05

مراكشاع الكنديفاسإع. عبد القادر الفاسي 1153466416/09/1999 74 EL ARIB FATIHA24000S201515O16/09/1999 40005S03

الصخيرات تمارةم. اع . الملفاسإع. عبد الكريم الداودي 1280433607/09/2004 49 KABOULE KARIMA27000S121717O07/09/2004 89001S24

فاسالمعهدالجديدلرعايةالمكفوفينفاساع. العــــباس بناني 1278430107/09/2004 48 ELHAKOUR NADIA24000S11191907/09/2004 26000S14

طنجة أصيـلةاع. ابن تومرتفاساع. عبدالعالي بنشقرون 890330316/09/1988 100 IMAMI ZINEB26000S072222AP 17/09/1992 61010S39

مولي يعقوباع. الحسن الولفاساع.جابر بن حيان 889822316/09/1988 88 TEBAA OUAFAA24000S232323AP 16/09/1995 26006S03

تازةاع. باب مرزوقةفاسإع.المام البخاري 282304416/09/1985 60 BOUAM AZZOUZ26000S16242416/09/2002 69905S01

الصخيرات تمارةاع. البطحاءفاسإع. عبد القادر الفاسي 1232823316/09/2001 56 BELYMAM LAILA24000S202828O16/09/2003 89004S08

الناضورإع.الكنديفاساع. عــــلل بن عبد ا 1280398107/09/2004 48 ELHADI EL HASSANIA24000S172828O07/09/2004 49000S03

فاساع. عين البيضاءفاسإع. عبد القادر الفاسي 1044611116/09/1996 64 KASSEMI ABDELKADER24000S20292906/09/2001 24004S02

فاساع. الجواهرمولي يعقوباع. الحسن الول 125028116/09/1981 74 LEMCIYEH  MOHAMMED26006S032323P 05/09/2008 26009S34

فاساع. لحسن اليوسيصفرواع. الشريف الدريسي 1281393604/10/2004 48 HANANE TIJANI28002S031616O04/10/2004 27000S35

فاسإع. قاسم أمينصفرواع.سيدي بومدين 14087191106/09/2006 36 KARIMA CHARIF-KHALIFI28010S05202006/09/2006 24000S13

فاساع.جابر بن حيانصفرواع. ابن الياسمين 1448208505/09/2007 30 KARIMA BOUHILAL28319S01202005/09/2007 24000S23

فاساع. عــــلل بن عبد اصفرواع. مولي علي الشريف 1270645916/09/2003 30 FOUAD AALOUANE28010S03282805/09/2007 24000S17

سيدي البرنوصياع. احمد بن محمد الراشديبولمانثا. المرابطين 90439616/09/1995 87 MOHAMMED IRHOUDANE13509S011515Z/A16/09/1996 77040S17

تاوناتاع. اجبابرةبولمانإع. ملوية 1152084116/09/1999 68 BOUSFER HICHAM13505S011515Z06/09/2000 65049S01

بولمانإع الشريف الدريسيبولمانإع. النصر 1176415616/09/2000 68 BOUHOUT NAOUAL13305S01151516/09/2000 13123S01
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جرسيفإع.الجاحظبولمانثا. المرابطين 1176409106/09/2000 42 LA KHSSASSI HICHAM13509S01151516/09/2005 69821S01

بنسليماناع.يوسف بن تاشفينبولمانإع. 3 مارس 1281396107/09/2004 50 ZOUHRI LATIFA13115S031616O07/09/2004 09100S04

مكناسإع. احمد بن ادريس ملوليبولمانثا.2 اكتوبر 7898331116/09/1992 105 JANNANI ZHOUR13111S011818A16/09/1992 47523S01

جـــرادةاع. الوحدةبولماناع.محمد 6 15046471205/09/2008 24 SALIMA EL YOUSSFI13509S021818O05/09/2008 55014S01

ســـلاع. السيدة الحرةبولمانإع.صلح الدين اليوبي 1408319406/09/2006 36 SANAE BENSOUDA KORACHI13005S011919O06/09/2006 87000S34

الصخيرات تمارةاع. عزيز امينبولمانإع. بولمان المختلطة 14083551106/09/2006 36 YARTAOUI CHAIMAE13115S02191906/09/2006 89055S03

تاوناتاع. كلزبولمانإع. النصر 1544413202/09/2009 18 BOUHACHEM NABIL13305S01222202/09/2009 65015S01

الرشيديةإع. بئرانزرانبولمانإع. ملوية 1544475402/09/2009 18 BAHA SAID13505S01222202/09/2009 21909S02

مولي يعقوباع. الحسن الولبولمانإع. ملوية 1277316107/09/2004 49 ZERRAD LAILA13505S012323O07/09/2004 26006S03

بولماناع. ابن طفيلبولماناع.محمد 6 1240152406/09/2001 36 BOURZIME JAMILA13509S022323O06/09/2006 13115S06

الحاجبإع. يوسف ابن تاشفينبولمانإع. النصر 1280836207/09/2004 48 RAMI SAMIR13305S01242407/09/2004 52009S01

جرسيفاع. ابن الهيثمبولمانثا.2 اكتوبر 1544677102/09/2009 18 HAMDAOUI BENHMIDA13111S01242402/09/2009 69003S07

فاساع. عين البيضاءبولمانإع.صلح الدين اليوبي 1408925706/09/2006 36 SAMIHA MOUSTAKIM13005S012525O06/09/2006 24004S02

تاوناتاع. الزريزربولمان اع موسى بن نصير 1408908406/09/2006 19 EL-OTMANI SALIM13006S012525Z02/09/2009 65031S01

فاسإع. عبد المالك السعديبولمانثا. المرابطين 14478071205/09/2007 30 ISMAILI NOUHAT13509S01282805/09/2007 24006S02

فاسإع. عبد القادر الفاسيبولماناع. الفتح 1447822305/09/2007 30 OTMANI ABDELMALEK13509S03282805/09/2007 24000S20

مكناسإع.  بن حمدون الكرتيليبولمانإع. بولمان المختلطة 149867216/09/1982 124 BENYOUSSEF ABDELLAH13115S022929A16/09/1986 50000S18
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06

الخميساتثا. المير مولي رشيدشفشاونثا. عمر الجيدي 12820061004/09/2002 50 ZOUHAYR HELHALI15509S09101005/09/2007 37317S01

امضيق الفنيدقاع. محمد الزرقطونيشفشاونثا.الحاج الحضري 1282991101/01/2002 50 ZOUIHAL TAOUFIK15109S01101005/09/2008 71005S05

تطواناع. ابي العلء المعريشفشاوناع. يوسف بن تاشفين 1309693605/09/2003 42 AMRANI ISMAELYEFLAH15305S02101007/09/2005 71029S03

امضيق الفنيدقاع. عبد الكريم الخطابيشفشاونثا. محمد البقالي 1278012907/09/2004 30 ABDELLAH IDRISSI15018S01101007/09/2007 71105S04

سيدي بنورإع. القسطلنيشفشاوناع. أونان 1545382602/09/2009 23 STAILI KELTOUM15711S06101002/09/2009 17913S01

الرحامنةالمركب التربوي المندمج بوشانشفشاوناع. الجبهة 1544910502/09/2009 18 EL MAALOUM IMAD15012S02101002/09/2009 19723S02

طنجة أصيـلةإع. اكزنــايـةشفشاونم.م  يوسف التليدي 1282953201/01/2002 64 EL AMINE KOSTIT15315P0211101/01/2002 61311S01

تطواناع. ابي العلء المعريشفشاونم.م السلم 1283000901/01/2002 64 ABDERRAHMAN AKDI15311P03111Z01/01/2002 71029S03

تطواناع. سبيراداشفشاونم/م دكالة 1283110701/01/2002 64 NAIMA EL AMRANI15313P0411101/01/2002 71023S01

تطواناع. السيدة الحرةشفشاونثا.الحاج الحضري 1282743801/01/2002 50 MOHAMED EL AISSAOUI15109S01131323/09/2008 71029S01

سيدي قاسمإع . عمر الخيامشفشاونثا. محمد الزرقطوني 1505019505/09/2008 24 EL HARAS SALOUA15010S01131305/09/2008 60221S01

تطواناع. ابي بكر الرازي 2شفشاوناع. طارق بن زياد 1544622102/09/2009 18 SALAH EDDIN NADIA15016S011313O02/09/2009 71001S31

طانطاناع علل بن عبداشفشاوناع. الزرقطوني 1545223202/09/2009 18 NINISS RACHIDA15711S081313O02/09/2009 63113S03

سيدي قاسماع. دار العسلوجيشفشاوناع. البحر البيض المتوسط 1282644305/09/2005 18 AHMED BOUZIANE15711S09151502/09/2009 60023S01

تاوناتاع. الحسن 2شفشاونثا. محمد الزرقطوني 1282651407/09/2005 18 ELABBADI FOUAD15010S01151502/09/2009 65113S01

تاوناتإع. خللفةشفشاوناع. طارق بن زياد 1544501702/09/2009 18 ES- SEGHYR HAMID15016S01151502/09/2009 65032S02

تطواناع. ابي العلء المعريشفشاوناع. محمد عبد الرحمان  زيطا 15445511102/09/2009 18 AIT AHMED SOUHAIL15021S02151502/09/2009 71029S03
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شفشاوناع. يوسف بن تاشفينشفشاوناع. طارق بن زياد 1241153206/09/2001 50 ABDEL HABIB DEGOUN15016S01181803/09/2008 15305S02

امضيق الفنيدقاع. ابن زيدونشفشاونثا. الوحدة الفريقية 1448190805/09/2007 31 IMAN AABOUD15305S01181802/09/2009 71001S06

صفرواع. 6 نونبرشفشاوناع. محمد عبد الرحمان  زيطا 14093531205/10/2006 36 NOURDINE SALIK15021S02191905/10/2006 28013S01

تيزنيتم. اع. الرازيشفشاونثا. محمد البقالي 15449341102/09/2009 18 MOHAMED ELKHABICH15018S01191902/09/2009 73027S01

تطواناع. سبيراداشفشاونثا. الوحدة الفريقية 1504846905/09/2008 22 ISAOUTEN RHIMOU15305S01222212/10/2009 71023S01

تطواناع. احمد المنجرةشفشاوناع. يوسف بن تاشفين 1504852505/09/2008 22 SEMMAR NAOUAL15305S022222O30/09/2009 71926S01

تطواناع. ابي العلء المعريشفشاوناع. محمد عبد الرحمان  زيطا 1544953302/09/2009 18 AKROU YASSINE15021S02222202/09/2009 71029S03

تطواناع. 6 نوفمبر 2شفشاونثا. عمر الجيدي 1240707106/09/2001 54 HAMMANI MIJMIJ15509S09232306/09/2006 71001S30

وزاناع.عبدالخالق الطريسشفشاوناع. بني فغلوم 1447950305/09/2007 30 SAFAE BENHAMMANE15017S01232305/09/2007 60032S02

سيدي قاسماع.توغيلتشفشاوناع. طارق بن زياد 1544637302/09/2009 18 MOHAMED ELFAROUCHLI15016S01232302/09/2009 60016S02

تطواناع. ابي العلء المعريشفشاوناع. البحر البيض المتوسط 1283022501/01/2002 48 KHALIFA HAMID15711S09242402/09/2009 71029S03

اسفيإع. ابن طفيلشفشاونثا.مولي رشيد 12326581114/09/2001 54 ABOUMAHMOUD YOUSSEF15000S01292905/09/2003 57037S01

وزاناع.عبدالخالق الطريسوزانإع.عمر ابن عبد العزيز 1280980307/09/2004 30 ZHOUR ELHABBAJ60519S01101005/09/2007 60032S02

برشيداع. جنان الدروةوزاناع. ازغيرة 154376202/09/2009 19 MANSARI HANANE60038S011010O02/09/2009 59034S03

ســـلإع.المام البخاريوزاناع.عبدالخالق الطريس 1545198102/09/2009 19 HASSANA ZINE60032S021010O02/09/2009 87000S33

سيدي قاسمثا. محمد الزرقطونيوزاناع. الطيب الزواقي 1545186302/09/2009 18 FATIMA DEGHOUJ60517S02101002/09/2009 60113S02

وزان اع.الحسن الثانيوزانم م الفقيه القري 1282934101/01/2002 64 EL KTIOUI CHERIF15711P0111101/01/2002 15711S01
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العرائشاع.بني جرفطوزانم.م الوحدة 1283084701/01/2002 64 ZOHRI AHMED15711P0611101/01/2002 44015S01

وزاناع. الطيب الزواقيوزانم.م مولي اسماعيل 1283087201/01/2002 64 EL JAZOULI MOUHCINE15711P1211101/01/2002 60517S02

القنيطرةاع. الغربوزاناع.عبدالخالق الطريس 1233726125/09/2001 63 ZAROUGUI LATIFA60032S02111104/09/2004 35900S03

القنيطرةإع.الوحدةوزانم م محمد بن عبدا 1282792304/09/2002 60 MELLALI ABDESLAM15711P0211104/09/2002 35013S01

امضيق الفنيدقاع. عبد الخالق الطريسوزان اع.الحسن الثاني 1447696405/09/2007 31 FATIMA LAMZOURI15711S011111O05/09/2007 71003S01

وزاناع. عمر بنجلونوزانثا. علل الفاسي 369359116/09/1989 92 EL JAZOULI AHMED15705S011313A16/09/1997 15711S07

العرائشاع.  الحــســن الثانــيوزان اع.الحسن الثاني 1283122101/01/2002 52 SLAOUI AOUATIF15711S01131305/09/2007 44000S02

سيدي قاسمإع. جابر بن حيانوزانإع. ابي بكر الرازي 1544442802/09/2009 23 ER-RAOUY HAKIMA60505S01131302/09/2009 60115S01

سيدي سليماناع. عبد الخالق الطريسوزانإع. ابي بكر الرازي 1544973102/09/2009 23 ELHARCH FATIMA60505S01131302/09/2009 35030S05

القنيطرةاع. الغربوزانإع. خالد بن الوليد 1409152406/09/2006 18 ROUGUI MOHAMED60517S01131302/09/2009 35900S03

الصخيرات تمارةاع. مولي ادريس الزهروزانثا. مولي عبد ا الشريف 1544627402/09/2009 18 HANANE ET - TAYAL60000S011313O02/09/2009 89310S05

القنيطرةإع.الجاحظوزانثا. مولي عبد ا الشريف 340988516/09/1988 92 ATMANI EL MAHDI60000S011515A23/09/1994 35205S01

القنيطرةإع.الوحدةوزانإع.  مولي التهامي 1050618616/09/1997 68 BOUIHAT CHAFIK60000S04151506/09/2000 35013S01

امضيق الفنيدقاع. عبد الكريم الخطابيوزانثا.محمد 6 1448229905/09/2007 30 AMOURI HICHAM15709S01151505/09/2007 71105S04

سيدي سليماناع. إبن ياسينوزانثا.محمد 6 1448249705/09/2007 30 EL MIMOUNI HICHAM15709S01151505/09/2007 35213S02

العرائشإع . ريصانةوزانإع. ابي بكر الرازي 1282645806/09/2005 24 ABDERRAHIM CHOUIKH60505S01151503/09/2008 44518S01

سيدي سليماناع. 11 ينايروزانإع. ابي بكر الرازي 1280873107/09/2004 18 ISMAIL OUHERROU60505S011515Z02/09/2009 35809S01
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تاوناتإع. مولي عبد العزيزوزان اع.الحسن الثاني 1544510202/09/2009 18 EL-AMRAOUY JILALI15711S01151502/09/2009 65705S01

ســـلاع. عبد ا بن ياسينوزاناع. الطيب الزواقي 298112916/09/1986 68 BENBOUMALI ABDERRAZAK60517S02181806/09/2000 87215S02

القنيطرةاع.الملوزانثا. علل الفاسي 1232932606/09/2001 60 CHEDDADI AZIZ15705S01181804/09/2002 35913S04

الفحص انجرةثا. خميس انجرةوزاناع. موحى احمو الزياني 1282049104/09/2002 54 ELOUARDY ABDELALY15033S02181807/09/2005 71009S02

سيدي قاسمإع.المام البخاريوزان اع.الحسن الثاني 1278509507/09/2004 24 EL MAJDOUBI ALI15711S01181803/09/2008 60105S01

العرائشاع. طارق بن زيادوزانإع. ابي بكر الرازي 1407937207/09/2005 24 NAIMA RHOMARI60505S01181803/09/2008 44010S11

سيدي قاسماع.الكنديوزانإع . 11 يناير 1544987902/09/2009 23 EL HAMCHACHI GHIZLANE60240S01181802/09/2009 60019S01

سيدي سليمانإع. اللعبيياتوزانإع.عمر ابن عبد العزيز 1544988602/09/2009 18 ADIL EL HANNOUNI60519S01181802/09/2009 35021S01

الصخيرات تمارةاع. المدني بن الحسنيوزانإع. ابي بكر الرازي 1407838207/09/2005 47 SAFAE CHETOUKA60505S01191907/09/2005 89004S03

سيدي قاسماع. دار الكداريوزانإع. ابي بكر الرازي 15448191102/09/2009 18 ABDELILAH KHABCHI60505S01191902/09/2009 60305S01

مكناسإع. الزيتونوزانإع.  مولي التهامي 329572316/09/1988 116 HMIDANI   FILALI   HASSAN60000S042222AP 16/09/1988 47011S01

مكناسإع. احمد بن ادريس ملوليوزانإع. خالد بن الوليد 11134381116/09/1997 80 EL MASSOUDI M HAMED60517S012222A16/09/1997 47523S01

سيدي قاسمإع.عمر ابن الخطــابوزانإع.عمر ابن عبد العزيز 1282425105/09/2005 24 AINOUCH TARIK60519S01222205/09/2008 60113S03

الخميساتاع.احمد بن تيميةوزانإع. خالد بن الوليد 15449561302/09/2009 23 CHABAB LAILA60517S01222202/09/2009 37023S02

الخميساتاع. 11 ينايروزاناع. ازغيرة 1214774102/09/2009 18 HICHAM OUBERRID60038S012222Z02/09/2009 37309S01

الخميساتاع.احمد بن تيميةوزانإع.عمر ابن عبد العزيز 1544957402/09/2009 18 ELAAZAOUZI YOUNESS60519S01222202/09/2009 37023S02

الخميساتاع. يوسف ابن تاسفينوزانإع. ابي بكر الرازي 15449591302/09/2009 18 TARIK EL BARAKY60505S01222202/09/2009 37026S01
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مكناسثا. احمد بن علي باسووزاناع. موحى احمو الزياني 1282902501/01/2002 48 MILIANI ZAKIA15033S022323OX 01/10/2009 50511S01

القنيطرةاع. ابي القاسم الشابيوزانإع . 11 يناير 12848931207/09/2005 24 GRAOUCH TAHER60240S01232305/09/2008 35029S01

القنيطرةاع. الشريف الراضـيوزاناع. سيدي احمد الشريف 14087801106/09/2006 18 BOUHAIK KHALID60039S01232302/09/2009 35905S01

سيدي قاسماع.يوسف ابن تاشفينوزاناع. سيدي احمد الشريف 1409032106/09/2006 18 HRAIRA THAMI60039S01242402/09/2009 60022S01

العرائشاع. المغرب الجديدوزاناع. ازغيرة 1544319102/09/2009 18 MAROUANE EL MOHATI60038S01242402/09/2009 44000S14

ســـل إع. محمد الزرقطوني و الملحقةوزانإع.  مولي التهامي 1176935306/09/2000 68 REHHALI SEMLALI RADOUANE60000S04292906/09/2000 87215S01

امضيق الفنيدقاع. ابن زيدونالعرائشاع. العوامرة 1282714601/01/2002 52 BOUCHRA ECHCHAOUCHE44305S01101012/05/2008 71001S06

امضيق الفنيدقاع. عبد الكريم الخطابيالعرائشاع.بني جرفط 1504956505/09/2008 24 SAMIRA DAHROUCH44015S01101005/09/2008 71105S04

العرائشاع. الوفاءالعرائشاع.  الحــســن الثانــي 974043116/09/1983 82 ABIBER LEILA44000S02131305/09/2008 44000S10

امضيق الفنيدقاع. ابن زيدونالعرائشاع. المهدي بن بركة 1282045304/09/2002 40 ZOUHAIR  EL HAOULANI44010S10131307/09/2007 71001S06

العرائشاع. المهدي بن بركةالعرائشاع.الزوادة 1282956101/01/2002 36 ABDELADIM EZOUITNI44003S01131305/09/2008 44010S10

تطوانإع. 3 مارسالعرائشاع.بني جرفط 1408060407/09/2005 24 BIZZA MOHAMED JAOUD44015S011313Z05/09/2008 71705S01

شفشاوناع. تنقوبالعرائشإع. عبد الكريم الخطابي 697941422/11/1978 148 DAGOUN EL AMIN44000S041515A20/10/1982 15020S01

قلعة السراغنةاع. اجوالةالعرائشاع. الوفاء 11246931216/09/1998 62 OUBIHI HANANE44000S10171724/11/2005 19310S10

طنجة أصيـلةإع. اكزنــايـةالعرائشاع.الساحل 58998216/09/1994 42 KHERMOU HATIM44017S01181807/09/2005 61311S01

العرائشإع. علل لودبيالعرائشاع.الزوادة 1241466106/09/2001 24 BEN ADDI ILHAM44003S01181806/09/2008 44010S09

العرائشثا. احمد الراشديالعرائشاع. القلة 1407912107/09/2005 18 LOUZ HICHAM44306S01181802/09/2009 44010S08
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تطواناع.القـــــدسالعرائشإع. علل بن عبدا 1448209605/09/2007 35 LAMIAE CHAIRI44010S07202005/09/2007 71020S11

امضيق الفنيدقاع. ابن زيدونالعرائشإع. ابي المحــــاســن 1408765306/09/2006 18 YOUNES SALMOUN44010S03202002/09/2009 71001S06

العرائشاع. العوامرةالعرائشاع. عزيز بلل 1309707605/09/2003 30 AHMED ZAHOUANI44518S02222205/09/2007 44305S01

العرائشاع. الوفاءالعرائشاع.  الحــســن الثانــي 212368116/09/1982 132 AZZI MOHAMED44000S022323A26/09/1984 44000S10

ســـلاع. عبد ا بن ياسينالعرائشاع.الزوادة 1261629104/09/2002 61 ENNALI LAMIA44003S012323O04/09/2002 87215S02

طنجة أصيـلةإع. عائشة ام المؤمنينالعرائشاع.الساحل 1261811118/09/2002 48 KHANNOUS ASMAE44017S01232305/09/2008 61010S11

امضيق الفنيدقاع. ابن زيدونالعرائشاع.بني جرفط 1544635402/09/2009 23 NABILA EL ABBOUDI44015S01232302/09/2009 71001S06

العرائشثا. ماء العينين )ت ا(العرائشإع. ابي المحــــاســن 212950125/10/1984 102 FAHIM ABDESSELLAM44010S032424A25/10/1994 44000S06

الصخيرات تمارةاع. الملالعرائشإع. علل بن عبدا 1052191116/09/1997 68 EL ALLALI ABDERRAHIM44010S07242406/09/2000 89001S21

العرائشاع. طارق بن زيادالعرائشاع. العوامرة 1283009101/01/2005 32 MUSTAPHA BEN  ABDELLAH44305S01242429/09/2009 44010S11

النواصراع. خديجة ام المؤمنينالعرائشإع. علل لودبي 1447791205/09/2007 35 MALIKA BOUSSATA44010S09282805/09/2007 75003S04

امضيق الفنيدقإع.ابن الهيثمالعرائشاع. المام مسلم 1174711406/09/2000 48 KHAIROUN MOHAMED44010S04292907/09/2004 71100S01

سيدي سليماناع. إبن ياسينالعرائشإع. ابي المحــــاســن 1262108513/09/2002 36 SABRANE SAID44010S03292911/09/2008 35213S02

طنجة أصيـلةإع. اكزنــايـةطنجة أصيـلةاع.إبن رشد 298559316/09/1986 106 AYAD EL ALAM NOUR-EDDINE61010S051010A16/09/1991 61311S01

طنجة أصيـلةإع. عمر بن عبد العزيزطنجة أصيـلةاع. الفرابي 298643116/09/1986 60 TAIDI MOHAMED61010S32131305/09/2003 61010S12

كلميمثا. طارق بن زيادطنجة أصيـلةإع. اكزنــايـة 1177140506/09/2000 48 AHMED KJIDAA61311S01131307/09/2004 31311S01

طنجة أصيـلةإع. اكزنــايـةطنجة أصيـلةإع.الزهراء 1282011104/09/2002 36 ALOUAT MOHAMED61309S01131314/09/2008 61311S01
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تطواناع. ابي العلء المعريطنجة أصيـلةإع. النهضة 1282966901/01/2002 32 MUSTAPHA MIMOUNE61109S01131329/09/2009 71029S03

طنجة أصيـلةاع. بدرطنجة أصيـلةإع. ابن سينـا 895696116/09/1989 24 LAMSAOURI NAJAT61010S31131320/10/2008 61253S03

طنجة أصيـلةاع. يعقوب المنصورطنجة أصيـلةاع. سيدي اليمني 716697116/09/1992 48 EL AZZOUZI FOUHAD61115S011818X 10/02/2006 61003S01

طنجة أصيـلةإع.إدريس  الثانيطنجة أصيـلةاع. يعقوب المنصور 344025516/09/1988 30 AHMED EL BOUKILI61003S011818P 26/10/2009 61010S21

الحسيمةاع. الزاويةطنجة أصيـلةإع.الزهراء 1277938107/09/2004 48 HASSAN AHARCHI61309S01191907/09/2004 03319S03

وزانإع.  مولي التهاميطنجة أصيـلةاع. ابن تومرت 666834216/09/1979 32 YOUNES ABDELLAH61010S392222P 02/09/2009 60000S04

القنيطرةاع. يوسف بن تاشفينطنجة أصيـلةإع. اكزنــايـة 670283716/09/1979 18 ABDESSELAM ERRAHALI61311S01222202/09/2009 35030S07

الصخيرات تمارةإع. المام الشاطبيطنجة أصيـلةاع. العوامة 2 1544962202/09/2009 18 SIHAM KASSARA61002S022222O02/09/2009 89111S03

ســـلاع.المنصور الدهبيطنجة أصيـلةإع. اكزنــايـة 128824616/09/1981 68 IDRISSI DRISS61311S01232306/09/2001 87002S43

طنجة أصيـلةاع. بدرطنجة أصيـلةاع. الفرابي 1178079106/09/2000 68 ABDELALI WAHBI61010S32242406/09/2000 61253S03

امضيق الفنيدقإع. ابن بطوطةطنجة أصيـلةاع. الفرابي 1261792404/09/2002 60 KARABILA JAMA61010S32242404/09/2002 71107S01

تطواناع. صدينةطنجة أصيـلةاع. الساقية الحمراء 1284870507/09/2005 34 AKSISSOO KHALID61010S37242401/10/2009 71015S01

تطواناع. سبيراداتطواناع. ابي العلء المعري 1278030222/09/2004 49 BEN HAMZA ASMAA71029S031010O22/09/2004 71023S01

امضيق الفنيدقإع.ابن الهيثمتطوانإع. 3 مارس 1282088104/09/2002 44 ABDESSAMAD MADA71705S011313Z06/09/2006 71100S01

تطواناع. السيدة الحرةتطواناع. ابي العلء المعري 1270736205/09/2003 18 ALILOUCH REDOUAN71029S03151502/09/2009 71029S01

تطواناع.  علي بن ابي طالبتطوانإع. 3 مارس 1261619104/09/2002 38 EL MTILI MOHAMMED SAID71705S01222205/09/2007 71927S01

القنيطرةاع. يعقوب المنصور الذهبيتطواناع. ابي العلء المعري 15446361102/09/2009 23 EL FALLAK FATNA71029S03232302/09/2009 35023S01
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طنجة أصيـلةثا. الحسن 2الفحص انجرةثا. خميس انجرة 1240196206/09/2001 49 EL BOUHOUTI BOUCHRA71009S02181806/09/2006 61010S43

إنزكان ايت ملــولاع. النوارامضيق الفنيدقاع. عبد الكريم الخطابي 1447171505/09/2007 30 LARIKO LAMIAE71105S041010O17/09/2007 01321S02

امضيق الفنيدقإع.ابن الهيثمامضيق الفنيدقاع. عبد الكريم الخطابي 1447192305/09/2007 30 MARIAM SOLIMANI71105S041010O05/09/2007 71100S01

سيدي سليماناع. إبن ياسينامضيق الفنيدقاع. ابي القاسم العزفي 1544684602/09/2009 18 ABDELLAH NAJIA71105S01242402/09/2009 35213S02
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07

الناضوراع.اعزاننالحسيمةاع.اربعاء تاوريرت 15051651405/09/2008 24 ASMAE MOUTAWAKIL03010S011010O05/09/2008 49011S02

تازةاع.الريفالحسيمةاع. تمساوت 15451911102/09/2009 18 ABDELHAK HARYOULY03037S01101002/09/2009 69011S01

العرائشإع . ريصانةالحسيمةإع. عبد الهادي الطيب حمو 15051751405/09/2008 24 AKAZIM MOHAMED03023S02111105/09/2008 44518S01

بركــانثا. القدسالحسيمةإع. عقبة بن نافع 398154216/09/1991 104 CHAOUCH AHMED03317S011313A16/09/1991 55010S06

الحوزاع علل الفاسيالحسيمةإع.بني بوفراح 1240124106/09/2001 63 OULAD TOHAMI AHMED03105S011313Z06/09/2003 46035S01

إيفرنإع. ابن صميمالحسيمةاع.اكاون 12701541304/09/2002 61 EL YADINI NEZHA03024S01131304/09/2004 33005S01

سيدي قاسمإع.النهضةالحسيمةإع.امرابطن 1285467405/09/2005 42 ABZIZI REDOUAN03321S01131305/09/2005 60111S02

طنجة أصيـلةإع.محمد السادسالحسيمةالع. الجديدة 1409139106/09/2006 32 KHARCHAFI JAMILA03000S04131306/09/2008 61010S16

الناضورثا. فرخانةالحسيمةإع.بني بوفراح 1505015305/09/2008 24 EL BARREOU BRAHIM03105S01131305/09/2008 49317S01

الناضورثا عثمان بن عفانالحسيمةاع. القدس 1505218205/09/2008 24 MOHAMED AMTIOUI03305S03131305/09/2008 49311S03

امضيق الفنيدقاع. ابي القاسم العزفيالحسيمةاع. الحسن الثانـي 1505242405/09/2008 24 EL AMRANI YOUSSEF03500S011313Z05/09/2008 71105S01

الناضوراع. تزطوطينالحسيمةإع. بني حذيفة 15052631005/09/2008 24 KARIMI KHALID03319S01131305/09/2008 49018S02

شفشاوناع. طارق بن زيادالحسيمةاع. الحسن الثانـي 1505275505/09/2008 24 MAROUAN MOHAMED03500S01131305/09/2008 15016S01

الناضورثا عثمان بن عفانالحسيمةإع.بني بوفراح 1118385116/09/1998 68 ATTOU HASSAN03105S01151506/09/2000 49311S03

قلعة السراغنةاع. الليمونالحسيمةاع. القدس 1504861105/09/2008 24 MOHAMMED EL ASRI03305S03161605/09/2008 19001S09

الصخيرات تمارةاع. عزيز امينالحسيمةاع.سيدي عابد 178465716/09/1983 88 MOULAY ABDELAZIZ ABDESSAMIE03000S031818AX 16/09/1996 89055S03

طنجة أصيـلةاع. سيدي اليمنيالحسيمةاع. الحسن الثانـي 1240107706/09/2001 60 BENYAICH AHMED03500S01181817/09/2003 61115S01
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سطاتاع. أنس بن مالكالحسيمةاع. الحسن الثانـي 1241641910/09/2001 60 ABDEDDAIM ABDELHAMID03500S01181804/09/2002 59100S02

الناضورإع. بني شيكرالحسيمةإع. بني حذيفة 14477111405/09/2007 35 KZIBER FATIMAZAHRA03319S01181805/09/2007 49012S01

سيدي سليمانإع. اللعبيياتالحسيمةاع. بن بونصر 1447870105/09/2007 35 AFIFI  WAFAA03034S01181805/09/2007 35021S01

الناضوراع. النجاحالحسيمةإع. بني حذيفة 14480291405/09/2007 35 HANANE BENDADA03319S01181805/09/2007 49511S02

سطاتإع. امزورةالحسيمةإع.بني بوفراح 1447872905/09/2007 30 BACHRI  LAMIAA03105S01181805/09/2007 59713S01

الرحامنةإع.بوشانالحسيمةإع . إساكن 1504982205/09/2008 24 MAAZOUZ OUAFAE03026S01181805/09/2008 19723S01

الجديدةاع. عبد ا العرويالحسيمةإع . إساكن 1504378105/09/2008 22 HAIDACHE FATNA03026S011818O05/09/2009 17036S01

إيفرنإع. ابن سيناالحسيمةاع. الحسن الثانـي 1505151305/09/2008 25 SANAA TOURKI03500S011919O05/09/2008 33103S02

تازةاع. الفارابيالحسيمةإع. بني حذيفة 15057201105/09/2008 24 TAIBI ARIF03319S01191905/09/2008 69719S02

طنجة أصيـلةإع. اكزنــايـةالحسيمةاع. القدس 1278287407/09/2004 48 AHRIF MANALE03305S03222207/09/2004 61311S01

الناضورثا عثمان بن عفانالحسيمةاع. سيدي بوعفيف 14470851005/09/2007 31 ABENNAD  SIHAM03035S012222O05/09/2007 49311S03

صفرواع. فاطمة الفهريةالحسيمةإع.بني بوفراح 14472321105/09/2007 30 KHADRAOUI ADAM03105S01222205/09/2007 28513S02

الخميساتاع. مولي ادريس اغبالالحسيمةاع. كتامة 15053841205/09/2008 24 SAIBARI YESSEF SAAD03036S01222205/09/2008 37021S01

طنجة أصيـلةإع. اكزنــايـةالحسيمةاع. محمد السادس 1278182407/09/2004 18 OUARYAGLI BERGUI JAMAL03305S02222202/09/2009 61311S01

ســـلاع.المنصور الدهبيالحسيمةإع. آيت يوسف وعلي 12618391317/09/2002 65 LACHHAB FATNA03305S05232317/09/2002 87002S43

تطواناع.  علي بن ابي طالبالحسيمةإع.الرواضي 1447954105/09/2007 26 DARDRI  MOURAD03020S01232302/09/2009 71927S01

تازةاع. الفارابيالحسيمةإع.بني بوفراح 15446381102/09/2009 23 FATIMA EL KHADDARI03105S01232302/09/2009 69719S02

P27 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تازة- الحسيمة- تاونات07

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

تطواناع. ابي العلء المعريالحسيمةاع. كتامة 1544370902/09/2009 18 BEN GHOULAM HICHAM03036S01232302/09/2009 71029S03

برشيداع. جنان الدروةالحسيمةاع. القدس 1261824204/09/2002 60 KOUSSAIMI TARIK03305S03242404/09/2002 59034S03

برشيدثا. الغنميينالحسيمةإع. عبد الهادي الطيب حمو 1262110704/09/2002 60 SABRY MOHAMED03023S02242404/09/2002 59513S01

الجديدةاع. عبد ا العرويالحسيمةاع. القدس 14082951106/09/2006 36 LAHSINI  MOHAMMED03305S03242406/09/2006 17036S01

تازةإع. وادي امليلالحسيمةاع. انوال 1409000306/09/2006 32 SAKANI  SAID03000S07252508/10/2008 69915S01

الصويرةاع.محمد 6الحسيمةاع. ايت كمرة 1448099205/09/2007 26 BEBTAOUI  MONIR03021S01252505/09/2009 23000S03

تازةاع. الفارابيالحسيمةاع. الحسن الثانـي 1504654205/09/2008 24 CHOUH TARIK03500S01252505/09/2008 69719S02

القنيطرةاع. الزهورالحسيمةاع.الطهروشي 15057081105/09/2008 24 TAHIR ABDELOUAHED03011S01252505/09/2008 35031S03

فاسإع. عبد القادر الفاسيالحسيمةاع. الحسن الثانـي 1151804716/09/1999 72 ED DRA MOHAMMED03500S01292916/09/1999 24000S20

شيشاوةاع. سيدي المختـارالحسيمةاع. بن عبد ا 1545416202/09/2009 18 AZIZ EL MIR03013S012929Z02/09/2009 48323S01

إنزكان ايت ملــولاع الطلسجرسيفاع. الدريسي 1123908116/09/1998 60 EL GHAITI BTISSAM69300S021010OP 30/09/2003 01010S08

تاوريرتاع. مستكمارجرسيفاع. الدريسي 59824216/09/1994 48 AZZAOUI ABDERRAHIM69300S02131307/09/2004 55024S01

تاوريرتاع. عبد الكريم الخطابيجرسيفإع.الجاحظ 1241397406/09/2001 48 BEN LAHBIB EL YAMANI69821S01131306/09/2009 55003S02

الجديدةاع.مولي عبد اجرسيفاع. ابن رشد 1279797507/09/2004 48 NABIL CHOUICHOU69300S04161607/09/2004 17305S01

امضيق الفنيدقاع. ابن زيدونجرسيفاع. الدريسي 1408070406/09/2005 36 NAOUAR CHARFI69300S02191905/09/2008 71001S06

جرسيفاع. الدريسيجرسيفإع. النهضة 1261934116/09/2002 46 MEJTIT MOHAMED69019S01222205/09/2007 69300S02

جرسيفثا. الزرقطونيجرسيفإع. النهضة 1278267107/09/2004 36 BERGOU BOUJEMAA69019S01222205/09/2007 69300S03
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مولي يعقوباع. علل بن عبد اجرسيفثا. الزرقطوني 12814041207/09/2004 48 ABDERRAHMAN ACHHAR69300S03252507/09/2004 26121S01

مولي يعقوباع. حمان الفطواكيتاوناتإع. مولي عبد العزيز 11790811006/09/2000 65 MAJDOUB SIHAM65705S01101007/09/2004 26007S01

صفرواع. عين الشكاكتاوناتإع. 11 يناير 1176938611/09/2000 64 OUZENNOU EL HOUSSAIN65725S03131306/09/2001 28111S02

تطواناع. جبل الحبيبتاوناتاع.المير مولي رشيد 1505279605/09/2008 29 NAMIRI SAMIRA65511S01131305/09/2008 71011S01

وزانإع. خالد بن الوليدتاوناتاع. تبودة 1505254105/09/2008 24 ER-RIFAIY ECHAFIE65025S01131305/09/2008 60517S01

مولي يعقوباع. علل بن عبد اتاوناتاع. اجبابرة 1544981202/09/2009 18 NAFIS MUSTAPHA65049S01131302/09/2009 26121S01

سيدي سليمانإع. اللعبيياتتاوناتاع. سالس 1175746306/09/2000 42 CHEKROUNI FOUAD65309S02151521/10/2009 35021S01

الحاجباع. ابن بطوطةتاوناتاع.ابي الشتاء الصنهاجي 1176894806/09/2000 68 BELGHITI ALAOUI NOUAMANE65505S01161606/09/2000 52311S02

فاسإع. قاسم أمينتاوناتاع. اجبابرة 14090511106/09/2006 23 EL MITRI AMINA65049S01171702/09/2009 24000S13

صفرواع. عين الشكاكتاوناتإع. مولي عبد العزيز 889628716/09/1988 115 IJABA NAJIA65705S011818O/A16/09/1989 28111S02

سطاتإع.محمد 6تاوناتاع.النهضة 1182307819/10/2000 50 AL MAHFOUD DRISS65523S02181825/10/2007 59100S03

امضيق الفنيدقاع. محمد الزرقطونيتاوناتإع. انوال 1447349305/09/2007 30 DAYF MOUNIA65529S01181805/09/2007 71005S05

فيجيجاع. تيفريتيتاوناتإع. 20 غشت والملحقة 1277958107/09/2004 48 ATOUANI BADREDDINE65313S02191907/09/2004 29702S01

جرسيفاع. ابن الهيثمتاوناتاع. 16 نونبـر 1447623105/09/2007 30 BOUKHTAM ABDELBAST65325S01191905/09/2007 69003S07

الحسيمةاع. الحسن الثانـيتاوناتاع.المير مولي رشيد 1545169702/09/2009 23 SIHAMMOU NAOUAL65511S01191902/09/2009 03500S01

فاسإع.سيـــــدي جواد الصقليتاوناتاع.علل الفاسي 1408714206/09/2006 30 BEN YOUSSEF HAMID65523S03202020/10/2009 26000S09

فاسإع. مولي إدريس الولتاوناتإع. مولي عبد العزيز 1408805706/09/2006 28 BOUYAHYAOUI65705S01212105/09/2008 26000S17
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الحاجباع. ابن بطوطةتاوناتإع. 20 غشت والملحقة 374187117/09/1990 108 ELLOUB ABDELGHANI65313S022222A17/09/1990 52311S02

مولي يعقوباع. علل بن عبد اتاوناتإع. 11 يناير 11781371006/09/2000 52 CHAHBOUN SAIDA65725S03222225/09/2004 26121S01

تاوناتإع.سيدي محمد المغراويتاوناتإع.عبد العزيز الفشتالي 1278258107/09/2004 46 BOUYERMAN SIHAM65512S01222207/09/2005 65109S03

تاوناتإع. 11 ينايرتاوناتإع.عبد العزيز الفشتالي 1278273107/09/2004 42 BENALI BRAHIM65512S01222205/09/2007 65725S03

تاوناتإع. 11 ينايرتاوناتإع. 20 غشت والملحقة 1270149204/09/2002 40 HAMLILI ABDELLAH65313S02222204/09/2007 65725S03

سيدي قاسماع. الليمونتاوناتإع. سيدي المخفي 1447970405/09/2007 30 KHBAICHI ABDELHAK65022S01232305/09/2007 60300S03

وزانإع. ابي بكر الرازيتاوناتإع.سيدي محمد المغراوي 1447948105/09/2007 26 AKMAZ ABDELAZIZ65109S03232305/09/2009 60505S01

فاسإع.المام البخاريتاوناتاع.ابي الشتاء الصنهاجي 1151767214/09/1999 72 ES SAIDI BOUCHTA65505S01242416/09/1999 26000S16

خنيفرةاع. 11 ينايرتاوناتاع. الزريزر 1176664206/09/2000 68 ABARBOU SAID65031S01242406/09/2000 39309S03

ســـلاع.ى الفتحتاوناتإع. انوال 1409039716/10/2006 36 DRISS ZEROUAL65529S01242416/10/2006 87002S49

سيدي بنوراع. النصرتاوناتاع. اوطا بوعبان 1447123305/09/2007 30 ARIF  KHALID65050S01242405/09/2007 17035S01

شفشاوناع. باب بردتاوناتاع.النهضة 12708851005/09/2003 54 BEN KHAJJOU MOHAMED65523S02282805/09/2003 15002S02

القنيطرةإع.ابن حزمتاوناتاع.النهضة 1280895107/09/2004 48 ZGHIDA MOHAMED FAHD65523S02282807/09/2004 35000S21

القنيطرةاع. صلح الدين اليوبيتاوناتاع.للمريم 1447806705/09/2007 30 IDMANSOUR SOUFIANE65523S04282805/09/2007 35900S02

الرحامنةاع. احمد المنصور الدهبيتاوناتإع.عبد العزيز الفشتالي 1279086107/09/2004 48 SERTANE AZEDDINE65512S01292907/09/2004 19002S07

مكناسثا. احمد بن علي باسوتاوناتاع. بوهودة 1409741406/09/2006 30 KHALID HAMDANE65519S01292920/10/2009 50511S01

صفروثانوية مولي إدريس الكبرتاوناتاع.المير مولي رشيد 1545419402/09/2009 18 GHANAM TARIQ65511S01292902/09/2009 28513S01
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المطلوبة
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برشيدم.ثا.اولد حريز الغربيةتاوناتإع. انوال 1545425402/09/2009 18 TAHIR AMINE65529S01292902/09/2009 59041S02

امضيق الفنيدقاع. محمد الزرقطونيتازةاع.الريف 1283241801/01/2002 42 OMAR BOUNKHALI69011S01101017/12/2007 71005S05

جرسيفاع. الدريسيتازةثا. الزيتون 1278001116/09/2004 24 HANAN LABBI69913S011010P 05/09/2008 69300S02

الخميساتإع. 20 غشتتازةإع. المغرب العربي 15048141005/09/2008 24 YADINI ABEDESLAM69022S01131305/09/2008 37109S01

تازةثا. الزيتونتازةإع. مغراوة 1505790505/09/2008 24 ZRIOULI KHALID69511S01131305/09/2008 69913S01

جرسيفاع. الدريسيتازةاع. اجدير 1545203102/09/2009 23 BENABEDENBI SANAE69111S01131302/09/2009 69300S02

تازةاع.علل الفاسيتازةثا. الزيتون 1280372107/09/2004 51 GOUISS HAYAT69913S011717O07/09/2004 69000S04

فاسإع. عبد الكريم الداوديتازةاع.علل الفاسي 1309497305/09/2003 51 OUBELLOUCH ZINEB69000S041717O14/10/2005 27000S12

الحاجبإع.عمر ابن الخطابتازةثا. الزيتون 7106331216/09/1992 92 LAMRABET MINA69913S011818A16/09/1994 52311S03

القنيطرةاع. يعقوب المنصور الذهبيتازةاع. اجدير 15057251105/09/2008 24 AZIZ DEHANI69111S01191905/09/2008 35023S01

جرسيفاع. ابن الهيثمتازةإع . إبن حزم 1045524116/09/1996 80 MAZZA EL MILOUD69831S012222A16/09/1997 69003S07

الناضوراع.اعزاننتازةإع. 20 غشت 15051301105/09/2008 24 RHIYOURHI MERYEM69915S03222205/09/2008 49011S02

الحاجبإع.عمر ابن الخطابتازةاع. الفارابي 12414031206/09/2001 64 CHERRAT ALI69719S022323Z16/09/2002 52311S03

تازةإع. تـــــاهلــةتازةاع.الريف 1447922705/09/2007 30 ALMOSTAFA ELFALLAKI ELIDRISSI69011S01242405/09/2007 69515S02

فاسإع. الوحدةتازةاع.العهد الجديد 1308898405/09/2003 48 HAMID EL JIROUNI69000S07252507/09/2004 24003S01

مكناساع. بوفكرانتازةإع. المجــــــــد 1284859307/09/2005 42 EL HOUCINE EL BAQQALY69515S04252507/09/2005 47004S02

تازةاع.العهد الجديدتازةإع. وادي امليل 1409002206/09/2006 32 SGHIOUAR DRISS69915S01252505/09/2008 69000S07
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وادي الدهباع. محمد 6تازةإع. جابر بن حيان 1504666105/09/2008 24 NASARI SOUAD69521S022525O05/09/2008 53000S02

فاسإع. الوحدةتازةإع. مغراوة 1408035307/09/2005 42 TALHAOUY ABDELKRIM69511S01292907/09/2005 24003S01
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08

دريوشثا. الفارابي التاهيليةفيجيجاع. الجديدة بومريم 1447671305/09/2007 35 KASSIMI LATIFA29312S011010X 05/09/2007 49111S01

جرسيفإع.الجاحظفيجيجاع. تيفريتي 1545184502/09/2009 23 BIGUINI SIHAM29702S01101002/09/2009 69821S01

سيدي سليماناع. عبد الخالق الطريسفيجيجإع. الفتح 1280343407/09/2004 53 EL MOUTARAJI NADIA29305S02171707/09/2004 35030S05

بركــانإع. تافوغالــتفيجيجثا. ابن خلدون 1279984107/09/2004 50 BENALI KARIMA29311S011717OX 07/09/2004 55717S01

جرسيفاع. ابن الهيثمفيجيجإع. الفتح 1280578307/09/2004 48 NASSLA ASMAE29305S02171707/09/2004 69003S07

صفرواع. عين الشكاكفيجيجاع. تيفريتي 1277862107/09/2004 44 NHIRI KHALID29702S01191906/09/2006 28111S02

الناضورإع.الكنديفيجيجاع. مولي علي بن العابد 1447641205/09/2007 31 SABNI FAYDA29111S021919O05/09/2007 49000S03

سيدي بنوراع.اربعاء العونات  و الملحقةفيجيجثا. بـــدر 1408293306/09/2006 36 FARAOUNE YASSINE29117S01242406/09/2006 17505S01

الحاجباع. يعقوب المنصورفيجيجاع. مولي علي بن العابد 1408994606/09/2006 36 OULHADJ MOHAMED29111S02252506/09/2006 52305S01

بولمان اع موسى بن نصيرفيجيجثا. بـــدر 1447155205/09/2007 30 SAID CHAFH29117S01252505/09/2007 13006S01

مديونةاع.سيدي حجاجفيجيجاع. تيفريتي 15053011205/09/2008 24 SOUFIANE CHERKAOUI NAHI29702S01282805/09/2008 76006S01

جرسيفاع.المتنبيفيجيجاع. سيدي عبد الجبار 1408012207/09/2005 19 KADIRI ADIL29309S032929Z02/09/2009 69020S01

الخميساتاع. زينب النفزاويةدريوشإع. عبد العزيز امين 1161042816/09/1999 69 FATHALLAH RACHIDA49113S011010P 01/11/2001 37721S06

الناضورإع. سلوان الجديدةدريوشثا. بودينار 1177060106/09/2000 64 MOUMNI KARIMA49715S02101006/09/2001 49321S02

الرشيديةاع .المير مولي رشيددريوشثا. الفارابي التاهيلية 1241235506/09/2001 56 HAKKAM ITTO49111S01101005/09/2003 21500S02

إيفرنإع. ابن صميمدريوشإع. ابن الطيب 15051741305/09/2008 24 AJMOUATI MOHAMMED49626S01111105/09/2008 33005S01

الناضوراع. العروي 2دريوشثا. بودينار 1179017206/09/2000 60 AMER YAHYA49715S02131304/09/2002 49511S03
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بركــانثا. القدسدريوشإع. إدريس الول 1447750805/09/2007 31 MRABAT SAFIA49721S021313O05/09/2007 55010S06

الناضورإع. محمد الزرقطونيدريوشإع. إدريس الول 1152101316/09/1999 72 ZEROUAL ABDELHAQ49721S02151516/09/1999 49300S02

الناضورإع. محمد الزرقطونيدريوشثا. بودينار 1118307616/09/1997 68 TALHA MOHAMMED49715S02151506/09/2000 49300S02

الناضورثا عثمان بن عفاندريوشاع. بنطيب 2 1447718505/09/2007 35 SETTOUTI YAMINA49726S01181805/09/2007 49311S03

وجدة انجــادم. اع. عثمان جوريودريوشاع.عين الزهرة 1409164406/09/2006 37 ARDA EL GHALIA49041S011919O06/09/2006 55039S01

وجدة انجــاداع. النجددريوش.اع.تازارين 1409191106/09/2006 37 NEJJARI CHADIA49044S011919O06/09/2006 55001S41

الناضورإع . راس الماءدريوشثا. مولي اسماعيل 1409170106/09/2006 36 DAOUDI OUM KALTOUM49113S021919O06/09/2006 49624S01

الخميساتإع. 20 غشتدريوشإع. إدريس الول 1505436405/09/2008 29 NHILI FATIHA49721S02232305/09/2008 37109S01

سطاتاع. ابوعلي النواجةدريوشاع. بنطيب 2 14471281105/09/2007 30 CHERKAOUI EL MOSTAFA49726S01242405/09/2007 59045S01

جـــرادةم.اع.المام البخاريدريوشإع. ابن الطيب 15056191305/09/2008 24 KADDOURI BLAL49626S01242405/09/2008 55007S01

الصخيرات تمارةاع. معاد بن جبلدريوشاع.ابن بطوطة 1279395924/09/2004 48 ATIQ MOHAMED49715S01252524/09/2004 89006S02

بركــانثا. القدسدريوشثا. الفارابي التاهيلية 1544411702/09/2009 23 YAACOUBI WARDA49111S01252502/09/2009 55010S06

اليوسفيةاع. البيرونيدريوشإع. إدريس الول 14079981217/10/2005 42 ENNAHAL MUSTAPHA49721S02292917/10/2005 57022S01

بركــانإع. زكزلدريوشاع.ابن بطوطة 15454221202/09/2009 18 LACHAL AZAROUAL49715S01292902/09/2009 55018S01

الناضورثا.مقدم بـوزيـانالناضورإع. سلوان الجديدة 612832116/09/1976 88 ABDERRAHMAN OFKIRE49321S02101014/10/2009 49507S01

بنسليماناع.زيادالناضورثا.مقدم بـوزيـان 1283451101/01/2002 64 NOURDINE NHARI49507S01131301/01/2002 09100S03

امضيق الفنيدقاع. ابي القاسم العزفيالناضوراع. تزطوطين 1277306625/09/2004 48 SERHANI ABDELLAH49018S02131325/09/2004 71105S01
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الشـــــــرقية08

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
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التدريس
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الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

طنجة أصيـلةاع. بدرالناضوراع. محمد الفاسي 1408046107/09/2005 24 BILAL AKOUH49300S05131311/09/2008 61253S03

جرسيفاع. ابن الهيثمالناضوراع. خديجة ام المومنين 1505228305/09/2008 24 BELOUATI SOUAD49311S051313O05/09/2008 69003S07

الحسيمةاع. النصرالناضوراع.اعزانن 1545227102/09/2009 18 SIKSIK MOHAMED49011S02131302/09/2009 03305S07

ســـلاع.المنصور الدهبيالناضوراع. تزطوطين 1261602404/09/2002 48 EL MEKAOUI ABDERRAHIM49018S02151507/09/2005 87002S43

ســـلاع. الهناءالناضوراع. أنوال 1308953422/09/2003 42 EL MARNI BILLAH MERYEM49511S04151505/10/2009 87002S50

وجدة انجــاداع. ابي ذر الغفاريالناضورإع. طارق بن زياد 297025316/09/1986 126 SOUAD   OUJIDI49000S041818O/A16/09/1986 55511S01

تاوريرتإع. حمان الفطواكيالناضوراع. أنوال 1408066217/10/2005 34 BOUKNANA ZOULIKHA49511S041818O15/10/2009 55700S09

الحاجباع. الطلسالناضورإع. طارق بن زياد 1284836320/10/2005 42 KARIM EL ASRI49000S04212120/10/2005 52300S03

الناضوراع. بدرالناضورثا.المطار 1152220116/09/1999 66 FATIHA  RAMDANI49000S02232304/09/2002 49009S05

بركــاناع. الحسن الثانيالناضوراع. علل الفاسي 1043589516/09/1999 68 SABAH EL AMOURI49517S02242416/09/2000 55010S10

بركــانإع . الخوارزميالناضورإع . راس الماء 1233255312/09/2001 64 HASSOUNE NAJAT49624S01242412/09/2001 55307S01

صفرواع. ابن الياسمينالناضوراع.بني انصار 1261400704/09/2002 60 CHEIKHI MOHAMMED49311S01242404/09/2002 28319S01

النواصراع. دار بوعزةالناضوراع. الخوارزمي 1261663204/09/2002 60 FARES TOUFIK49000S132424Z04/09/2002 75115S01

سيدي بنوراع. الوليديةالناضوراع. علل الفاسي 2 1448088105/09/2007 26 ABDELHALIM  MOUSSAFIR49005S052424Z27/09/2009 17911S01

اليوسفيةاع. البيرونيالناضوراع. خديجة ام المومنين 15046271305/08/2008 24 ABDELALI EL ARFAOUI49311S05242405/09/2008 57022S01

مكناسإع. الزيتونالناضورإع. طارق بن زياد 1408393606/09/2006 36 MHAMED BEN OUAHI49000S04252506/09/2006 47011S01

وجدة انجــادم. اع. عثمان جوريوالناضورإع. سلوان 1408892306/09/2006 36 SAID DROUI49321S01252506/09/2006 55039S01
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشـــــــرقية08

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
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التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

تازةإع. وادي امليلالناضورإع.الكندي 1409263406/09/2006 36 ANIS ELKARROUTI49000S03282806/09/2006 69915S01

الحاجباع. مولي علي الشريفالناضورثا.مقدم بـوزيـان 1261582716/09/2002 60 ELKORCHI ABDELMAJID49507S01292916/09/2002 52315S01

وجدة انجــاداع. عبد الرحيم بوعبيدالناضورإع. محمد الزرقطوني 1278162224/09/2004 48 BENMHAMMED MOHAMMED49300S02292924/09/2004 55044S01

بركــانإع . الخوارزميالناضوراع. علل الفاسي 1261564104/09/2002 42 KHALID ELKALAI49517S02292914/09/2005 55307S01

الصويرةثا. مولي رشيدالناضورإع. محمد الزرقطوني 1407978717/10/2005 42 CHABABA MOURAD49300S02292917/10/2005 23129S02

بركــانإع.انس ابن مالكالناضوراع.صبرا 1408008417/10/2005 40 HICHAM HAMMOU49517S04292902/10/2006 55721S01

وجدة انجــادإع. سيدي يحيبركــانإع. تافوغالــت 1280154128/09/2004 48 ELAZZOUZI ASMAE55717S011717P 28/09/2004 55000S19

القنيطرةثا. علل التازيبركــانثا. القدس 1308769405/09/2003 46 EDDAHMANI KHALED55010S06252516/10/2005 35913S02

وجدة انجــادم. اع. عثمان جوريوبركــانإع . الخوارزمي 1152213216/09/1999 60 TAYALATI   ELJILALI55307S01292904/09/2002 55039S01

عين السبع الحي المحماع الساقية الحمراءجـــرادةاع. ابن الهيثم 946677410/11/1977 40 FATIMA ELBABILI55001S071313O05/09/2007 77010S04

بولماناع.محمد 6جـــرادةم.اع.المام البخاري 1504704805/09/2008 24 MOHAMED ALMISSI55007S01232318/09/2008 13509S02

الجديدةإع. خالد بن الوليدجـــرادةم.اع.المام البخاري 1409026106/09/2006 36 ABDELALI ELMAHDI55007S01242406/09/2006 17017S01

بركــاناع.كيسجـــرادةاع. عمر بن جلون 1544409202/09/2009 18 RAJAE MOHA55305S022525O02/09/2009 55003S03

تاوريرتإع. الزرقطونيتاوريرتاع. مستكمار 693570130/10/1978 68 MAHRACH   AMAR55024S01131316/09/2000 55713S04

الناضورإع. سلوانتاوريرتإع. بدر 1408988206/09/2006 36 KADIM KHADIJA55700S032525O06/09/2006 49321S01

وجدة انجــاداع. الكنديتاوريرتإع. بدر 1447816105/09/2007 35 MAHI NAIMA55700S03282805/09/2007 55001S35

بنى مللإع. وادي الذهبتاوريرتإع. بدر 1409764506/09/2006 37 LAHLALI HASNA55700S032929O06/09/2006 07105S01
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

وادي الذهب - الكويرة09

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
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التدريس

نوع
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تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

09

إنزكان ايت ملــولاع الطلسأوسرداع. الوحدة 1545447302/09/2009 18 EL HOUCINE  BAMHIL53001S01252502/09/2009 01010S08

الرحامنةاع.القاعدة العسكريةوادي الدهباع. مولي رشيد 15049341006/09/2008 24 ABDELHAK  ZYAT53000S08101006/09/2008 19511S01

تينغيرثا.الورودوادي الدهباع. ابن طفيل 1504951105/09/2008 24 YOUSSEF  BENJEMAA53000S111010Z05/09/2008 51117S01

تيزنيتاع. افل اغنيروادي الدهباع. النصر 15054761405/09/2008 24 RACHID  BAMOUS53000S07111105/09/2008 73016S01

تيزنيتم. اع. الرازيوادي الدهباع. ابن طفيل 1505490605/09/2008 24 SAID  EL ABDALLAOUI53000S11111105/09/2008 73027S01

شتـوكة ايــت بـهاءثا. الفضيلةوادي الدهباع. النصر 1282357407/09/2005 42 BAHAJOU ABDESLAM53000S07131307/09/2005 01111S08

خريبكةإع. عمر بن الخطابوادي الدهباع. الحي الجديد 1409573206/09/2006 36 EL FADIL  MOULAY YOUSSEF53001S14131306/09/2006 41010S02

سيدي إيفنيثا. الحسن الولوادي الدهبإع. الحسن الثاني 1504392905/09/2008 24 RACHID  AKOURKS53000S05131305/09/2008 73000S03

بنسليمانإع . إبن باجةوادي الدهباع. ابن طفيل 1504434705/09/2008 24 MEHDI  MEZOUAR53000S11131305/09/2008 09814S01

مديونةاع. علي بن ابي طالبوادي الدهباع. مولي رشيد 15044361705/09/2008 24 OTHMANE   MRABET BADER53000S08131305/09/2008 79003S13

بولماناع. ابن طفيلوادي الدهباع. مولي رشيد 15044501005/09/2008 24 EL GHAZI  ZAKRI53000S08131305/09/2008 13115S06

ميدلتاع. احمد الحنصاليوادي الدهباع. ابن طفيل 15445311302/09/2009 18 HAMIDI ABDERRAZAK53000S11151502/09/2009 39523S02

بوجدوراع. طه حسينوادي الدهباع. محمد 6 743939116/09/1993 62 MOUARIB   BOUCHRA53000S021818O04/09/2002 11001S07

برشيدثا. الغنميينوادي الدهباع. مولي رشيد 1280245607/09/2004 30 BENDEROUECH  LOUBNA53000S081818X 07/09/2007 59513S01

اسفياع. قاسم امينوادي الدهباع. النصر 1408941406/09/2006 36 BELAI  AZIZ53000S07191906/09/2006 57115S01

الجديدةاع.الفارابيوادي الدهبإع. الحسن الثاني 12778891107/09/2004 48 HICHAM      OUAZZAT53000S05222207/09/2004 17007S01

الخميساتاع عبدالرحمان بن عوفوادي الدهباع. مولي رشيد 1407952607/09/2005 42 ZAHTI     FARID53000S08222207/09/2005 37015S02
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

وادي الذهب - الكويرة09

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي
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رمزها
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التوظيف

ترتيب
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بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

شتـوكة ايــت بـهاءثا. سيدي خليلوادي الدهباع. محمد 6 15046751305/09/2008 24 EL BACHIR  ABBA53000S02222205/09/2008 01022S01

تازةإع . عقبة بن نافعوادي الدهباع. النصر 1408424706/09/2006 18 LAKBAIL ZINE EL ABIDINE53000S07222202/09/2009 69842S01

سطاتإع. بئر إنزرانوادي الدهباع. ابن طفيل 15454591102/09/2009 18 MOHAMED  RACHID53000S11222202/09/2009 59125S01

تيزنيتم. ثا. محمد الجزوليوادي الدهباع. ابن طفيل 1505423405/09/2008 24 YOUSSEF  ALBARKAOUY53000S11232305/09/2008 73019S01

ســـلاع. الريحانوادي الدهباع. الحي الجديد 1409023206/09/2006 36 TARIK  ELHARTITI53001S14242406/09/2006 87111S02

ازيللاع.تاساوتوادي الدهباع. النصر 14480841205/09/2007 30 IGHID  KHALID53000S07242405/09/2007 05014S01

الفقيه بن صالحثا.علل بن عبد اوادي الدهباع. النصر 1278506307/09/2004 48 HASSAN  HAYOUNE53000S072525X 07/09/2004 07313S01

برشيداع. قصبة بن مشيشوادي الدهباع. محمد 6 15056411105/09/2008 24 HAMID  AZIZI53000S02252505/09/2008 59035S01

الفقيه بن صالحإع. التغناريوادي الدهباع. محمد 6 1278054707/09/2004 48 REDOUANE  BEN AICHA53000S02292907/09/2004 07700S05

تاوريرتإع. بدروادي الدهبإع. الحسن الثاني 1545410502/09/2009 18 ABDELKADER  AYNAOU53000S05292902/09/2009 55700S03
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

العيون -بوجدور-الساقية الحمراء10

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع
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تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

10

اكادير اداوتنـاناع. وادي المخازنبوجدوراع. ابن طفيل 1409464707/09/2006 36 RIDOUANE BISDAOUNE43105S031111X 07/09/2006 01000S07

خريبكةاع. القادسيةبوجدورإع.عمر بن الخطاب 1505479206/09/2008 24 BENHIMOUD GHITHA11105S03111106/09/2008 41007S01

زاكورةثا. اولد يحيى الكرايربوجدوراع. القدس 1505236306/09/2008 24 CHAFIK  ABDELAALI43105S04131306/09/2008 51007S01

شتـوكة ايــت بـهاءاع. 11 ينايربوجدورإع٠الوحدة 1504482906/09/2008 24 BRAHIM EL HAZOUM11105S05222206/09/2008 01127S01

اسفياع.الفقيه الجازوليبوجدوراع. ابن طفيل 1447046306/09/2007 30 HASSAN MISS43105S03232306/09/2007 57515S01

الحوزإع. ايت سيدي داوودبوجدوراع. القدس 1409169106/09/2006 36 KAMAL  LIGAOUA43105S04252506/09/2006 46040S03

الصخيرات تمارةإع. موحى اوحمو الزيانيبوجدورإع.عمر بن الخطاب 1505695406/09/2008 24 NAZIR WAHIL11105S03252506/09/2008 89005S01

سيدي بنوراع. الوليديةبوجدورإع.عمر بن الخطاب 1174699112/09/2000 54 HABZ RHANEM11105S032929Z05/09/2003 17911S01

الجديدةاع.طارق بن زيادالعيوناع. حليمة السعدية 1309195619/09/2003 18 JAMYL EL MILOUDIA43001S18101002/09/2009 17045S02

القنيطرةإع.الجاحظالعيونإع.الحسن الول 368201616/09/1989 108 MAKHLOUTI MOHAMED43000S081818A20/09/1991 35205S01

برشيداع. جنان الدروةالعيوناع.القاضي عياض 1123978316/09/1998 68 MARFOUK HIND43000S06181816/09/2000 59034S03

تاوريرتاع.  ملقى الويدانالعيوناع. التعاون 10483241316/09/1996 64 MEZOUARI ABDELHAK43000S04181806/09/2006 55717S02

اسفيإع. عثمان بن عفانالعيونإع. جمال الدين الفغاني 59433316/09/1994 92 HABOULI HICHAM43000S092222A16/09/1994 57025S01

برشيداع. جنان الدروةالعيونإع.الحسن الول 1048319316/09/1996 82 FAHMI AZEDDINE43000S082222A16/09/1997 59034S03

تطوانإع. 3 مارسالعيوناع. المام علي 1278238107/09/2004 48 EL JEMLI ALAMI43001S19222207/09/2004 71705S01

سيدي سليماناع. الوفاقالعيونثا. الرازي 14473681105/09/2007 30 BOUJHAM ANASS43001S22222205/09/2007 35014S01

سطاتاع. ابوعلي النواجةالعيونثا. الرازي 1181942116/09/1999 26 AYAD BENMOUSSA43001S22222214/10/2009 59045S01
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

العيون -بوجدور-الساقية الحمراء10

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي
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تاريخ
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الختيار
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المادة

المطلوبة
رمزها

الجديدةإع.سيدي اسماعيلالعيوناع.القاضي عياض 178804921/09/1983 132 CHIGAR EL MOSTAFA43000S062323A15/09/1985 17715S01

العرائشإع. ابي المحــــاســنالعيونإع.النهضة 176426120/09/1983 64 EL IDRISSI SIDI LAHSEN43000S12242406/09/2001 44010S03

مراكشاع.الماورديالعيوناع.القاضي عياض 1151948816/09/1999 60 HIMERE HAMID43000S06242404/09/2002 45911S01

الحوزثا.الفراهديالعيوناع. المام علي 15447281202/09/2009 18 FARRAKI MILOUD43001S19282802/09/2009 46211S01
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المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

كلميم - السمارة11

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي

م. النقط

15/06/2012
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التوظيف

ترتيب

الختيار
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المادة

المطلوبة
رمزها

11

تاوناتإع. مولي عبد العزيزأسـا الزاكإع. النصر 1505155605/09/2008 24 BOUTAHAR BOUSDAR31511S01101005/09/2008 65705S01

شتـوكة ايــت بـهاءثا. الفضيلةأسـا الزاكإع. النصر 1409477606/09/2006 36 ABDELGHAFOR NAJIBI31511S01111106/09/2006 01111S08

اكادير اداوتنـاناع. الرياضأسـا الزاكإع. النصر 15044241108/09/2008 24 BOUJAMAA GRIMEJ31511S01131308/09/2008 01041S01

الناضوراع. خديجة ام المومنينأسـا الزاكاع. عوينة لهنا 1545230502/09/2009 18 HOUSSAIN TORK31003S02131302/09/2009 49311S05

تاوناتإع. 11 ينايرأسـا الزاكإع. المسيرة الخضراء 1545392102/09/2009 18 TARIK ECHCHRIGUI31505S01131302/09/2009 65725S03

ســـلاع. المحيطأسـا الزاكإع. المسيرة الخضراء 1282656507/09/2005 42 MOHAMED FIKRI31505S01151507/09/2005 87215S03

اسفياع. هارون الرشيدأسـا الزاكإع. المسيرة الخضراء 1505827205/09/2008 24 YOUSSEF ESSAFI31505S01151505/09/2008 57037S04

تاوناتاع. اجبابرةأسـا الزاكإع. النصر 15448031102/09/2009 18 NAOUAL ERRAMLI31511S01171702/09/2009 65049S01

صفرواع.سيدي بومدينأسـا الزاكاع.علل الفاسي 1448213505/09/2007 30 SAMI FEDA31001S01202005/09/2007 28010S05

شتـوكة ايــت بـهاءثا. سيدي خليلأسـا الزاكاع. عوينة لهنا 1504524508/09/2008 24 HICHAM AFNAKKAR31003S02232308/09/2008 01022S01

بنسليماناع. علل بن عبد اأسـا الزاكاع.علل الفاسي 1408879506/09/2006 36 YOUSSEF NAOUM31001S01242406/09/2006 09006S01

تاوريرتإع. بدرأسـا الزاكإع. المسيرة الخضراء 1544400602/09/2009 18 AZZEDDINE CHELLALI31505S01252502/09/2009 55700S03

سطاتثا. كيصرأسـا الزاكإع. النصر 1545455302/09/2009 18 OTMAN SALAH31511S01252502/09/2009 59711S01

شيشاوةإع.انس بن مالكأسـا الزاكاع. عوينة لهنا 1505685305/09/2008 24 NABIL LEKHSIM31003S02292905/09/2008 48029S01

خنيفرةثا. الحسن اليوسيالسمارةاع. ابن الهيثم 15049571305/09/2008 24 EL AMRANI MOHAMMED25001S09101005/09/2008 39105S01

ورززاتإع. حسن عبد ا المزوغيالسمارةإع.المغرب العربي والملحقة 1504429505/09/2008 24 KIDDI ABDERRAHMAN25000S05131305/09/2008 51327S02

شتـوكة ايــت بـهاءاع. 11 ينايرالسمارةإع.المسيرة الخضراء والملحق 1280911407/09/2004 48 MOHAMED AIT BRAHIM25000S02191907/09/2004 01127S01
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فاسإع. إبن البناءالسمارةإع.المغرب العربي والملحقة 1408728206/09/2006 36 MOHAMED MOURAD  EL HAMYANI25000S05202006/09/2006 27000S11

اكادير اداوتنـانإع. الموزالسمارةإع.المسيرة الخضراء والملحق 1238629606/09/2001 48 AZIZ  MOUZOUN25000S02222216/09/2009 01031S01

تاوريرتاع. عبد الكريم الخطابيالسمارةإع.المسيرة الخضراء والملحق 14477641305/09/2007 30 YAHYA ELAYDI25000S02222205/09/2007 55003S02

سيدي قاسمثا. محمد الزرقطونيالسمارةاع. ابن الهيثم 1447273305/09/2007 30 ABDELILAH MELLALY25001S09232305/09/2007 60113S02

اكادير اداوتنـاناع. المواهبالسمارةاع. ابن الهيثم 1447028105/09/2007 28 EL-HASANY MOHA25001S09232315/09/2008 01033S04

بنسليماناع. حمان الفطواكيالسمارةإع.المغرب العربي والملحقة 1174662306/09/2000 68 BAIDAK  RACHID25000S05292906/09/2000 09013S01

الرحامنةثا. رأس العينكلميمإع . إبن خلدون 1309561705/09/2003 54 RKAS ABDELFETTAH31818S01101005/09/2003 19353S01

خريبكةاع. اولد فنانكلميماع. تيمولي 12809431107/09/2004 49 BENASSOU SANA31006S011010O07/09/2004 41029S01

بنى مللثا. التفاحكلميماع. تيمولي 15049731105/09/2008 24 ZEROUAL LAHCEN31006S01101005/09/2008 07021S01

سيدي بنورإع . السلمكلميماع. بئر انزران 15054621205/09/2008 24 ZINEDDINE YOUSSEF31109S01101005/09/2008 17226S01

إنزكان ايت ملــولاع. ابن حنبلكلميمإع. النخيل 1447335405/09/2007 30 ESSAKHI AHMED31111S01131305/09/2007 01001S09

فيجيجاع. معتركةكلميمإع. النخيل 15452131702/09/2009 18 ELHILALI ABDELHAK31111S01131302/09/2009 29311S02

خريبكةاع.خالد ابن الوليدكلميماع. حي الفلحة 1178919206/09/2000 68 EL ALLALI HICHAM31313S10151506/09/2000 41309S02

خريبكةاع.خالد ابن الوليدكلميماع. حي الفلحة 1178933606/09/2000 68 FANID MOHAMMED31313S10151506/09/2000 41309S02

سيدي إيفنيم.ثا.المغرب العربي 2كلميماع. الوحدة 1178946406/09/2000 60 LIDRISSI LAHCEN31313S03151504/09/2002 73007S02

القنيطرةثا. علل التازيكلميماع. محمد الشيخ 1282659307/09/2005 42 MIMOUNI MOUNIR31105S02151507/09/2005 35913S02

القنيطرةاع. صلح الدين اليوبيكلميماع. تكانت 1505815105/09/2008 24 EL BACHIRI JAMAL31003S04151505/09/2008 35900S02
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العرائشاع. الوفاءكلميماع. الجديدة 1280253207/09/2004 53 EL HASSNAOUI LEILA31313S17171707/09/2004 44000S10

اليوسفيةإع. لل عــائشةكلميمثا. الفضيلة 1544800602/09/2009 18 EL HANFICHI LAILA31305S03171702/09/2009 57300S04

تارودانتم. اع . اولوزكلميماع.عبد الكريم الخطابي 12809991207/09/2004 48 ELMOUADEN MOHAMED31313S06191907/09/2004 66073S01

اكادير اداوتنـانإع. العقادكلميمإع. تكنا 1281199107/09/2004 48 ELOUARDI HAMID31313S091919Z07/09/2004 01032S01

تاوناتاع. كلزكلميماع.عبد الكريم الخطابي 1447242605/09/2007 30 ZERROUDI BENAISSA31313S06222205/09/2007 65015S01

تيزنيتثا. المهدي بن بركةكلميمإع. تكنا 1504493405/09/2008 22 MOUJAHID ABDELHADI31313S09222205/10/2009 73711S01

سيدي قاسماع. الليمونكلميمإع.المام مالك 1176657406/09/2000 68 OUASLAM LAHCEN31305S01232306/09/2000 60300S03

الحوزاع. المجدكلميماع.عمر ابن الخطاب 1232636306/09/2001 62 AARAB HASSAN31313S14242412/09/2002 46917S03

اسفياع. عبد الرحمان شنافكلميمإع. تكنا 1280503207/09/2004 50 LAMNITLI HANANE31313S092525O07/09/2004 57000S14

كلميمإع. تكناكلميمإع. النخيل 1545448102/09/2009 18 BOUNNIT OMAR31111S01252502/09/2009 31313S09

سيدي بنوراع.اربعاء العونات  و الملحقةكلميمإع .محمد  بن الحسن الحضرا 1233434306/09/2001 52 MANDOUR ABDELAALI31313S02292907/09/2004 17505S01

الخميساتاع. محمد القريكلميماع. الوحدة 1277912707/09/2004 48 AAIDOUN HASSANE31313S03292907/09/2004 37008S01

اكادير اداوتنـانإع. الموزكلميماع. حي الفلحة 1279084807/09/2004 48 SEFSAF MOHAMED31313S10292907/09/2004 01031S01

اليوسفيةاع. العقادكلميمإع . إبن خلدون 14097001106/09/2006 36 BENMEKADEM YOUNESS31818S01292906/09/2006 57037S02

دريوشثا. الفارابي التاهيليةطانطاناع.المسيرة الخضراء 12773411507/09/2004 48 DEKHISSI MED63113S02101007/09/2004 49111S01

القنيطرةاع.الملطانطاناع.المسيرة الخضراء 1278015607/09/2004 48 SAID HASNOUN63113S02101007/09/2004 35913S04

تارودانتاع. ايت عبد اطانطانإع.السلم 14479901105/09/2007 30 KARIM NOUREDDINE63113S04101005/09/2007 66009S01
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برشيدم.اع الشاطئطانطاناع. محمد بن عبد الكريم الخط 1504928805/09/2008 24 GHAFIR ABDENNAJI63002S01101005/09/2008 59043S03

فيجيجثا. بـــدرطانطانإع.المنصور الدهبي 15051791505/09/2008 24 BOUCHNAFA AHMED63113S08111105/09/2008 29117S01

سطات ثا. سيدي محمد بن رحالطانطانإع.السلم 1545353902/09/2009 18 IDOMAR SAID63113S04111102/09/2009 59143S01

جـــرادةاع. الوحدةطانطاناع. محمد بن عبد الكريم الخط 11520681216/09/1999 68 EL KABBOURI FATIHA63002S01131316/09/2000 55014S01

الحي الحسنياع. ابن النديمطانطانإع.السلم 1504384805/09/2008 24 ABIDOU JAWAD63113S04131305/09/2008 75010S12

إنزكان ايت ملــولاع. الهدايةطانطاناع علل بن عبدا 1504762405/09/2008 24 BALAOUAD MOURAD63113S031313ZX 05/09/2008 01305S18

الحسيمةاع. القدسطانطاناع. النهضة 15453871002/09/2009 18 ADIL BAKHICH63113S07131302/09/2009 03305S03

الناضوراع. محمد الفاسيطانطانإع.المنصور الدهبي 1545399402/02/2009 18 ABDERRAHMANE HATTAB63113S08131302/09/2009 49300S05

فيجيجاع. معتركةطانطاناع. النهضة 1448282105/09/2007 30 MOHAMMED MOHSSIN63113S07151505/09/2007 29311S02

اكادير اداوتنـانثا. الزيتونطانطاناع علل بن عبدا 1544944802/09/2009 18 HAKIM BASSASS63113S03161602/09/2009 01317S01

برشيداع. ابن خلدونطانطاناع علل بن عبدا 1284790107/09/2005 42 JNAH HICHAM63113S03191907/09/2005 59300S02

سطاتإع. امزورةطانطاناع.المسيرة الخضراء 1447093705/09/2007 30 CHAOUI JAWAD63113S02222205/09/2007 59713S01

العرائشإع . ريصانةطانطاناع. محمد بن عبد الكريم الخط 1447216305/09/2007 30 AROUIJAL ADIL63002S01222205/09/2007 44518S01

الخميساتاع. حودرانطانطاناع علل بن عبدا 1447607505/09/2007 30 OURRAS ABDERRAHIM63113S03222205/09/2007 37013S01

سطاتاع. سبدي حجاجطانطاناع. الفتح 1447136405/09/2007 30 GHANNAMI ADIL63113S09242405/09/2007 49020S01

الجديدةإع. عبد المالك السعديطانطاناع. النهضة 1447138705/09/2007 30 HOUMSI RACHID63113S07242405/09/2007 17705S01

الحوزاع. ابن زهرطانطانإع.المنصور الدهبي 15045201205/09/2008 24 OUASSIS JAMAL63113S08242405/09/2008 46010S02
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سيدي قاسمإع. عبدالمالك السعديطانطاناع.المسيرة الخضراء 1545415802/09/2009 18 MOHAMED ELOUIDDAF63113S02292902/09/2009 60113S01

تارودانتاع. المهارةطاطااع الوحدة 1281348107/09/2004 48 CHAKIB ARIJ67010S01101007/09/2004 66064S01

الفقيه بن صالحإع. أم الربيعطاطااع.العيون 1504921905/09/2008 24 ALI BOUJEBHA67008S01101005/09/2008 07307S01

الحوزإع. تمازوزتطاطااع.المام البخاري 1504925405/09/2008 24 YOUSSEF EL HARDE67001S01101005/09/2008 46040S02

الحوزإع.تينملطاطا اع.طارق بن زياد 15049311105/09/2008 24 ABDELALI IHICHEM67014S01101005/09/2008 46020S01

الفقيه بن صالحاع. صلح الدين اليوبيطاطا اع.طارق بن زياد 1504929805/09/2008 22 ABDELLATIF HABIBI67014S01101010/09/2009 07034S01

اكادير اداوتنـاناع. الرياضطاطاإع.القدس 15450991202/09/2009 18 ABDERAHMANE OUBOUBKER67020S01101002/09/2009 01041S01

بنسليمانثا . محمد بن عبد الكريم الخطابيطاطاثا. المسيرة 1504875305/09/2008 24 FOUAD BOURJA67305S01111105/09/2008 09113S01

تينغيرثا.سيدي م.بن عبد اطاطااع.المختار الـسوسي 1505472305/09/2008 24 MOHAMED AIT-TOUCHENTE67507S02111105/09/2008 51135S02

دريوشثا. بودينارطاطااع الوحدة 15452541502/09/2009 18 ABDELLAH MOUADDIN67010S01111102/09/2009 49715S02

زاكورةثا. اولد يحيى الكرايرطاطااع. فم زكيد 1545340802/09/2009 18 MOHAMED EL BACHIR EL GHALI67311S01111102/09/2009 51007S01

تيزنيتم. اع. الرازيطاطااع. أقا 1504407905/09/2008 24 LARBI EDDAGNI67105S01131305/09/2008 73027S01

ورززاتإع. ابن تومرتطاطااع. المام الغزالي 1504410205/09/2008 24 ABDELHAMID EL HADI67019S01131305/09/2008 51725S01

تيزنيتملحقة.اع. اطلس 3طاطااع.العيون 15043911105/09/2008 22 ABDILOUARIT AJKRIR67008S01131310/09/2009 73045S01

برشيدم.ثا.اولد حريز الغربيةطاطااع. أقا 1545135102/09/2009 18 MOHAMED NDAME67105S01131302/09/2009 59041S02

الحسيمةاع. الحسن الثانـيطاطاإع.باني 1545214102/09/2009 18 BRAHIM EL MANSOURI67111S01131302/09/2009 03500S01

الفقيه بن صالحإع.محمد 6طاطاإع.القدس 1545218702/09/2009 18 MUSTAPHA IDR67020S01131302/09/2009 07309S02
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تاوناتاع. سالسطاطااع.العيون 1505810105/09/2008 24 HASSAN BOUJEBHA67008S01151505/09/2008 65309S02

سيدي قاسماع.الكنديطاطاإع.القدس 1544562102/09/2009 18 HICHAM MANGHOUDI67020S01151502/09/2009 60019S01

كلميماع. بوزكارنطاطاإع.القدس 1504855905/09/2008 24 MOHAMED AJEG67020S01161605/09/2008 31002S03

طاطااع.المام البخاريطاطاثا. المسيرة 1285362107/09/2005 42 MEZDI JIHANE67305S01171707/09/2005 67001S01

ورززاتاع. مولي الطاهر بن عبد الكريطاطاإع.القدس 1447301405/09/2007 30 RACHID AIT HSSAINE67020S01181805/09/2007 51315S01

سطاتاع. ريمةطاطاثا. علل بن عبدا 15046491305/09/2008 24 ABDELLAH KAAOUAS67507S03181805/09/2008 59160S01

تارودانتإع.الشهيد على بن الطاهرطاطااع. الزيتون 1504748805/09/2008 24 LAHOUCINE BGHOUR67012S01181805/09/2008 66321S01

الناضوراع.اعزاننطاطااع. أقا 15052101205/09/2008 24 KHALID KHATIRI67105S01181805/09/2008 49011S02

الفقيه بن صالحاع.المام عليطاطااع. المام الغزالي 1505339405/09/2008 24 NOUREDDINE FADILY67019S01181805/09/2008 07700S06

تيزنيتاع. افل اغنيرطاطااع. أقا 15049071105/09/2008 24 RACHID EL MOUDDEN67105S01191905/09/2008 73016S01

ازيللم. اع. الزيتون تكلطاطااع. فم زكيد 15049141305/09/2008 24 KAMAL MOKAFIH67311S01191905/09/2008 05019S01

الناضوراع. أبي بكر الرازيطاطاإع.باني 1505138505/09/2008 24 MIMOUN BARBOUCH67111S011919Z05/09/2008 49000S18

دريوشاع.عين الزهرةطاطااع.المختار الـسوسي 15051421205/09/2008 24 ZAKARIAA CHARIF67507S02191925/09/2008 49041S01

القنيطرةاع.الملطاطااع.المختار الـسوسي 1233545806/09/2001 62 BRAHIM QANZA67507S02222214/09/2002 35913S04

شتـوكة ايــت بـهاءاع. 11 ينايرطاطاثا. المسيرة 1447895905/09/2007 30 AMINE BOUAM67305S01222205/09/2007 01127S01

شتـوكة ايــت بـهاءاع. 11 ينايرطاطااع. المام الغزالي 15046791205/09/2008 24 YOUSSEF BEZTAM67019S01222205/09/2008 01127S01

ميدلتثا. زايدةطاطاإع.القدس 15047061005/09/2008 24 HICHAM BAYAN67020S01232305/09/2008 39033S01
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ازيللإع. الخوارزميطاطااع.العيون 15054131105/09/2008 24 KHALID AIT KOURROU67008S01232305/09/2008 05031S01

القنيطرةاع. سيدي الطيبيطاطااع. فم زكيد 1447162105/09/2007 30 ABDELMJID HARRAK67311S01252505/09/2007 35009S01

سيدي قاسماع. الزيتونطاطاثا. علل بن عبدا 1505712605/09/2008 24 RACHID YOUTLANE67507S03252505/09/2008 60013S01

شيشاوةإع.انس بن مالكطاطااع.المختار الـسوسي 1545453102/09/2009 18 MAROUANE MANSAR67507S02252502/09/2009 48029S01

تاوريرتإع. بدرطاطااع الوحدة 1544736202/09/2009 18 AHMED SAHEL67010S01282802/09/2009 55700S03

سيدي بنورثا. إبن العربيطاطااع.المام البخاري 14080001307/09/2005 42 ESSAYFY ABDERRAHIM67001S01292907/09/2005 17249S01

إنزكان ايت ملــولإع.عثمان ابن عفانطاطاإع.القدس 1408007907/09/2005 42 HAMMADY BOUBKER67020S01292907/09/2005 01005S01

برشيداع. الشاطئطاطاثا. المسيرة 1505686405/09/2008 24 ABDESSAMAD LOUDINII67305S01292905/09/2008 59043S02

القنيطرةاع. سبوطاطااع. أقا 1545423502/09/2009 18 MOUAD MOUSTAFI67105S01292902/09/2009 35027S01

الحوزاع.مولي ابراهيمطاطااع. فم زكيد 15454261102/09/2009 18 ABDERRAHIM TELBANI67311S01292902/09/2009 46038S01
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12

قلعة السراغنةاع.الحسن الثانياكادير اداوتنـاناع. الرياض 1282462507/09/2005 30 OUSRI MOHAMED01041S01101011/09/2008 19105S02

إنزكان ايت ملــولاع. الحنصالياكادير اداوتنـاناع. وادي المخازن 11779901106/09/2000 54 EL AATAR MASSIRA01000S071111OP 07/09/2004 01006S05

تارودانتاع. هوزيوةاكادير اداوتنـانإع . الكويرة 1281545704/09/2002 36 LAFGHANI BRAHIM01033S011111P 05/09/2008 66076S02

اكادير اداوتنـاناع. المواهباكادير اداوتنـانإع. الزبير بن العوام 1505485105/09/2008 26 BOUTEMNI ZHUR01313S011111O05/09/2008 01033S04

تارودانتاع. تزمورتاكادير اداوتنـاناع. الرياض 1409114106/09/2006 28 BOUKDIR ABDERRAHIM01041S01131311/09/2008 66052S02

اكادير اداوتنـانإع. الموزاكادير اداوتنـانثا. الزيتون 1233352206/09/2001 40 KHERBCHRAIT KHALID01317S01151505/09/2007 01031S01

الناضوراع. تزطوطيناكادير اداوتنـانإع. العقاد 14085421406/09/2006 28 AMAR HAFI01032S01151511/09/2008 49018S02

النواصرإع. المام مسلماكادير اداوتنـانثا. الزيتون 1446870205/09/2007 31 BAYOUD ABDELFATAH01317S011616Z05/09/2007 75003S01

الحوزاع.المركز التربوي اغبالواكادير اداوتنـانإع. الزبير بن العوام 1544785802/09/2009 18 AITABDELMOULA HABIB01313S01242402/09/2009 46034S01

بنسليماناع. عمرو بن محمد بن علياكادير اداوتنـانثا. علي ابن ابي طالب 1285397507/09/2005 43 EL GUERI IMAD01033S052828Z07/09/2005 09016S01

الرشيديةاع. حمان الفطواكيورززاتإع. القاضي عياض 1240759306/09/2001 52 TIMLILT      HADDA51301S01101016/09/2004 21810S01

سيدي بنوراع.اربعاء العونات  و الملحقةورززاتاع. المختار السوسي 1544457202/09/2009 18 CHIHAB AHMED51029S01101002/09/2009 17505S01

خريبكةإع. عمر بن الخطابورززاتإع. ابن تومرت 12704531004/09/2002 45 LIMAM   RACHIDA51725S011313O19/10/2007 41010S02

ورززاتاع. المختار السوسيورززاتإع. حسن عبد ا المزوغي 1281343105/09/2004 30 LAMRANI   ISMAIL51327S02131305/09/2007 51029S01

دريوشإع. إدريس الولورززاتاع. المختار السوسي 1545201402/09/2009 18 BACHRI FOUZI51029S01131302/09/2009 49721S02

الناضوراع.اعزاننورززاتاع. تيشكا 15452281502/09/2009 18 TLILI ABDELAAZIZ51027S02131302/09/2009 49011S02

الصخيرات تمارةاع. يعقوب المنصورورززاتاع. مولي الطاهر بن عبد الكر 340220216/09/1988 106 BOUDA         MOHAMED51315S011515A16/09/1993 89002S01
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الرشيديةاع. بادوورززاتاع. الطلس الكبير 14482391105/09/2007 31 ABDESSALAM BEN HARRA51028S011515Z05/09/2007 21029S01

ميدلتإع. املشيلورززاتاع. الطلس الكبير 15444981102/09/2009 18 HOU DRISS51028S01151502/09/2009 21038S01

خريبكةاع. الشهيد صالح الوردانيورززاتإع. اللوز 12807101407/09/2004 53 ZINOUN JIHANE51327S01171707/09/2004 41010S07

إيفرنإع. عمر بن عبد العزيزورززاتاع. مولي الطاهر بن عبد الكر 15050611205/09/2008 24 ABDELALI ABOUHALI51315S01222205/09/2008 33107S01

تارودانتاع.  السعديينورززاتاع.ابن العربي الحاتمي 1505348205/09/2008 24 ABDELALI AGLAGAL51323S01222205/09/2008 66715S01

ورززاتم.اع. مولي الطاهر بن عبد الكرورززاتإع. اللوز 1505361305/09/2008 24 MOLAY KACEM AMINE CHAFIK51327S01222205/09/2008 51035S01

سيدي بنوراع.اربعاء العونات  و الملحقةورززاتاع. مولي الطاهر بن عبد الكر 1505594605/09/2008 24 NEZHA MABROUK51315S01222205/09/2008 17505S01

اسفيإع. ابن زهرورززاتاع.ابن العربي الحاتمي 15056091104/09/2008 24 ZOUHAIR AMAL51323S01242404/09/2008 57515S03

جرسيفثا. الزرقطونيورززاتاع.بدر 1277731123/09/2004 33 KHADDACH   FATIMA51301S022525O05/09/2007 69300S03

تينغيرثا.الورودورززاتإع. اللوز 1545458302/09/2009 18 ZOUKENI MOHAMED51327S01252502/09/2009 51117S01

العرائشإع. علل لودبيورززاتاع. عبد الكريم الخطابي 1280493107/09/2004 48 EL HASSNAOUI RACHID51001S10282807/09/2004 44010S09

اكادير اداوتنـانإع . الكويرةتارودانتإع. محمد الدرفوفي 892440216/09/1988 117 IDIOUSS TOURIA66319S041010O/A16/09/1989 01033S01

سطاتاع. سيدي الدهبيتارودانتاع. احد 1545091602/09/2009 18 ELOUARDI HICHAM66085S01101002/09/2009 59012S01

شتـوكة ايــت بـهاءاع. 11 ينايرتارودانتاع. هوزيوة 1545359102/09/2009 18 OUARRA    MOHAMED66076S021111P 02/09/2009 01127S01

إنزكان ايت ملــولاع الطلستارودانتثا. محمد السادس 1308906911/09/2003 38 EL KANOUNY JAMAL66519S01131325/09/2007 01010S08

مولي يعقوباع. حمان الفطواكيتارودانتاع. المنصور الدهبي 12828691201/01/2002 28 JAMILA LAGRIGUER66042S01131327/10/2008 26007S01

تارودانتاع. تزمورتتارودانتم.ثا الداخلة2 1283320401/01/2002 24 MAZOUZ ABDELMJID66070S01131305/09/2008 66052S02

P49 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

سوس- ماسة- درعة12

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

تارودانتاع. المنصور الدهبيتارودانتثا. الرك 1504568105/09/2008 24 EL HARRAQ    FATIMA66115S011313O05/09/2008 66042S01

برشيداع.الزرقطونيتارودانتثا. محمد السادس 1505760105/09/2008 24 AIT BRAHIM    FATIMA66519S011313O05/09/2008 59300S04

جرسيفاع. الدريسيتارودانتاع. تالكجولت 1544301102/09/2009 18 ELOUADI EL HOCINE66066S01131302/09/2009 69300S02

سيدي قاسمثا. محمد الزرقطونيتارودانتاع. احد 1545386202/09/2009 18 AZOUGAGH MOHAMED66085S01131302/09/2009 60113S02

تارودانتاع. المنصور الدهبيتارودانتاع. هوزيوة 1282663207/09/2005 42 OUGUERNI SAID66076S021515X 07/09/2005 66042S01

تارودانتاع.المام مسلمتارودانتاع. المنصور الدهبي 1280801107/09/2004 36 AIT  NOUISSE ABDELLATIF66042S011515P 05/09/2007 66056S02

تارودانتم. اع . اولوزتارودانتثا. محمد السادس 1544560102/09/2009 18 BOUISOUAR LAHOUCINE66519S01151502/09/2009 66073S01

وزاناع. عمر بنجلونتارودانتإع. انوال 14481651705/09/2007 30 BAKKALI    ANOUAR66319S03161605/09/2007 15711S07

سيدي بنوراع.اربعاء العونات  و الملحقةتارودانتثا. الطبري 1280069807/09/2004 48 CHAJANI NISRINE66631S01171707/09/2004 17505S01

برشيداع. حمان الفطواكيتارودانتثا. الفضيلة 1280571807/09/2004 48 MRIKH KHADIJA66069S011717O07/09/2004 59719S03

تارودانتاع.  السعديينتارودانتثا.المعرفة 296989216/09/1986 80 MAOUHOUB ABDELGHANI66657S01181816/09/1999 66715S01

شتـوكة ايــت بـهاءثا. الفضيلةتارودانتاع. النور 1280779607/09/2004 37 OUMALK ELHASAN66043S011818Z05/09/2007 01111S08

الرحامنةالمركب التربوي المندمج بوشانتارودانتثا. الرك 1504942505/09/2008 29 MAAROUFI    ASMA66115S01181805/09/2008 19723S02

فيجيجثا. ابن خلدونتارودانتاع.اسكاون 1505122905/09/2008 24 KAJOUT    ADIL66081S01222205/09/2008 29311S01

ســـلاع. الريحانتارودانتاع. المنصور الدهبي 11766601006/09/2000 63 REGRAGUI SAIDA66042S01232307/09/2005 87111S02

تارودانتاع. المنصور الدهبيتارودانتثا. الرازي 1240344106/09/2001 58 EL AARAICHI EL MUSTAPHA66059S01232307/09/2004 66042S01

القنيطرةاع. يوسف بن تاشفينتارودانتثا. الطبري 1261455104/09/2002 30 ECH- CHAOUY       ABDELHAKIM66631S01232305/09/2007 35030S07
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خنيفرةاع. 20 غشتتارودانتاع. هوزيوة 15045311405/09/2008 24 BIK    HAKIMA66076S02232305/09/2008 39115S02

برشيدثا. المغرب العربيتارودانتاع. ايت عبد ا 1504549205/09/2008 24 OUASSOULI    MERIEM66009S01232305/09/2008 59041S03

تارودانتثا. الطبريتارودانتثا.المعرفة 1544742302/09/2009 18 NAD- ALI  FATIMA66657S01232302/09/2009 66631S01

تارودانتاع. النبعاثتارودانتإع. أولـــوز 1544751202/09/2009 18 CHAARAOUI  AMINA66735S01232302/09/2009 66319S06

تارودانتاع.  السعديينتارودانتاع. المستقبل 1447147405/09/2007 30 OUBOUMLIK    MOHAMED66017S01242405/09/2007 66715S01

تارودانتثا. الداخلةتارودانتثا. الرك 1261517704/09/2002 24 EL GAOUZI SASSI66115S01242405/09/2008 66725S01

إنزكان ايت ملــولاع. الهدايةتارودانتاع. احد 1505398205/09/2008 24 ELMOURABI MHAMD66085S01242405/09/2008 01305S18

كلميماع.عبد الكريم الخطابيتارودانتاع. ايت عبد ا 1544323102/09/2009 18 WASSOU    AHMED66009S01242402/09/2009 31313S06

الجديدةإع. عبد المالك السعديتارودانتثا.سيدي موسى 1280531707/09/2004 48 MASDOUD MOHAMMED66329S01252507/09/2004 17705S01

سيدي قاسماع. دار العسلوجيتارودانتثا. محمد السادس 15046601105/09/2008 24 EN-NHIRI    ABDELLAH66519S01252505/09/2008 60023S01

إيفرنإع. ابن صميمتارودانتاع. هوزيوة 15056371305/09/2008 24 AJAMAI    JAMAL66076S02252505/09/2008 33005S01

الحوزإع. زرقطنتارودانتثا. المجد 15056591205/09/2008 24 EL BASSEM    YOUNES66637S01252505/09/2008 46040S04

الحوزاع. تزارتتارودانتاع. النبعاث 15057151205/09/2008 24 BOUSEBER    HAMID66319S06252505/09/2008 46319S01

شيشاوةاع محمد الخامستارودانتثا. الطبري 15444051202/09/2009 18 MOHAMED JAMAL ELKOUCHI66631S01252502/09/2009 48022S01

الرحامنةاع. سبت لبريكيينتارودانتاع. اركانة 15454321202/09/2009 18 BELABYAD YOUSSEF66024S01252502/09/2009 19315S02

اكادير اداوتنـاناع. الخليلتارودانتإع. الحسن الول 1285422107/09/2005 42 SLASSI    ABDELOUAHED66700S02282807/09/2005 01323S06

اكادير اداوتنـانثا. علي ابن ابي طالبتارودانتاع. سيدي بوموسى 1544727402/09/2009 18 EL OTMANI MOHAMED66028S01282802/09/2009 01033S05
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شتـوكة ايــت بـهاءاع. بلفاعتيزنيتاع. محمد البقالي 12827651001/01/2005 30 TALBI MOHAMED73024S01101005/09/2007 01115S03

شتـوكة ايــت بـهاءثا. الفضيلةتيزنيتاع. افل اغنير 1504744805/09/2008 29 AMAL TOUMANARI73016S01101005/09/2008 01111S08

اكادير اداوتنـانإع. الموزتيزنيتاع. افل اغنير 1284215604/09/2002 41 OUMARIR   ZOHRA73016S01131305/09/2008 01031S01

شتـوكة ايــت بـهاءاع. 11 ينايرتيزنيتاع. افل اغنير 1545128302/09/2009 18 AZOUZI ABDELAZIZ73016S01131302/09/2009 01127S01

الرشيديةإع. محمد 6تيزنيتثا. ادريس الثاني 14085211306/09/2006 36 YOUSSEF ALIOUI73018S02151506/09/2006 21311S01

ورززاتاع. مولي الطاهر بن عبد الكريتيزنيتملحقة.اع. اطلس 3 1505822405/09/2008 24 LAHOUCINE  EL MOUMEN73045S01151505/09/2008 51315S01

شتـوكة ايــت بـهاءإع. عبد ا الشفشاونيتيزنيتاع. راسموكة 1544519102/09/2009 18 EL BOUDRARI ABDELATIF73037S01151502/09/2009 01127S02

الخميساتإع. المسيرةتيزنيتاع. راسموكة 1280626707/09/2004 53 RIFAI BOUCHRA73037S01171707/09/2004 37000S07

الفقيه بن صالحإع.محمد 6تيزنيتاع.الرازي 1281164207/09/2004 53 ZARMOUNI NAJLA73022S01181807/09/2004 07309S02

سطاتإع. بني خلوكتيزنيتاع. افل اغنير 15043731205/09/2008 29 KAWTAR  ATI BOUHOU73016S01181805/09/2008 59149S01

تيزنيتم. اع. الرازيتيزنيتاع. محمد البقالي 1280218104/09/2004 24 IBIZI   MOHAMED73024S01181806/09/2008 73027S01

سيدي بنوراع. النصرتيزنيتم. إع. الطلس 1 12846831107/09/2005 42 BRAHIM BOUKSRIA73014S01191907/09/2005 17035S01

اسفيإع. ابن زيدونتيزنيت ثا.  محمد الجزولي 15056011105/09/2008 24 YOUSSEF  QAQ73023S01222205/09/2008 57012S01

اكادير اداوتنـانثا. علي ابن ابي طالبتيزنيتم. ثا. محمد الجزولي 1504550405/09/2008 24 HASNAA  OULHASNI73019S01232305/09/2008 01033S05

مكناسإع. عين عرمةتيزنيتاع. الطلس 1408922206/09/2006 36 SAID MIRHISSE73511S01252506/09/2006 50005S01

مراكشاع. بين الويدانتيزنيتثا. سيدي وكاك 1409626506/09/2006 36 TAOUFIK DAHIK73721S01252506/09/2006 40018S01

تارودانتثا.النهضةشتـوكة ايــت بـهاءإع .الفارابي 1284260301/01/2002 64 SABRI KASSEM01105S01101001/01/2002 66319S05
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العرائشثا. احمد الراشديشتـوكة ايــت بـهاءإع. عبد ا الشفشاوني 869917115/09/1986 60 HAJLI ZOHRA01127S021010O04/09/2002 44010S08

شتـوكة ايــت بـهاءإع. عبد ا الشفشاونيشتـوكة ايــت بـهاءاع. بلفاع 1262194204/09/2002 40 TAOUFIK AICHA01115S03101005/09/2008 01127S02

المحمديةإع. ولد مومنشتـوكة ايــت بـهاءاع. تسكدلت 15448941302/09/2009 18 SAMADI MOHAMMED01119S011111Z02/09/2009 76122S05

اكادير اداوتنـاناع. المواهبشتـوكة ايــت بـهاءاع. سيدي بيبي 1152660116/09/1999 52 BEN MENSSOUR NAIMA01127S051313O06/09/2008 01033S04

سيدي البرنوصياع.عبدل كنون والملحقةشتـوكة ايــت بـهاءإع .الفارابي 1270926205/09/2003 55 BOUDERAOUI AFAFE01105S011515O05/09/2003 77040S10

شتـوكة ايــت بـهاءاع. 11 ينايرشتـوكة ايــت بـهاءاع. تسكدلت 1408556206/09/2006 18 STIMMOU MOHAMED01119S01151502/09/2009 01127S01

قلعة السراغنةاع.الزيتونشتـوكة ايــت بـهاءإع .الفارابي 1409369106/09/2006 24 FLIKA RABIA01105S01181809/09/2009 19300S04

إنزكان ايت ملــولإع. المام الجزوليشتـوكة ايــت بـهاءاع. 11 يناير 1407833207/09/2005 34 BOUYANNA OUSSAMA01127S012222Z05/09/2007 01321S01

إنزكان ايت ملــولاع الطلسشتـوكة ايــت بـهاءإع .الفارابي 1504528105/09/2008 29 AOUIDAT FATIHA01105S01232305/09/2008 01010S08

اسفياع. ابن حنبلشتـوكة ايــت بـهاءاع. بلفاع 1505693705/09/2008 24 MOUNTASSIR MBAREK01115S03252505/09/2008 57037S03

إنزكان ايت ملــولاع. الهدايةإنزكان ايت ملــولاع الطلس 863180116/09/1984 60 SAADIA BAKHOUCH01010S081010P 04/09/2002 01305S18

النواصرإع. الشهيد احمد بن محمد الراشإنزكان ايت ملــولاع. الهداية 15054571705/09/2008 24 MOUSSAID KHADIJA01305S181010OP 05/09/2008 75008S01

اكادير اداوتنـانإع . الكويرةإنزكان ايت ملــولاع. الحنصالي 1240969106/09/2001 42 BAKKAS  ABDELMAJID01006S051111P 05/09/2005 01033S01

اكادير اداوتنـانثا. علي ابن ابي طالبإنزكان ايت ملــولاع. الهداية 1283724101/01/2002 18 IKIDOU BRAHIM01305S181313P 28/10/2009 01033S05

بنى مللإع. اولد يوسفإنزكان ايت ملــولاع. المستقبل 1261926304/09/2002 53 M  BARKI LOUBNA01305S13171715/10/2004 07709S02

الفداء درب السلطانإع.التحديإنزكان ايت ملــولاع .الياسمين 1281080414/09/2004 48 IBNOU EL MEHDI KHADOUJ01305S161919OX 14/09/2004 82010S03

إنزكان ايت ملــولاع الطلسإنزكان ايت ملــولإع. وادي سوس  و الملحقة 1282699102/09/2009 18 AHMED ELHARD01305S09202002/09/2009 01010S08
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الجديدةإع. سيدي عابدإنزكان ايت ملــولإع. المام الجزولي 1124463816/09/1998 76 IGOURZAL EL HOUSSINE01321S01222216/09/1998 17600S01

مولي يعقوباع. حمان الفطواكيإنزكان ايت ملــولاع. البيروني 12782601207/09/2004 32 BOUSHABA TAOUFIK01006S07222205/09/2008 26007S01

إنزكان ايت ملــولإع علل الفاسيإنزكان ايت ملــولاع . الخوارزمي 1152551116/09/1999 72 OUANGHARI BRAHIM01006S01232316/09/1999 01305S11

تارودانتإع.الشهيد على بن الطاهرإنزكان ايت ملــولإع.ابن طفيل 1408641706/09/2006 36 AIT EL MKADEM MOHAMED01010S06242406/09/2006 66321S01

سيدي بنوراع.الطلسإنزكان ايت ملــولاع. العلويين 1284472607/09/2005 34 AOUDA ABDELMALEK01006S02242405/09/2007 17033S01

الجديدةإع. سيدي عابدإنزكان ايت ملــولاع الطلس 1280344314/09/2004 48 EL OUADIFI AHMED01010S08252514/09/2004 17600S01

تيزنيتثا. ابراهيم واخزانسيدي إيفنيثا. سيدي الحسين 1284071701/01/2002 32 LAABID M? BARK73913S011010Z05/09/2007 73044S01

اسفيإع. عثمان بن عفانسيدي إيفنيثا. محمد اليزيدي 1505443305/09/2008 24 FATIMA  AIT SI MOHAMED73911S011010O05/09/2008 57025S01

إنزكان ايت ملــولاع. النجاحسيدي إيفنيثا. الحسن الول 1447324505/09/2007 30 LAHOUCINE  BOUALI73000S03131305/09/2007 01001S01

تارودانتم.ثا الداخلة2سيدي إيفني م.ثا. محمد اليزيدي 1504562405/09/2008 24 ABDELMALEK  BENHMAMOU73460S01131305/09/2008 66070S01

تيزنيتاع. عمر بن شمسيسيدي إيفنيثا. محمد اليزيدي 1233717506/09/2001 64 ZAIDI  HANANE73911S01151506/09/2001 73042S01

النواصراع. توفيق الحكيمسيدي إيفنيثا. محمد اليزيدي 1448223105/09/2007 30 NABIL  AICHOUCH73911S01151505/09/2007 75100S02

م.رشــــيد س. عثمــاناع.عبدالرحيم بوعبيدسيدي إيفنيم.ثا.  محمد اليزيدي 1505804305/09/2008 24 NABIL  BAGHIT73033S01151505/09/2008 79001S29

تيزنيتاع. راسموكةسيدي إيفنيم.اع تيوغزة 2 1448236305/09/2007 22 ABDEAZIZ BILLA73010S01151505/09/2009 73037S01

تيزنيتم. إع. الطلس 1سيدي إيفنيثا. سيدي الحسين 1544500502/09/2009 18 EL OUACHKONI ISMAIL73913S01151502/09/2009 73014S01

مديونةاع.سيدي حجاجسيدي إيفنيثا. الحسن الول 12796181507/09/2004 49 HAFSI SIHAM73000S031717O07/09/2004 76006S01

تطواناع. ابي بكر الرازي 2سيدي إيفنياع.30 يونيو 15043711305/09/2008 29 NAHID  NACIRI73000S02171705/09/2008 71001S31
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شتـوكة ايــت بـهاءثا. المسيرة الخضراءسيدي إيفنياع. الحسين بن محمد الدكيك 1280780807/09/2004 53 OURADI KARIMA73035S01181807/09/2004 01125S01

تيزنيتاع.الرازيسيدي إيفنيم.اع تيوغزة 2 1409316506/09/2006 28 IDMOUZ   RACHID73010S01181806/09/2008 73022S01

بنسليماناع. 20غشتسيدي إيفنياع.30 يونيو 14088591106/09/2006 32 AHMED JANATI73000S02222206/09/2008 09805S01

سطاتثا. راس العينسيدي إيفنياع. تيوغزة 1504614205/09/2008 24 REDOUANE  SAAOUD73011S01222205/09/2008 59123S01

الخميساتاع.محمد الناصرسيدي إيفنيم. ثا. المغرب العربي 3 15051151305/09/2008 24 ABDELAZIZ  ESSANNOURI73008S01222205/09/2008 37018S02

شتـوكة ايــت بـهاءثا. الفضيلةسيدي إيفنيثا.يوسف بن تاشفين 1505382505/09/2008 24 YOUSSEF  OUAZOUZ73305S01222205/09/2008 01111S08

اليوسفيةاع. العقادسيدي إيفنيثا. محمد اليزيدي 1545319102/09/2009 23 MORADI HNIA73911S01222202/09/2009 57037S02

سطاتإع . القاضي عياضسيدي إيفني م.ثا. محمد اليزيدي 1504551205/09/2008 29 FATIMA EZZAHRA  SOULHI73460S01232305/09/2008 59158S01

الجديدةاع. الفضيلةسيدي إيفنياع.30 يونيو 1279345407/09/2004 44 AOUDA JAOUAD73000S02242427/10/2006 17043S01

إنزكان ايت ملــولاع. العلويينسيدي إيفنيثا. محمد اليزيدي 1544772502/09/2009 18 BAHARI AZIZ73911S01242402/09/2009 01006S02

اكادير اداوتنـاناع. المواهبسيدي إيفنيثا. سيدي الحسين 1545270202/09/2009 18 AIT HSSI ABDERRAHIM73913S01242402/09/2009 01033S04

تاوناتاع. فناسة باب الحيطسيدي إيفنيثا. محمد اليزيدي 1544402902/09/2009 18 EL-ATTAR ABDERRAHIM73911S01252502/09/2009 65048S02

تيزنيتثا. سيدي وكاكسيدي إيفنيثا. سيدي الحسين 1545444102/09/2009 18 AGOUSSINE AHMED73913S01252502/09/2009 73721S01

شيشاوةاع. اسيف المالزاكورةاع. الروحا 15449011102/09/2009 18 RACHID AROUHAL51735S05101002/09/2009 48233S03

الرحامنةثا.صخورالرحامنة و الملحقةزاكورةإع. ابن رشد 1544904702/09/2009 18 BAGOURAM ABDELAZIZ51006S01101002/09/2009 19721S01

شيشاوةثا.الطلسزاكورةاع. ايت اوزين 1544917602/09/2009 18 OUAZZOUZ ESSAID51013S02101002/09/2009 48030S02

شيشاوةاع. ابن بطوطةزاكورةاع.تغبالت 1505482105/09/2008 24 BOUATAI BOUSLAM51014S01111105/09/2008 48031S04
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برشيداع. قصبة بن مشيشزاكورةاع. افلندرا 1544884702/09/2009 18 JAWAD ABDESSAMAD51003S01111102/09/2009 59035S01

الخميساتاع. عبد ا بن ياسينزاكورةاع. ايت اوزين 1544891202/09/2009 18 ABDELALI OULAHCEN51013S02111102/09/2009 37511S02

الخميساتاع. 11 ينايرزاكورةإع. امحاميد الغزلن 15448931402/09/2009 18 SALOUJI HAMID51715S01111102/09/2009 37309S01

مراكشاع ابن خلدونزاكورةاع  . موسى بن نصير 1240999306/09/2001 60 ZAKI BRAHIM51749S01131306/09/2003 40008S01

خريبكةاع. الشهيد الجيللي بن لبصيرزاكورةاع. كتاوة 1544298802/09/2009 18 EL KANOUNY MOHAMED51026S01131302/09/2009 41320S02

خنيفرةثا. تازيزاوتزاكورةاع. نصراط 1233544106/09/2001 64 OUZOUGGAGH BARI OUDOUICH51010S01151506/09/2001 39111S01

بولمانإع. النصرزاكورةإع.سيدي احمد بن علي 1261781304/09/2002 58 JMEL LAHCEN51735S03151506/10/2003 13305S01

الناضورإع. بني شيكرزاكورةثا. بوزروال 1408537406/09/2006 36 ELRHAMMAD ABDELALI51021S01151506/09/2006 49012S01

ميدلتإع. أوترباتزاكورةثا. سيدي صالح 15445071102/09/2009 18 HICHAMEL MAATI51719S01151502/09/2009 21040S01

الجديدةإع.سيدي اسماعيلزاكورةإع.سيدي احمد بن علي 1544533202/09/2009 18 TAHRAMI LARBI51735S03151502/09/2009 17715S01

القنيطرةإع.الجاحظزاكورةاع. تنكامت 1544539402/09/2009 18 OUSSAMA ELFTOUHI51030S01151502/09/2009 35205S01

زاكورةإع.سيدي احمد بن عليزاكورةاع. الروحا 1544541102/09/2009 18 SMAIL TAMACHT51735S05151502/09/2009 51735S03

الرحامنةاع. الفرابيزاكورةإع.درعـــــة 1284564806/09/2005 44 AIT-BA FATIMA51735S021717OX 06/09/2005 19705S05

برشيداع. المباركيينزاكورةاع. امزرو 1261420604/09/2002 60 CHRAA KHADIJA51735S08181804/09/2002 59307S01

شتـوكة ايــت بـهاءاع. 11 ينايرزاكورةاع. امزرو 1408506406/09/2006 32 ABOUNOUAR RACHID51735S08181820/09/2008 01127S01

برشيداع.عمر ابن عبد العزيززاكورةإع.درعـــــة 14474781105/09/2007 30 OUAHMANE MOHAMED51735S02181805/09/2007 59309S02

الجديدةاع. عبد ا العرويزاكورةإع. المام مالك 15055231205/09/2008 29 EL ALOUAOUI KAOUTAR51022S01181805/09/2008 17036S01
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سطاتإع. بني خلوكزاكورةثا. الخوارزمي 14469031305/09/2007 26 AHMED EL HAMCHI51705S03181826/10/2009 59149S01

الجديدةاع. الفضيلةزاكورةثا. بوزروال 15055201205/09/2008 24 ACHKI YOUNESS51021S01181805/09/2008 17043S01

تيزنيتاع. افل اغنيرزاكورةاع. افلندرا 15449251302/09/2009 18 IBARIOUEN MOHAMED51003S01181802/09/2009 73016S01

القنيطرةاع.الملزاكورةاع. امزرو 1285448907/09/2005 42 EL ABIAD JAMAL51735S08191907/09/2005 35913S04

سيدي قاسمإع.عمر ابن الخطــابزاكورةثا. المام البخاري 1504351405/09/2008 24 EL MAKAOUI MOUNIR51020S01191905/09/2008 60113S03

سطاتإع. بئر إنزرانزاكورةثا. الخوارزمي 15049091305/09/2008 24 KARAM RACHID51705S03191905/09/2008 59125S01

الخميساتاع. المام البوصيريزاكورةثا. سيدي عمرو 15057231105/09/2008 24 MASSER BOUNOUCHE51731S01191905/09/2008 37512S01

سطاتإع. اولد فارسزاكورةثا. المام البخاري 15057241105/09/2008 24 CHIHAB ABDELKEBIR51020S01191905/09/2008 59144S01

الخميساتثا. المير مولي رشيدزاكورةاع  . موسى بن نصير 15057331105/09/2008 24 RIFAI ISMAIL51749S01191905/09/2008 37317S01

برشيدثا. الغنميينزاكورةثا. اولد يحيى الكراير 14471141105/09/2007 30 AARIJ MOHAMED51007S01222205/09/2007 59513S01

سيدي قاسمإع. جابر بن حيانزاكورةثا.ابن المهدي الجراري 1447378405/09/2007 30 KRIAM ADIL51018S02222205/09/2007 60115S01

القنيطرةاع. الغربزاكورةإع.سيدي احمد بن علي 1505359505/09/2008 24 BOUHADDAD ABDERRAHIM51735S03222205/09/2008 35900S03

الحوزاع. الطلس الكبيرزاكورةاع. افلندرا 1505378405/09/2008 24 MUSTAPHA KRIMIS51003S01222205/09/2008 46017S01

تيزنيتثا. الجزوليزاكورةثا. الخوارزمي 1545313802/09/2009 18 BOULAASAIR LAHCEN51705S03222202/09/2009 73105S01

الخميساتاع. حودرانزاكورةاع. امزرو 1233287806/09/2001 64 IDRISSI AZAMI ABDELAZIZ51735S08232306/09/2001 37013S01

الفقيه بن صالحاع. عمر الخيامزاكورةم.اع. اوزين 15054121105/09/2008 24 AZEDDINE ACHIK51017S01232305/09/2008 07033S01

شتـوكة ايــت بـهاءاع. 11 ينايرزاكورةثا. الخوارزمي 1544766902/09/2009 18 AGAMOUD MOHAMED51705S03232302/09/2009 01127S01
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خريبكةإع. حــافظ إبراهــيمزاكورةإع. المام مالك 15447811102/09/2009 18 ABDELGHANI LAGLITI51022S01242402/09/2009 41328S01

ورززاتاع.بدرزاكورةإع. المام مالك 1448127205/09/2007 30 MOUFTI MUSTAPHA51022S01252505/09/2007 51301S02

ازيللاع.مولي عيسى بن ادريسزاكورةاع. ترناتة 1505683605/09/2008 24 LAYATI RACHID51025S01252505/09/2008 05305S01

دريوشإع. ابن الطيبزاكورةإع. النخيل 1544403102/09/2009 18 ELHIRCH SAID51705S01252502/09/2009 49626S01

تاوناتاع. سالسزاكورةاع. 16 نونبر 1544404502/09/2009 18 ABDELHAKIM EL KHAROBI51027S01252502/09/2009 65309S02

الرشيديةاع. المختار السوسيزاكورةإع.سيدي احمد بن علي 1544855602/09/2009 18 SABRAOUI MUSTAPHA51735S03252502/09/2009 21033S02

سطاتإع. بني خلوكزاكورةاع. افرا 15454461202/09/2009 18 ABDELHADI AKRA51008S01252502/09/2009 59149S01

تينغيرثا.الورودتينغيراع.المام مسلم 1240947106/09/2001 54 MAKARI        M BAREK51123S04101005/09/2003 51117S01

دريوشإع. عبد العزيز امينتينغيرثا. يوسف بن تاشفين 1277363607/09/2004 53 LESS   AHLAM51018S011010X 07/09/2004 49113S01

العرائشاع. طارق بن زيادتينغيرثا. مولي عبد ا بن حساين  1407943207/09/2005 43 ABOULAALA BOUCHRA51127S011010O07/09/2005 44010S11

.عسو بسلم ُ  ثا بنى مللاع.ابن تومرتتينغيرُ  13097161005/09/2003 30 ZEGAGHI     MIMOUN51017S02101007/09/2007 07024S01

الخميساتاع. المام البوصيريتينغيرثا. محمد السادس 15049531405/09/2008 29 FATIMA ZOHRA CHAIRA21205S01101005/09/2008 37512S01

الجديدةاع.طارق بن زيادتينغيراع.وادي المخازن 1505450205/09/2008 24 CHAHID KHADIJA21014S03101005/09/2008 17045S02

قلعة السراغنةاع.الحسن الثانيتينغيراع. ابن خلدون 1544902902/09/2009 18 MOHAMED ATNAN21012S01101002/09/2009 19105S02

.عسو بسلم ُ  ثا قلعة السراغنةاع. الهيادنةتينغيرُ  1544918202/09/2009 18 SAADI AHMED51017S02101002/09/2009 19024S01

الجديدةاع. الفضيلةتينغيراع. ايت توخسين 15453681002/09/2009 18 EL GARROUMI EL HOUCIN51009S01101002/09/2009 17043S01

الصويرةاع. محمد بلحسن الوزانيتينغيراع. تلمي 1545384102/09/2009 18 ZOUBIR ABDERRAHIM51019S02101002/09/2009 23541S02
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الرشيديةاع. اولد شكيرتينغيرثا.سيدي م.بن عبد ا 1233339413/09/2001 56 KHADRAOUI       NAIMA51135S02111107/09/2005 21305S02

تارودانتاع. تفنوتتينغيرإع. المدون 15054811105/09/2008 24 KHALID BIDA51327S03111105/09/2008 66078S01

شتـوكة ايــت بـهاءاع. تسكدلتتينغيرإع. المدون 15055151105/09/2008 24 MUSTAPHA OUMAKHIR51327S03111105/09/2008 01119S01

القنيطرةإع. مصطفى المعانيتينغيراع. تابرخاشت 1544874102/09/2009 18 ABDELGHAFOUR EL MAANAOUI51013S04111102/09/2009 35913S01

سيدي قاسمإع.عمر ابن الخطــابتينغيراع. ايت يدير 1544876902/09/2009 18 ERAOUFI ABDELJALIL51008S03111102/09/2009 60113S03

.عسو بسلم ُ  ثا برشيداع. حمان الفطواكيتينغيرُ  1544883202/09/2009 18 JARMOUNI   KHALID51017S02111102/09/2009 59719S03

برشيداع.عمر ابن عبد العزيزتينغيراع. ايت توخسين 15448861202/09/2009 18 MAATIR TARIK51009S01111102/09/2009 59309S02

الرشيديةإع.ابو بكر الصديقتينغيراع.وادي المخازن 1545240302/09/2009 18 ELHAFYANI ABDELHAK21014S03111102/09/2009 21021S01

الخميساتإع. 20 غشتتينغيراع. واكليم 1545342302/09/2009 18 ELKHARAZI EL HOUSSIN51021S03111102/09/2009 37109S01

الرشيديةاع. ابن سيناتينغيرثا. مولي عبد ا بن حساين  1285471107/09/2005 42 EL HILALI ABDELMAJID51127S01131307/09/2005 21001S10

الحوزاع. جمال الدين الفغانيتينغيرثا.سيدى بويحيا 1282367507/09/2005 24 ELBOUMESHOULI MOHAMED EL KINAN51123S01131303/09/2008 46107S01

الرشيديةاع. الوحـدةتينغيراع. ايت توخسين 1544448302/09/2009 18 EL HASSAN LAMRANI ALAOUI51009S01131302/09/2009 21521S02

خنيفرةثا. القدستينغيراع.المل 1544967502/09/2009 18 AMAJJOU RACHID21013S01131302/09/2009 39115S01

ميدلتاع. امزيزلتينغيرثا.سيدى بويحيا 1262222104/09/2002 46 ZAIDNI  L HOUSSAIN51123S011515Z09/10/2006 29051S01

ميدلتثا. البحيرةتينغيرثا. يوسف بن تاشفين 1282657407/09/2005 42 KADIRI ISMAIL51018S01151507/09/2005 39521S01

ميدلتاع. زيزتينغيرثا.بومالن دادس 1505802605/09/2008 24 ABDELLAH ATTOCH51113S01151505/09/2008 21037S01

الصويرةثا. تالمستتينغيرثا.الورود 1504867505/09/2008 24 SABAH OUATASSE51117S01161605/09/2008 23127S01
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ورززاتاع. عبد الرحيم بوعبيدتينغيراع.المام مسلم 1279633107/09/2004 45 LAMRINI   SAMIA51123S041717O09/10/2006 51300S08

.عسو بسلم ُ  ثا بنسليمانثا . محمد بن عبد الكريم الخطابيتينغيرُ  14469071205/09/2007 30 KARIM LEBIAD51017S02181805/09/2007 09113S01

إيفرنإع. صخرتينغيراع.الوفاء 1279826107/09/2004 28 SOUFIANE   SIHAME51003S051818OX 26/09/2008 33100S04

بوجدورإع٠الوحدةتينغيرثا.ابو ذر الغفاري 1504749305/09/2008 24 SOUMIA DIB51127S021818O05/09/2008 11105S05

سيدي قاسماع. الزيتونتينغيراع.وادي المخازن 1504820605/09/2008 24 HEMMI YOUSSEF21014S03181805/09/2008 60013S01

الحوزاع. المجدتينغيراع.زاوية البئر 1505755105/09/2008 24 ZAINEB HOSAILY51123S021818O05/09/2008 46917S03

ميدلتاع. امزيزلتينغيرثا.بومالن دادس 14475131005/09/2007 22 ABDESSALAM BEZZAOUI51113S01181802/09/2009 29051S01

.عسو بسلم ُ  ثا شتـوكة ايــت بـهاءثا. سيدي خليلتينغيرُ  1408460206/09/2006 36 AIT HEMMOU EL HASSAN51017S02191906/09/2006 01022S01

طنجة أصيـلةاع. سيدي اليمنيتينغيراع.المل 1544361302/09/2009 18 MSASSI MOHAMMED21013S01191902/09/2009 61115S01

إيفرنإع. ابن سيناتينغيراع. الموحديين 12622511204/09/2002 46 ZIZI  HICHAM51113S02222202/09/2009 33103S02

خنيفرةثا. مولي رشيدتينغيرإع. بوكافر 1544422702/09/2009 18 ABDELLAH TALEB21205S02222202/09/2009 39305S01

الرشيديةإع. مولي يوسفتينغيراع.زايد او حماد 1408434306/09/2006 28 BEN SAYER MOHAMED51135S01232315/09/2008 21200S02

الفقيه بن صالحإع. أم الربيعتينغيرإع. المدون 15054271205/09/2008 24 ABDERRAHIM GUENBOUR51327S03232305/09/2008 07307S01

الحوزإع. تمازوزتتينغيراع.المام مسلم 1177917806/09/2000 60 BAZANI    ABDELELAH51123S04242404/09/2002 46040S02

سيدي بنورإع. القسطلنيتينغيرثا. الشريف الدريسي 14083051106/09/2006 36 EL MUSTAPHA TAHIRI21113S01242406/09/2006 17913S01

اليوسفيةإع. إبن المعتزتينغيراع.وادي المخازن 15046261105/09/2008 24 EL AITOUNI RACHID21014S03242405/09/2008 57020S03

قلعة السراغنةإع. واركيتينغيراع. ايت يدير 1544791202/09/2009 18 MOUSSAID ABDELLATIF51008S03242402/09/2009 19011S01
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المحمديةثا. شكيب ارسلنتينغيراع. السلم 15056771805/09/2008 29 HIBAT ALLAH GHITA21009S01252505/09/2008 09305S01

تارودانتاع. تزمورتتينغيراع.المام مسلم 1407958607/09/2005 24 AIT BAHA HAMMOU51123S04252505/09/2008 66052S02

بنسليمانإع . إبن باجةتينغيرثا. يوسف بن تاشفين 15056611105/09/2008 24 MOHAMED EL BOUHALI51018S01252505/09/2008 09814S01

المحمديةإع . سيدي موسى بن عليتينغيراع. ابن حزم 15056721505/09/2008 24 MOHAMMED FAKIRI51024S01252505/09/2008 09817S01

الرشيديةثا. ابن حزمتينغيرثا.الورود 1505706305/09/2008 24 MUSTAPHA SLIMANI51117S01252505/09/2008 21027S01

الجديدةاع.حليمةالسعديةتينغيراع.زايد او حماد 1447790105/09/2007 30 AZIZ  BOUJAH51135S01282805/09/2007 17010S09
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13

برشيدثا. المغرب العربيمراكشإع.المنفلوطي 1308981105/09/2003 43 NAZHA ELOUDI45506S011010OP 05/12/2005 59041S03

مراكشإع.المنفلوطيمراكشإع. عثمان بن عفان 398102116/09/1991 32 ELAMRI ABDELJABBAR45721S011010P 02/09/2009 45506S01

ســـلاع. المجدمراكشإع.طارق ابن زياد 1152658416/09/1999 45 MINA OUCHAIB45000S251111O07/09/2005 87000S46

مراكشاع. الفاقمراكشاع حمان الفطواكي 890446316/09/1988 40 AMINE EL HASSANIA40000S071515P 05/09/2007 45006S03

اكادير اداوتنـاناع. المتنبيمراكشثا.ابن يوسف )ت ا( 1124590116/09/1998 53 NASRIN TALIBI42000S041717O29/09/2004 01000S11

مراكشالمركب التربوي المندمجمراكشاع.الماوردي 1282534107/09/2005 27 BENSALEK RACHIDA45911S011818O02/09/2009 40014S03

تارودانتاع. سيدي احماد اوعمرمراكشاع. حمان الفطواكي 952646416/09/1980 44 ZOUBAI RACHIDA40004S01222205/09/2006 66030S01

تارودانتاع.اكليمراكشإع. احمد شوقي 968987416/10/1984 47 EL MESSAOUDI RACHIDA42000S082323O05/02/2008 66058S01

قلعة السراغنةاع. اجوالةمراكشاع. للمريم 641350216/09/1978 156 EL MAHI TAHAR45000S042424A17/09/1978 19310S10

الجديدةإع.العيونمراكشاع.المام علي 789451316/09/1992 100 BRECK BOUCHAIB40707S012424A16/09/1992 17105S03

مراكشاع.المام عليمراكشاع. ابن بطوطة 143353217/09/1984 88 SABOUH SAID40708S012424A16/09/1995 40707S01

مراكشاع. المنصوريةمراكشإع. امام الشافعي 688156107/10/1980 60 MANSOUR ABDELMAJID45009S01242404/09/2002 40014S01

مراكشاع مركز 44مراكشاع. ابن بطوطة 1050564116/09/1997 64 TAISSA ABDESSAMAD40708S01292916/09/2001 40017S01

اكادير اداوتنـاناع. المواهبشيشاوةإع. الحسن الثاني 1284171101/01/2002 64 SAIDA IMARHRI48027S011010O01/01/2002 01033S04

اليوسفيةاع. العقادشيشاوةثا.الطلس 1505453405/09/2008 25 EL KEBDANI HANANE48030S021010O05/09/2008 57037S02

الخميساتاع. حودرانشيشاوةاع محمد الخامس 1545365202/09/2002 18 AZZAB MALIKA48022S011010O02/09/2009 37013S01

الحوزاع. جمال الدين الفغانيشيشاوةم.م.للعزيزة 1284032801/01/2002 64 SAID BOUKHRIS48517P0111101/01/2002 46107S01
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شتـوكة ايــت بـهاءاع. 11 ينايرشيشاوةاع. ابن تومرت 1448025605/09/2007 30 ABDELLAH TARGHOUNT48031S03111105/09/2007 01127S01

شيشاوةاع. ابن تومرتشيشاوةاع. ابن بطوطة 1545325202/09/2009 18 AIT BAKHA ABDESLAM48031S04111102/09/2009 48031S03

دريوشثا. بودينارشيشاوةاع. سيدي المختـار 15452101502/09/2009 18 CHOUICHOU RACHID48323S01131302/09/2009 49715S02

الحوزإع. تمازوزتشيشاوةإع. الغزالي 58519916/09/1994 92 ABDOU BOUBKER48513S021515A16/09/1994 46040S02

مراكشاع حمان الفطواكيشيشاوةثا.المام البخاري 7451331016/09/1993 88 LAGHRIBI BOUSSETA48311S011616A16/09/1995 40000S07

سيدي قاسمثا. محمد الزرقطونيشيشاوةإع. الحسن الثاني 1408358106/09/2006 36 ALAOUI ABDELLAOUI SA  NABILA48027S01181806/09/2006 60113S02

مراكشاع. الفاقشيشاوةثا. ابن العربي 1279097207/09/2004 48 EL MANSOURI ASMAA48311S021919O07/09/2004 45006S03

مراكشاع ابن خلدونشيشاوةإع.انس بن مالك 1409619206/09/2006 36 CHAFIA SAADIA48029S01252506/09/2006 40008S01

برشيد اع. اولد زيدانشيشاوةاع محمد الخامس 15056661105/09/2008 29 ELMASBAHI LAYLA48022S01252505/09/2008 59029S01

مراكشاع.الماورديشيشاوةإع.انس بن مالك 1151958716/09/1999 18 HILALI MOHAMED48029S01292902/09/2009 45911S01

ســـلم.إع. المنصور الذهبي)إبن الهيثالحوزاع.مولي ابراهيم 1182219403/10/2000 73 NJIRI   FATIHA46038S01101003/10/2000 87002S56

مراكشاع ابن خلدونالحوزإع. تمازوزت 1177232106/09/2000 38 CHETOUANI    RAHMA46040S021010O06/09/2006 40008S01

مراكشإع. عثمان بن عفانالحوزإع. تمازوزت 1447456305/09/2007 32 MANAL SIHAM46040S021010OX 05/09/2007 45721S01

الحوزإع. تمازوزتالحوزم.ثا. الفراهيدي   تزكين 1176985506/09/2000 24 TAIKI     ZAKARIA46028S01101005/09/2008 46040S02

الحوزاع. تمصلوحتالحوزاع. الطلس الكبير 1281750704/09/2002 61 GARJMI   AICHA46017S01111107/09/2004 46039S01

مراكشإع.طارق ابن زيادالحوزثا.الفراهدي 1284030104/09/2002 36 MINA BEN CHARRADI46211S011111O21/10/2008 45000S25

تارودانتاع. بئر انزرانالحوزاع. الطلس الكبير 1283748101/01/2002 60 NOREDDINE AKROUD46017S01131301/01/2002 66321S03
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الحوزاع. تمصلوحتالحوزاع. اولد امطاع 12817561004/09/2002 56 AMJAHDI     ABDELLATIF46031S01131313/10/2004 46039S01

الجديدةإع.سيدي اسماعيلالحوزثا. التوامة 1544287602/09/2009 18 HICHAM ASSILA46015S02131302/09/2009 17715S01

سيدي بنوراع. النصرالحوزإع التوامة 1544293102/09/2009 18 KARIM LAARAICH46015S01131302/09/2009 17035S01

تازةإع. المغرب العربيالحوزاع.المركز التربوي اغبالو 1545212502/09/2009 18 ADIL EL BAKHCHOUCH46034S01131302/09/2009 69022S01

تازةإع. مغراوةالحوزإع. ويركان 15454061102/09/2009 18 MOUATAMID TIRCHE46040S01131302/09/2009 69511S01

مراكشاع. المنصوريةالحوزم.إع.مولي رشيد 1175732106/09/2000 69 AIT LAHCEN  IMANE46005S011515O06/09/2000 40014S01

الحوزاع علل الفاسيالحوزاع. حمان الفطواكي 212542817/09/1984 42 CHORFI   MOULAY TAHAR46004S02151507/09/2005 46035S01

القنيطرةاع.الملالحوزإع. ويركان 1448263505/09/2007 30 HACHAMI ZAKARIYA46040S01151505/09/2007 35913S04

م.رشــــيد س. عثمــاناع. افريقياالحوزإع.تينمل 1544497202/09/2009 18 MOAD FELLAH46020S01151502/09/2009 79030S16

إنزكان ايت ملــولاع. المستقبلالحوزثا. بئر أنزران 1279330107/09/2004 30 AJJOULI   NEZHA46917S011717O05/09/2007 01305S13

مراكشاع.الماورديالحوزاع. حمان الفطواكي 373906217/09/1990 42 BOUGANI   SAID46004S021818Z07/09/2005 45911S01

الفداء درب السلطانإع. مريم  الفهريةالحوزثا.الفراهدي 1544587202/09/2009 18 ABDELHAK TIKA46211S01202002/09/2009 82000S05

مراكشاع. حمان الفطواكيالحوزإع. العدادية الجديدة 242764916/09/1985 64 OUSSELLIM  LHOUCENE46001S03222206/09/2001 40004S01

الحوزاع. تمصلوحتالحوزاع. اولد امطاع 90703516/09/1995 60 NADIME  HAFSA46031S01222204/09/2002 46039S01

الحوزاع. اولد امطاعالحوزاع. الطلس الكبير 1283811201/01/2002 60 HARROUD   MOHAMED46017S01222201/01/2002 46031S01

مراكشاع. المنصوريةالحوزاع. جمال الدين الفغاني 1048373316/09/1996 54 KERKABA    SIHAM46107S012222O05/09/2003 40014S01

مراكشاع.الماورديالحوزإع. العدادية الجديدة 688252916/09/1980 24 CHOUKRI   HASSAN46001S03222203/09/2008 45911S01
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مراكشالمركب التربوي المندمجالحوزإع التوامة 1504832505/09/2008 24 BELHOUATE SIHAM46015S012222O05/09/2008 40014S03

الحوزاع. جمال الدين الفغانيالحوزم.ثا. الفراهيدي  ازكور 15053831005/09/2008 24 RAMI MOHAMED46027S01222205/09/2008 46107S01

الخميساتاع.المام مالكالحوزاع. المجد 1283784101/01/2002 60 ELMUSTAPHA BENOUAHI46917S03242401/01/2002 37000S06

مراكشإع. امام الشافعيالحوزاع. ابن زهر 12416611025/09/2001 36 CHAKIR   LAHSEN46010S02242406/09/2006 45009S01

مراكشاع. ابن بطوطةالحوزاع.المركز التربوي اغبالو 1261177204/09/2002 31 AIT  BENBRIK    ABDELGHANI46034S012424Z09/11/2009 40708S01

مراكشاع مركز 44الحوزم.ثا. الفراهيدي   تزكين 12615281104/09/2002 30 EL GHORAF      TARIK46028S01242405/09/2007 40017S01

الحوزاع. المجدالحوزاع. الطلس الكبير 1261265204/09/2002 24 BARZI        YOUSSEF46017S01242405/09/2008 46917S03

مراكشاع. الداخلةالحوزاع. جمال الدين الفغاني 12785261107/09/2004 30 JOUANI                   SAID46107S01252505/09/2007 40705S01

سطاتثا. راس العينالحوزإع.تينمل 15057011205/09/2008 24 SAADOUNE NADIA46020S01252505/09/2008 59123S01

الحوزاع. جمال الدين الفغانيالحوزاع. ابن زهر 1545457302/09/2009 18 NAJAT ZADIB46010S02252502/09/2009 46107S01

مراكشاع. النصرالحوزثا.الفراهدي 1280169507/09/2004 48 AIT ZAOUIT   ANOUAR46211S01282807/09/2004 47002S03

مراكشاع. حمان الفطواكيالحوزإع. مولي رشيد 390311816/09/1991 80 ROUGTANE   BRAHIM46111S022929A16/09/1997 40004S01

قلعة السراغنةاع. لوناسدةالحوزاع. المعتمد بن عباد 1123662416/09/1998 40 DIFI         FATIMA46001S04292905/09/2007 19315S05

الحوزإع. مولي رشيدالحوزثا.الفراهدي 1448162205/09/2007 30 ZAROUALI BADR EDDINE46211S01292905/09/2007 46111S02

الرحامنةالمركب التربوي المندمج بوشانالرحامنةاع.القاعدة العسكرية 988936416/09/1993 68 LEHJAMI ABDERRAHIM19511S01101006/09/2000 19723S02

مراكشاع.تانسيفتالرحامنةثا.سيدي بوعثمان 1124798316/09/1998 67 BOUAZZAOUI MUSTAPHA19519S011010Z29/01/2001 40005S01

برشيداع. جنان الدروةالرحامنةاع. احمد المنصور الدهبي 1408593206/09/2006 41 KASBAOUI AZIZA19002S07101006/09/2006 59034S03
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سطاتثا. كيصرالرحامنةثا.صخورالرحامنة و الملحقة 1545381302/09/2009 23 SIDOUR NEZHA19721S01101002/09/2009 59711S01

اسفياع. وادي المخازنالرحامنةإع. وادي المخازن 1177996106/09/2000 68 ESSAIHI YOUSSEF19705S03111106/09/2000 57000S19

الفقيه بن صالحثا. الكنديالرحامنةثا. رأس العين 1284008904/09/2002 34 FEKHARI MINA19353S01111104/11/2009 07700S01

ســـلاع. المحيطالرحامنةاع. الشريف الدريسي 1544868902/09/2009 18 HANAN DARRAF19315S061111O02/09/2009 87215S03

الرحامنةثا. رأس العينالرحامنةإع.بوشان 1544871802/09/2009 18 ELAMRI AYOUB19723S01111102/09/2009 19353S01

الحوزاع. الطلس الكبيرالرحامنةاع. الفرابي 1447317805/09/2007 30 ACHOUANE ABDESSADEQ19705S05131305/09/2007 46017S01

مراكشثا.  الشرفاءالرحامنةاع. الفرابي 1285377907/09/2005 42 OULMANE  ZAHRA19705S051717P 07/09/2005 45005S01

مراكشإع. امام الشافعيالرحامنةإع.بوشان 1544487702/09/2009 19 ACHRIJ MARIEM19723S011818O02/09/2009 45009S01

مراكشاع. الداخلةالرحامنةإع.بوشان 15444881102/09/2009 18 AIT BENSALAH HAKIMA19723S011818O02/09/2009 40705S01

مراكشالمركب التربوي المندمجالرحامنةثا.سيدي بوعثمان 11823051105/10/2000 59 BENBASSA SAIDA19519S01191922/09/2003 40014S03

الحوزإع. مولي رشيدالرحامنةإع. وادي المخازن 1282434907/10/2005 47 RAMOUN  SALIMA19705S03191907/10/2005 46111S02

ســـلم.إع. المنصور الذهبي)إبن الهيثالرحامنةثا.صخورالرحامنة و الملحقة 1446851305/09/2007 30 OUJMLI CHAKIR19721S01191905/09/2007 87002S56

قلعة السراغنةاع. المربوحالرحامنةثا.صخورالرحامنة و الملحقة 1544661302/09/2009 18 LACHQAR MOUNIR19721S01222202/09/2009 19043S02

اسفياع. السعديينالرحامنةإع.بوشان 1448071105/09/2007 31 AMAJID HAYAT19723S012424O05/09/2007 57032S01

مراكشاع. ابن بطوطةالرحامنةإع.المام البوخاري 1151954416/09/1999 60 IDRISSI MY ABDELLATIF19511S02292906/09/2002 40708S01

الحوزثا.الفراهديقلعة السراغنةاع .الصهريج 1283969401/01/2005 36 ENNABIL BOUCHRA19115S01111105/09/2007 46211S01

شتـوكة ايــت بـهاءاع. 11 ينايرقلعة السراغنةإع. لمزم 14474291105/09/2007 30 OULHIK ABDELLAH19129S01111105/09/2007 01127S01

P66 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

مراكش- تانسيفت - الحوز13

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

مراكشاع. المنصوريةقلعة السراغنةإع. لمزم 1504574905/09/2008 24 HDIDOU NAOUAL19129S011313O05/09/2008 40014S01

سطاتثا. العيونقلعة السراغنةاع.الدشرة 1544296102/09/2009 18 AZZOUZ ABDERRAZAK19311S01131302/09/2009 59115S01

مراكشاع حمان الفطواكيقلعة السراغنةإع. سيدي عبد الرحمان 289322216/09/1986 124 OUNIB ABDERRAHMAN19300S071515AX 16/09/1986 40000S07

مراكشإع. امام الشافعيقلعة السراغنةاع. الليمون 2132231117/09/1984 108 IMEI BRAHIM19001S091515A23/09/1993 45009S01

الحوزإع. العدادية الجديدةقلعة السراغنةثا.تمللت 3468831016/09/1988 68 EL ARGOUBI SAMIR19123S01151506/09/2000 46001S03

الحوزاع. سد النفيسقلعة السراغنةإع. واركي 1048255316/09/1999 64 JERRADI MOHAMED FAOUZI19011S01151506/09/2001 46032S01

سيدي قاسمإع. جابر بن حيانقلعة السراغنةاع.الرازي 1408528206/09/2006 36 BOUSERG AYOUB19009S02151506/09/2006 60115S01

فيجيجثا. بـــدرقلعة السراغنةإع. اولد ناصر 1448280105/09/2007 30 MATTO ABDELLAH19019S02151505/09/2007 29117S01

الناضوراع.اعزاننقلعة السراغنةاع .الصهريج 15058391205/09/2008 24 MOKHTARI MOKHLIS19115S01151505/09/2008 49011S02

القنيطرةثا. التقدمقلعة السراغنةاع. الليمون 1544604902/09/2009 18 YOUSRA MIHRATI19001S091616O02/09/2009 35000S18

مراكشثا.ابن يوسف )ت ا(قلعة السراغنةاع. اجوالة 1280338107/09/2004 20 EL MOKHANTAR RACHIDA19310S101717OX 02/09/2009 42000S04

مراكشاع علل بن عبداقلعة السراغنةاع.الزيتون 899906416/09/1992 103 BOUKEMTOR HAKIMA19300S041818O/A16/09/1992 40709S02

اسفيإع. ابن طفيلقلعة السراغنةإع. اولد ناصر 7893871116/09/1992 48 ABDELMOUNIM BELAYACHI19019S02181807/09/2004 57037S01

سطاتاع. أنس بن مالكقلعة السراغنةاع.الحسن الثاني 1177209806/09/2000 48 FIKRY ILHAM19105S021818O17/10/2007 59100S02

إيفرنإع.الفرابيقلعة السراغنةإع. لمزم 14092211306/09/2006 36 ABDELHAKIM BENDAOUD19129S01181806/09/2006 33009S01

مراكشاع. المنصوريةقلعة السراغنةاع. اولد خلوف 1278683107/09/2004 31 AZERBOUA LOUBNA19315S011818O05/09/2007 40014S01

الحوزاع. حمان الفطواكيقلعة السراغنةاع .الصهريج 1281267207/09/2004 29 AMMI KHADIJA19115S01181827/10/2008 46004S02
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الحوزاع. الطلس الكبيرقلعة السراغنةاع. لعثامنة 1544592102/09/2009 18 SAID IFRAD19315S08181802/09/2009 46017S01

بنسليمانثا. المنصوريةقلعة السراغنةثا .العامرية 1282418307/09/2005 43 HANAA KHOUBA19305S011919O07/09/2005 09015S02

الحوزإع. العدادية الجديدةقلعة السراغنةثا.تمللت 961735116/09/1981 128 RHAYOU MINA19123S012222A16/09/1985 46001S03

الحوزإع. العدادية الجديدةقلعة السراغنةإع . ابن الحجاج 1447893105/09/2007 30 ATOLI SAADIA19121S01222205/09/2007 46001S03

الحوزاع علل الفاسيقلعة السراغنةثا .العامرية 1544656202/09/2009 23 EL AKRI NOUR EL HOUDA19305S01222202/09/2009 46035S01

اسفيإع. عثمان بن عفانقلعة السراغنةاع. سيدي عيسى بن سلمان 1240230506/09/2001 18 MQAIS NEZHA19315S04232302/09/2009 57025S01

برشيدثا. الغنميينقلعة السراغنةاع.سيدي موسى 1545296202/09/2009 18 LALLA HOURIA JAHID19037S01232302/09/2009 59513S01

الصويرةاع. العبدريقلعة السراغنةاع. لعثامنة 1232868106/09/2001 36 BERGADI KHALID19315S08242406/09/2006 23000S04

سطاتثا. البـــروجقلعة السراغنةاع.سيدي موسى 1233083206/09/2001 30 NOUREDDINE ELKAMILI19037S01242405/09/2007 59517S01

قلعة السراغنةاع. المربوحقلعة السراغنةاع. اجوالة 1262073104/09/2002 30 AIT KABBOURA RAHHAL19310S10242402/09/2009 19043S02

الصخيرات تمارةاع. يعقوب المنصورقلعة السراغنةاع. لوناسدة 1545433202/09/2009 18 BELKADI   KARIMA19315S052525O02/09/2009 89002S01

الصويرةاع. تمنارالصويرةاع.الغزالي 1283729101/01/2002 54 FATIMA JELOULI23027S02101009/10/2006 23300S01

الصويرةاع. المركب التربوي مجيالصويرةاع. عبد الرحيم بوعبيد 1281728304/09/2002 52 BRIKA  HABIB ALLAH23541S05101006/09/2006 23514S01

اسفيإع. ابن طفيلالصويرةاع. محمد بلحسن الوزاني 1177901506/09/2000 48 MUSTAPHA BENAMOUR23541S02101010/10/2006 57037S01

الخميساتإع. ابن الثيرالصويرةاع.الغزالي 1408589406/09/2006 19 CHKIBOU HAYAT23027S021010O02/09/2009 37007S01

الجديدةإع. الوردالصويرةإع.ايت داوود 1545373602/09/2009 18 IDRISSI IMANE23004S011010O02/09/2009 17109S01

الصويرةاع. محمد عزيز الحبابيالصويرةاع. تمنار 1283718101/01/2002 54 JABBAR  AICHA23300S01111110/10/2006 23541S10
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اسفيإع. الفارابيالصويرةاع.الغزالي 13091151005/09/2003 54 ADIL HAILOU23027S02111105/09/2003 57028S01

دريوشإع. ابن الطيبالصويرةاع. عبد ا كنون 1545248702/09/2009 18 HADDOUCH YOUSSEF23541S01111102/09/2009 49626S01

شيشاوةاع. سيدي المختـارالصويرةإع.ايت داوود 1283914201/01/2002 40 IRGUI HABIBA23004S01131305/09/2007 48323S01

شيشاوةاع. سيدي المختـارالصويرةإع . تافتاشت 1283765301/01/2002 32 AKARBIL ABDELLATIF23513S01131306/09/2009 48323S01

الناضورثا.مقدم بـوزيـانالصويرةاع. علل الفاسي 1545204502/09/2009 18 BENAMAR ABDELHAKE23541S08131302/09/2009 49507S01

دريوشثا. بودينارالصويرةاع. علل الفاسي 15452311102/09/2009 18 ZIANI YOUSSEF23541S08131302/09/2009 49715S02

تازةاع. اجديرالصويرةاع. عمر بن جلون 1545388402/09/2009 18 BOUARFA ANOIAR23541S11131302/09/2009 69111S01

دريوشإع. إدريس الولالصويرةإع. اسميمو 14482401105/09/2007 30 BENMESSAOUD MOHAMMED23323S01151505/09/2007 49721S02

امضيق الفنيدقاع. ابن زيدونالصويرةاع. تمنار 1448276205/09/2007 30 LAMASS TARIK23300S01151505/09/2007 71001S06

اسفيإع. عثمان بن عفانالصويرةاع. المهدي بن بركة 1448297705/09/2007 30 TANTOUNI SALEH23541S04151505/09/2007 57025S01

الرحامنةاع. النهضةالصويرةإع . تافتاشت 15445491002/09/2009 18 EL GARNAOUI RACHID23513S01151502/09/2009 19002S09

الجديدةاع. عبد ا العرويالصويرةاع.الغزالي 1544553602/09/2009 18 SMIMIH KAMAL23027S02151502/09/2009 17036S01

الناضورإع. المسيـــــــرةالصويرةثا. تالمست 1544602902/09/2009 18 LAHIT AIDA23127S01161602/09/2009 49000S06

اسفيإع. ابن طفيلالصويرةثا. تالمست 1505527705/09/2008 23 MAAROUFI LOUBNA23127S011818O10/10/2009 57037S01

اسفيإع. إبن رشدالصويرةإع. اسميمو 1408567206/09/2006 36 LHAREJ ABDESSELAM23323S01191906/09/2006 57119S01

الـــرباطإع. محمد الزرقطونيالصويرةاع. عمر بن جلون 1447863305/09/2007 30 CHIHAB MOHAMMED23541S11212105/09/2007 85020S03

اسفياع. احمد امينالصويرةاع.الغزالي 1505586905/09/2008 29 JOUNANINE TOURYA23027S02222205/09/2008 57037S05
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اسفياع. احمد امينالصويرةإع . تافتاشت 1505571205/09/2008 27 ELAZE MERYEM23513S01222202/09/2009 57037S05

القنيطرةاع. ابي القاسم الشابيالصويرةاع. عبد الرحيم بوعبيد 1505585105/09/2008 24 HNAWI BOUCHRA23541S052222O05/09/2008 35029S01

طنجة أصيـلةاع. العوامة 2الصويرةاع. علل الفاسي 1545320502/09/2009 19 NAIM NAJAT23541S082222O02/09/2009 61002S02

العرائشإع . ريصانةالصويرةاع.الغزالي 1544658402/09/2009 18 ELMARZAK RABIT23027S02222202/09/2009 44518S01

الرحامنةثا.صخورالرحامنة و الملحقةالصويرةإع.ايت داوود 1544660502/09/2009 18 LACHHAB KAMAL23004S01222202/09/2009 19721S01

الصخيرات تمارةاع. مولي ادريس الزهرالصويرةإع. العدادية الجديدة 9682501216/09/1982 100 MONTACIRA  SAIFI23000S052323A16/09/1992 89310S05

امضيق الفنيدقإع.ابن الهيثمالصويرةاع. عمر بن جلون 1504527605/09/2008 24 AIT EL MOUDDEN SAHAR23541S11232305/09/2008 71100S01

سيدي بنورثا. إبن العربيالصويرةاع. ابن سينا 1408298406/09/2006 36 MIKSSAT FATIMA23040S01242406/09/2006 17249S01

سطاتاع. أنس بن مالكالصويرةاع.الغزالي 1409034806/09/2006 36 NOUWIR AMAL23027S02242406/09/2006 59100S02

الجديدةاع. وادي الدهبالصويرةاع. العبدري 1408302206/09/2006 30 NARIBI MALIKA23000S04242414/10/2009 17015S01

الجديدةإع. سيدي عابدالصويرةإع. اسميمو 1544332302/09/2009 18 KHALIDI FATIMA EZZAHRA23323S012424O02/09/2009 17600S01

مديونةإع. تيط مليلالصويرةاع.محمد 6 1261364724/09/2002 60 SOULIMAN  BOULAHYAOUI23000S03252524/09/2002 76121S01

تطواناع. صدينةالصويرةاع. عمر بن جلون 1408905806/09/2006 36 DAHBI EL KHAMLICHI23541S11252506/09/2006 71015S01

برشيدم.ثا.اولد حريز الغربيةالصويرةاع.محمد 6 1409617106/09/2006 36 BOUAOUDA KHALIL23000S03252506/09/2006 59041S02

شيشاوةاع. سيدي المختـارالصويرةاع. المهدي بن بركة 1545442402/09/2009 23 SAMI FATIMA23541S04252502/09/2009 48323S01

إيفرنإع. صخرالصويرةاع. العبدري 1280332107/09/2004 48 ELALAOUI ABDELOUAHHAB23000S042828Z07/09/2004 33100S04

اسفياع. ابن المنضورالصويرةثا. مولي رشيد 1152428416/09/1999 68 ABDELOUAHAD  BOURGANA23129S02292906/09/2000 57026S01
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14

الحوزاع علل الفاسيالجديدةإع. الورد 1044943316/09/1996 31 EL AKHFACH LATIFA17109S01101009/11/2009 46035S01

مكناسثا. لحسن بن محمد بن مباركالجديدةاع. المام علي 1786151116/09/1983 90 EL KHARRAZI ABDELMALEK17008S01131306/09/2004 47525S01

ســـلاع. الحزام الخضرالجديدةاع . الساحل 1270758116/09/2003 44 AMIZ    ANASS17105S05131323/10/2008 87115S21

سيدي سليمانإع.الحسن الثانيالجديدةاع.الفارابي 1544626902/09/2009 18 REDOINI JAMAL17007S01131302/09/2009 35017S01

الجديدةثا.القاضي عياض ت أالجديدةاع.مولي عبد ا 1152931116/09/1999 48 BEKKOUS ABDELLATIF17305S01161606/09/2004 17010S08

وزانإع. خالد بن الوليدالجديدةاع.طارق بن زياد 1152903316/09/1999 24 ZADNI        MAJDA OUMOULALA17045S02181820/10/2009 60517S01

اكادير اداوتنـانإع. الموزالجديدةإع. المنار 933196219/09/1977 78 EL HOR FATIMA17010S14242425/09/2000 01031S01

ســـلاع. الهناءالجديدةإع. عبد المالك السعدي 1124281416/09/1998 18 HAMDI        EL MOKHTAR17705S01242402/09/2009 87002S50

المحمديةإع. البراهمةالجديدةإع. عبد المالك السعدي 14469581605/09/2007 30 KANDALI  KHALID17705S01252505/09/2007 76122S01

وزانإع. ابي بكر الرازيسيدي بنوراع.الطاوس 15448701602/09/2009 18 EL AMRANY MOHAMED17028S02111102/09/2009 60505S01

سيدي بنوراع. النصرسيدي بنورإع . السلم 1281629104/09/2002 54 BEN HARRAF EL HABIB17226S01131320/10/2005 17035S01

الجديدةإع . الرشادسيدي بنوراع. المختار السوسي 1447565605/09/2007 26 JNIKHAT ZAKARIA17500S05131326/10/2009 17241S01

اسفيإع.ابن عبادسيدي بنوراع. الوليدية 1504575510/09/2008 24 KHALID KHADIJA17911S01131310/09/2008 57100S02

العرائشاع.الساحلسيدي بنوراع. ابن عباد 1544624302/09/2009 18 CHOUKRI HICHAM17051S01131302/09/2009 44017S01

الجديدةاع.للحسناءسيدي بنوراع. حمان الفطواكي 297073216/09/1986 118 TADILI ABDELRHAFOUR17500S011515A16/09/1989 17000S03

الجديدةاع. المصبسيدي بنورثا. المام الغزالي 296475316/09/1986 108 AZIZI         REDOUANE17500S041515A16/09/1994 17001S06

الجديدةإع. خالد بن الوليدسيدي بنوراع.علل بن عبد ا 310813821/09/1987 92 EL MALKI      EL MOSTAFA17905S031515A16/09/1994 17017S01
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اسفياع. قاسم امينسيدي بنورإع. القسطلني 12416541126/09/2001 41 BELATTAR     FATIMA17913S01181806/09/2006 57115S01

الجديدةإع.سيدي اسماعيلسيدي بنوراع.الطلس 1280625907/09/2004 26 MABROUK NAIMA17033S01181820/10/2009 17715S01

الجديدةاع. المام مسلمسيدي بنوراع.علل بن عبد ا 1408222106/09/2006 37 CHAHLAOUI MINA17905S031919O06/09/2006 17305S02

الجديدةاع. الفضيلةسيدي بنوراع.اربعاء العونات  و الملحقة 1261959204/09/2002 18 MOATASSIM BILLAH  LAKBIR17505S01222202/09/2009 17043S01

سيدي بنوراع.الطلسسيدي بنوراع. الفضيلة 1408266206/09/2006 18 ACHAK AZ-ZEDINE17027S01222202/09/2009 17033S01

القنيطرةاع. ابي القاسم الشابيسيدي بنوراع. الفضيلة 15446411002/09/2009 23 GUEFIGUIF NAJAT17027S01232302/09/2009 35029S01

اسفياع.الفقيه الجازوليسيدي بنوراع. الوليدية 1045193216/09/1996 68 EL AMINE     MOHAMMED17911S01292904/09/2000 57515S01

القنيطرةإع. المشاتلاليوسفيةإع. لل عــائشة 883646216/09/1986 124 KELTOUM HAIZOUN57300S041010O/A16/09/1986 35009S02

مراكشاع. المنصوريةاليوسفيةاع. المام الغزالي 1447413505/09/2007 27 BOULEKHIAR AMAL57020S021111O11/02/2010 40014S01

سيدي سليماناع. السلماليوسفيةاع. المام الغزالي 1447585105/09/2007 30 ZARHOUNI HAKIM57020S02131305/09/2007 35030S03

ســـلاع.المنصور الدهبياليوسفيةاع. العقاد 1504792905/09/2008 24 EL FATMI ABDELAZIZ57037S02131305/09/2008 87002S43

الجديدةإع. سيدي عابداليوسفيةإع. إبن المعتز 1505777109/09/2008 24 ENNEDDAM YOUSSEF57020S03131309/09/2008 17600S01

سيدي سليماناع. إبن ياسيناليوسفيةإع. إبن المعتز 1448294305/09/2007 30 SGHIR KHALID57020S03151505/09/2007 35213S02

اسفياع. البحترياليوسفيةاع. المام الغزالي 897344630/11/1990 48 FATIMA   BENCIF57020S02181807/09/2004 57037S06

اسفياع. السعدييناليوسفيةاع. يعقوب المنصور 1262062104/09/2002 37 QAQ     AICHA57017S011818O06/09/2006 57032S01

اسفيإع. مولي يوسفاليوسفيةاع. يعقوب المنصور 1151379116/09/1999 20 EL OUARDANI     SOUMIA57017S012222OX 02/09/2009 57000S11

اسفيإع. عثمان بن عفاناليوسفيةاع. 30 يوليوز 748212816/09/1993 18 GAMRAOUI   ABDELKABIR57006S03222202/09/2009 57025S01

P72 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

دكالة- عبدة14

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

اسفيإع. الفارابياليوسفيةاع. البيروني 15443071002/09/2009 18 SAWLI JAMAL57022S01222202/09/2009 57028S01

اسفياع. هارون الرشيداليوسفيةاع. راضي سلوي 1152412216/09/1999 50 MESSAOUD ELHAOURI57300S05232305/09/2007 57037S04

اليوسفيةاع. 30 يوليوزاليوسفيةاع. المام الغزالي 1280230107/09/2004 30 EL  GHADYRY   SAID57020S02252505/09/2007 57006S03

سطاتثا. العيوناليوسفيةاع. 30 يوليوز 14481341005/09/2007 30 SOUHAILI ALI57006S03252505/09/2007 59115S01

اسفياع. السعدييناسفيإع. ابن زهر 1281602204/09/2002 38 EL AHRACHE MALIKA57515S031010O06/09/2006 57032S01

اسفياع. السعدييناسفياع. وادي المخازن 670249117/09/1979 86 LAMDAK EL MUSTAFA57000S19111131/12/2009 57032S01

القنيطرةاع. يعقوب المنصور الذهبياسفيإع. مولي إدريس الول 15051811105/09/2008 24 BOUMADIAN SAMIR57517S02111105/09/2008 35023S01

اسفياع. السعدييناسفيإع. الفارابي 139669111/02/1980 76 MHAMMED EL KACHACH57028S01131316/09/1998 57032S01

الـــرباطثا.الميرة عائشةاسفيإع. مولي رشيد 1544284105/09/2009 18 LATIFA CHRINIJA57100S031313OX 10/09/2009 85020S08

اسفيإع. مولي رشيداسفياع. ابن حنبل 1544285202/09/2009 18 ELMESKI SAMIRA57037S03131302/09/2009 57100S03

تازةإع. المجــــــــداسفيإع.ابن عباد 1545217502/09/2009 18 HAMZAOUI FATIM-EZZAHRA57100S02131302/09/2009 69515S04

الحوزاع. المجداسفيإع. احمد الطيب  بنهيمة 863382229/10/1984 120 MAHJOUB OURDIGHI57000S031515A26/09/1990 46917S03

الصخيرات تمارةاع صلح الدين اليوبياسفيإع. مولي ادريس الثاني 974913502/12/1980 132 MALIKA M  KHALFAOUI57000S101818A17/09/1984 89310S02

برشيدثا. المغرب العربياسفيإع. إبن رشد 1279030227/09/2004 48 ABBOUD KARIMA57119S01191927/09/2004 59041S03

المحمديةإع.علل بن عبد ااسفيإع.ابن عباد 1408233606/09/2006 36 HARID SAMIHA57100S021919O06/09/2006 83050S12

مديونةاع.سيدي حجاجاسفيإع. الفارابي 15057181605/09/2008 24 SAFAA AKRADI57028S011919O05/09/2008 76006S01

اسفياع. السعدييناسفيإع. مولي يوسف 121742116/09/1981 144 MOSTAFA DAMAR57000S112222AP 22/10/1981 57032S01
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نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

مراكشإع. عثمان بن عفاناسفيإع. بئر أنزران 155588601/04/1984 136 GHANDI MOHAMMED57000S152222A01/04/1984 45721S01

مراكشاع.الماوردياسفيإع.ابن عباد 279702916/09/1985 116 EL OUARID ESSAID57100S022323A16/09/1988 45911S01

اسفياع. السعدييناسفيإع. سيدي عبد الكريم 967865117/09/1984 70 FOUZIA ESSAADI57000S08232323/09/2008 57032S01

الجديدةاع.للحسناءاسفياع. عبد الرحمان شناف 1280509528/09/2004 53 LAROUSSI      FATIMA57000S14252528/09/2004 17000S03

P74 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشاوية- ورديغة15

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

15

ســـلاع.عبد الرحمان حجيبنسليماناع. المنصورية 1176789206/09/2000 44 BOUCHRA ELBIHSI09015S011010OX 07/09/2005 87000S06

مديونةاع.التحديبنسليمانثا . محمد بن عبد الكريم الخط 1545362502/09/2009 19 YAZINE ASMAA09113S011111O02/09/2009 76004S03

ســـلاع. المجدبنسليماناع. عمرو بن محمد بن علي 1504809205/09/2008 25 NAIMI NADIA09016S011313O05/09/2008 87000S46

القنيطرةاع. النهضةبنسليمانإع . إبن باجة 1504810505/09/2008 25 OUYAHIA NOUFISSA09814S011313O05/09/2008 35012S01

القنيطرةإع.الجاحظبنسليماناع. علل بن عبد ا 1505245605/09/2008 24 EL GHARBAOUI KARIMA09006S011313O05/09/2008 35205S01

بنسليماناع. حمان الفطواكيبنسليمانثا . محمد بن عبد الكريم الخط 1050705516/09/1997 54 TOUIBI HANANE09113S01181816/09/2003 09013S01

طنجة أصيـلةإع.حسان ابن تابتبنسليماناع. حمان الفطواكي 1407863217/09/2005 25 SAGHROUNE HANANE09013S011818O05/09/2008 61010S27

عين السبع الحي المحماع.المتنبــىبنسليماناع. علل بن عبد ا 1280671307/09/2004 33 SANDALI ABDELLAH09006S011919ZP 05/09/2008 77019S04

خريبكةإع.الحسن الثانيبنسليماناع. علل بن عبد ا 1545435502/09/2009 20 BOUKHARI BOUCHRA09006S012525O02/09/2009 41010S03

امضيق الفنيدقاع. ابن زيدونخريبكةاع. المام مالك 974707516/09/1983 128 LAKRICHI HAFIDA41000S041010A19/11/1985 71001S06

الرحامنةإع. وادي المخازنخريبكةإع. حــافظ إبراهــيم 1282520207/09/2005 42 BENALLALI FARAH41328S01111107/09/2005 19705S03

أسـا الزاكإع. المسيرة الخضراءخريبكةإع. عمر بن الخطاب 12794651007/09/2004 30 MOUHSSINE YOUSSEF41010S02111105/09/2007 31505S01

مديونةاع. جودار محمد بن عبد اخريبكةاع. القادسية 14474161405/09/2007 30 EL OIDII MOHAMED41007S01111105/09/2007 76005S01

الفقيه بن صالحإع. إبن خلدونخريبكةإع. وادي الذهب 1447421705/09/2007 26 HARDAOUI MOHAMED41010S06111123/09/2009 07700S03

الرحامنةاع. الشريف الدريسيخريبكةإع. عمر بن الخطاب 15048711005/09/2008 24 ABOULATIFA ABDELKARIM41010S02111105/09/2008 19315S06

سطاتاع. أنس بن مالكخريبكةإع. وادي الذهب 1504887305/09/2008 24 GRAIRAT SALAH41010S06111105/09/2008 59100S02

الخميساتاع. زينب النفزاويةخريبكةإع. وادي الذهب 1504794105/09/2008 24 ELMAHRI BENRAHOU41010S06131305/09/2008 37721S06

P75 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشاوية- ورديغة15

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

الرشيديةاع. الوحـدةخريبكةاع. الشهيد محمد كداحة 15048121105/09/2008 24 SAADI AMMAR41011S01131305/09/2008 21521S02

سيدي سليماناع. السلمخريبكةاع. البراكسة 1505023305/09/2008 24 EL KARFA DRISS41330S01131305/09/2008 35030S03

القنيطرةاع. صلح الدين اليوبيخريبكةإع. وادي الذهب 1505057505/09/2008 24 TALIDI MOHAMED41010S06131305/09/2008 35900S02

طنجة أصيـلةاع. الفرابيخريبكةاع. الشهيد الجيللي بن لبصير 1505257705/09/2008 24 HARRAKI OTMAN41320S02131305/09/2008 61010S32

الحي الحسنياع. انس ابن مالكخريبكةإع. سيدي عبد العزيز 1505766905/09/2008 24 BEROUZI ABDELLATIF41010S04131305/09/2008 75010S15

مديونةاع. عبد ا ابراهيمخريبكةإع. عمر بن الخطاب 1505772305/09/2008 24 CHADLI AHMED41010S02131305/09/2008 79003S15

الحي الحسنياع. خالد بن الوليدخريبكةإع. عمر بن الخطاب 1505778105/09/2008 24 HARKATIA  MOURAD41010S02131305/09/2008 75115S11

برشيدم.اع الشاطئخريبكةإع. بوعبيد الشرقي 1505781505/09/2008 24 MASKINI MUSTAPHA41100S04131305/09/2008 59043S03

خنيفرةثا. الحسن اليوسيخريبكةإع. بوعبيد الشرقي 1505784505/09/2008 24 MOURADI EL HOUSSINE41100S04131305/09/2008 39105S01

القنيطرةإع. المشاتلخريبكةاع.خالد ابن الوليد 61205116/09/1994 92 GAOUI LAHOUSSINE41309S021515A16/09/1994 35009S02

برشيداع. جنان الدروةخريبكةاع.خالد ابن الوليد 368078116/09/1989 90 NOUKHILI MOHAMED41309S02151516/09/2000 59034S03

خريبكةإع. اولد عيسىخريبكةاع. الشهيد البوهالي بن القائد 1233656606/09/2001 48 SOUNI BOUABID41021S01151507/09/2005 41331S02

الخميساتإع. ابن الثيرخريبكةإع. حــافظ إبراهــيم 90396216/09/1995 80 EL KHALFI HICHAM41328S011818A16/09/1997 37007S01

ســـلاع. الريحانخريبكةثا. ورديـــغة 59109416/09/1994 77 EL BACHIRI KAMAR41309S101818X 16/09/1999 87111S02

خريبكةثا. ورديـــغةخريبكةاع. القادسية 1408611106/09/2006 38 HARRADA IBTISSAM41007S011818O06/09/2006 41309S10

الخميساتاع. المام البوصيريخريبكةاع. الشهيد محمد العنصري 14481931105/09/2007 30 ELADDAOUI KARIMA41010S21181805/09/2007 37512S01

مديونةاع.سيدي حجاجخريبكةإع. الزرقطوني 14481991405/09/2007 30 SADIK HOUDA41025S011818O05/09/2007 76006S01

P76 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشاوية- ورديغة15

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

سطاتإع. امزورةخريبكةإع. عثمان ابن عفــان 14082301506/09/2006 36 ERRGUAI ABDERREZZAK41315S01191906/09/2006 59713S01

بنى مللاع.ابن تومرتخريبكةإع. بوعبيد الشرقي 180297316/09/1983 124 BAYADDOU AHMED41100S042222A17/01/1987 07024S01

خريبكةاع.العيونخريبكةإع.الحسن الثاني 1505664505/09/2008 24 EL GUEDDARI  AMAL41010S03252505/09/2008 41019S01

القنيطرةإع. مصطفى المعانيسطاتثا. البـــروج 1447502505/09/2007 30 OKAYL KHALID59517S01101005/09/2007 35913S01

برشيدإع.اولد زيانسطاتاع. سيدي الدهبي 1544458802/09/2009 20 CHIHAB ILHAM59012S011010O02/09/2009 59034S01

خريبكةإع. عمر بن الخطابسطاتثا. البـــروج 1182270409/01/2001 54 KROUIT AMINA59517S01111105/09/2003 41010S02

ســـلم.إع. المنصور الذهبي)إبن الهيثسطاتإع. بئر إنزران 1409118429/09/2006 36 DERKAOUI SAID59125S01131329/09/2006 87002S56

المحمديةإع. ولد مومنسطاتثا. البـــروج 15043941305/09/2008 29 ATOUANI HANANE59517S01131305/09/2008 76122S05

م.رشــــيد س. عثمــاناع. لل مريمسطاتإع. بني خلوك 1504400205/09/2008 29 BEN MOUMANE KHADIJA59149S01131305/09/2008 79030S11

مديونةاع.عبد الواحد المراكشيسطاتثا. كيصر 1504405505/09/2008 29 CHERRADI HAJAR59711S01131305/09/2008 79117S03

النواصرإع. المام مسلمسطاتاع. عبد الكريم الخطابي 1504411705/09/2008 29 EL HAJJOUJI AICHA59719S02131305/09/2008 75003S01

بن مسيكإع.المام الغزاليسطاتاع. أنس بن مالك 1505226105/09/2008 29 BELKADI IMANE59100S02131305/09/2008 79003S01

النواصراع. الداخلةسطاتاع. الخزازرة 1505260405/09/2008 29 HSSAINE HANANE59110S01131305/09/2008 75100S01

سيدي البرنوصياع. سكنيسطاتثا. البـــروج 1504418205/09/2008 25 ERRAZI FATIMA59517S011313O05/09/2008 76015S14

العرائشاع. العوامرةسطاتثا. راس العين 1544619502/09/2009 18 GUEZRA MOHAMED59123S01131302/09/2009 44305S01

القنيطرةاع. معاد بن جبلسطاتإع. بئر إنزران 1544623102/09/2009 18 LAMLAOUA KHLIFI59125S01131302/09/2009 35900S05

سيدي سليمانإع. اللعبيياتسطاتإع.محمد 6 1544975602/09/2009 18 EL MAJDOUBI MUSTAPHA59100S03131302/09/2009 35021S01

P77 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشاوية- ورديغة15

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

القنيطرةاع. الشريف الراضـيسطاتإع. بئر إنزران 1544976502/09/2009 18 EL MASKINI DRISS59125S01131302/09/2009 35905S01

خنيفرةاع. الخوارزميسطاتاع. كدانة 12327441006/09/2001 60 AMOUZIGH NAJIB59068S02151504/09/2002 39012S03

الفقيه بن صالحإع.محمد 6سطاتاع. سيدي الدهبي 1262254504/09/2002 36 ZOUZOU REDOUANE59012S01151506/09/2006 07309S02

ســـلم.إع. المنصور الذهبي)إبن الهيثسطاتإع.محمد 6 696035616/09/1980 92 GUEDDAR ABDELLAH59100S031818A16/09/1994 87002S56

برشيداع. جنان الدروةسطاتإع. بني خلوك 297743416/09/1986 74 EL BASRAOUI MOHAMED59149S01181816/09/1999 59034S03

العرائشاع. المام مسلمسطاتاع. أنس بن مالك 1182166307/10/2000 36 FARTINI ELHASSAN59100S02181806/09/2006 44010S04

المحمديةم.ثا. الجولنسطاتإع. اولد فارس 1284407728/09/2005 42 EL HADDASSI LATIFA59144S011919O28/09/2005 83001S17

سيدي البرنوصياع. ابن خلدونسطاتإع. بئر إنزران 1504355305/09/2008 25 IKRAM HAMMARI59125S011919OX 05/09/2008 77040S11

سطاتثا. اولد سعيدسطاتإع. بئر إنزران 329089116/09/1988 116 LAGHYATI NOURREDDINE59125S012222A16/09/1988 59719S01

الجديدةاع. وادي الدهبسطاتإع. بئر إنزران 1408423606/09/2006 18 KOTABI ABDELGHANI59125S01222202/09/2009 17015S01

الفقيه بن صالحإع. يوسف بن تاشفينسطاتثا. البـــروج 1408853306/09/2006 18 BENNAJAR SALAH59517S01222202/09/2009 07711S02

القنيطرةإع.الجاحظسطاتإع . القاضي عياض 1505417805/09/2008 29 BAGHOR SOMAYA59158S01232305/09/2008 35205S01

الفقيه بن صالحاع. عمر الخيامسطاتثا. البـــروج 1262010904/09/2002 18 NOURI KHALID59517S01242402/09/2009 07033S01

مديونةاع. جودار محمد بن عبد اسطاتإع. بني خلوك 15057071605/09/2008 24 TABARNI RAJAA59149S012525O05/09/2008 76005S01

سطاتثا. العيونبرشيدإع. بن الخطيب 688435516/09/1980 48 CHAKIR MOHAMED59310S02101003/10/2009 59115S01

م.رشــــيد س. عثمــاناع. محمد بن العربي العلويبرشيدثا. المغرب العربي 1505461205/09/2008 25 KHADIJA YASSINE59041S031010OP 05/09/2008 79030S10

صفرواع. فاطمة الفهريةبرشيدثا.خالد ابن الوليد 14081121128/09/2005 42 MOHAMMED LMAILAHI59309S01111128/09/2005 28513S02

P78 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

الشاوية- ورديغة15

نيابة التعيينمؤسسة التعيينالنيابة الصليةالسم و النسب

نتيجة الحركة النتقالية لساتذة التعليم الثانوي العدادي

م. النقط

15/06/2012

رمزها
مادة

التدريس

نوع

الطلب

تاريخ

التعيين

تاريخ

التوظيف

ترتيب

الختيار

إنتقال

بالتبادل

المادة

المطلوبة
رمزها

سيدي بنورإع. لل فاطمة الزهراءبرشيداع.عمر ابن عبد العزيز 1447692105/09/2007 30 ABDELOUAHED IRAOUI59309S02111105/09/2007 17500S03

برشيداع. جنان الدروةبرشيداع. حمان الفطواكي 1544896802/09/2009 18 KELTOUM TALAALOUT59719S031111O02/09/2009 59034S03

بنسليماناع. حمان الفطواكيبرشيداع.الزرقطوني 1283457201/01/2002 65 MINA NACIRI59300S04131301/09/2002 09013S01

الحي الحسنياع. عبد العزيز مزيان بلفقيهبرشيداع.عمر ابن عبد العزيز 1504431605/09/2008 29 FATIMA LAAJAL59309S02131305/09/2008 75001S25

م.رشــــيد س. عثمــاناع. عبد الخالق الطريسبرشيداع. الشاطئ 1504396205/09/2008 26 FATIHA BAHER59043S021313O05/09/2008 79030S08

العرائشاع.الزوادةبرشيداع. قصبة بن مشيش 1544620302/09/2009 18 MOHAMED EL KERRAOUI59035S01131302/09/2009 44003S01

برشيد  ثا. عمر الخيام التأهيليةبرشيداع. حمان الفطواكي 1153340116/09/1999 56 SAADANE KHADIJA59719S031717O28/09/2009 59300S07

شيشاوةإع. الغزاليبرشيداع. ابن خلدون 366306423/02/1987 30 TBER YOUNS59300S02181805/09/2007 48513S02

برشيدثا.خالد ابن الوليدبرشيدثا. الغنميين 1409067106/09/2006 18 YOUNES GUERAR59513S011818P 02/09/2009 59309S01

اسفيإع.ابن عبادبرشيداع. ابن خلدون 1284442707/09/2005 35 FATIMA SALMI59300S02191905/09/2008 57100S02

ســـلإع.المام البخاريبرشيدثا. الغنميين 1151406616/09/1999 64 BENALILOU NADIA59513S01232304/09/2003 87000S33

برشيداع. المباركيينبرشيداع.الزرقطوني 242404116/09/1985 58 ABOULFAOUZ ABDELILLAH59300S042323P 19/09/2003 59307S01

برشيداع.الزرقطونيبرشيداع. المباركيين 1283469101/01/2005 30 OUMOUJANE AICHA59307S012323OP 02/09/2009 59300S04

الجديدةاع . الساحلبرشيداع. الشاطئ 1044897516/09/1996 61 ABIDI BOUCHAIB59043S022424Z04/09/2002 17105S05

P79 :  إنتقال بالتبادل         X  : إنتقال ثم تبادل 



المؤسسة الصلية

الجهة الصلية : 

رقم التأجير

مديرية منظومة العلم  &  مديرية الموارد البشرية و تكوين الطر

تادلة- ازيلل16
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16

الفقيه بن صالحاع. ابن الخطيبالفقيه بن صالحإع . المختار السوسي 210646115/09/1984 88 HABIB ALLAH ABDELGHANI07729S011010A15/09/1996 07700S08

بنى مللاع.ابن تومرتالفقيه بن صالحم. حد بوموسى 1283464401/01/2002 59 ELALLALI RAHMA07307P0111005/10/2005 07024S01

الفقيه بن صالحاع. عمر إبن الخطابالفقيه بن صالحإع. أبوتمام 1309147905/09/2003 23 HASNAOUI NAZHA07307S02101002/09/2009 07711S01

الفقيه بن صالحاع. المنصور الدهبيالفقيه بن صالحاع عبدا بن ياسين 1283460101/01/2002 54 TAHA ABDERRAHMANE07309S06111117/01/2007 07002S05

الفقيه بن صالحإع.محمد 6الفقيه بن صالحإع. إبن خلدون 1283499101/01/2002 36 ABDELAZIZ HAFID07700S03111102/09/2009 07309S02

الفقيه بن صالحإع. إبن خلدونالفقيه بن صالحاع. عمر إبن الخطاب 885427216/09/1987 18 MOUJTAHID FATIHA07711S01111124/11/2009 07700S03

تازةثا. 2 اكتوبر 55الفقيه بن صالحإع. أبوتمام 15452591102/09/2009 18 ZOULATI OMAR07307S02111102/09/2009 69105S01

بنى مللإع.السلمالفقيه بن صالحثا. الحسن الول 1447338405/09/2007 35 HAMMAD ASMAA07305S01131305/09/2007 07107S02

إيفرنإع. الحسن الثانيالفقيه بن صالحثا. الفارابي 1504988705/09/2008 24 ALLAKOUCH ABDELALI07309S03131305/09/2008 33103S01

سيدي قاسمإع. عبدالمالك السعديالفقيه بن صالحإع . المختار السوسي 1505058405/09/2008 24 TOUZANI YOUSSOUF07729S01131305/09/2008 60113S01

الجديدةاع.الفارابيالفقيه بن صالحثا. الفارابي 1544290702/09/2009 18 BOUCHOUATA MOHAMED RAMADAN07309S03131302/09/2009 17007S01

سيدي قاسماع.توغيلتالفقيه بن صالحإع. الموحدين 1544439502/09/2009 18 EL HINDY HANINE07711S03131302/09/2009 60016S02

دريوشاع.ابن بطوطةالفقيه بن صالحثا. الحسن الول 1545226202/09/2009 18 ROUGIE MHAMED07305S01131302/09/2009 49715S01

الفقيه بن صالحإع.محمد 6الفقيه بن صالحاع. عمر الخيام 1233241106/09/2001 18 MAATI HAMDAOUI07033S01151505/09/2009 07309S02

الفقيه بن صالحإع. 2 مارسالفقيه بن صالحاع.المام علي 347162116/09/1988 64 ATTNI ABDELAZIZ07700S06181806/10/2006 07700S04

بنى مللاع.ابن تومرتالفقيه بن صالحإع. أم الربيع 1281294207/09/2004 30 HILALI KHADIJA07307S011818O07/09/2007 07024S01

الفقيه بن صالحاع. اولد ادريسالفقيه بن صالحإع. أبوتمام 1544820802/09/2009 18 BOURNI AZIZA07307S021818O02/09/2009 07711S05
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بنى مللاع.ابن تومرتالفقيه بن صالحإع. أم الربيع 1178852606/09/2000 60 CHAFIKI HAFID07307S01232306/09/2002 07024S01

خريبكةاع. احمد امينالفقيه بن صالحإع.محمد 6 1124736416/09/1998 37 EZZAKI TARIK07309S022424Z06/09/2006 41012S01

الفقيه بن صالحإع.محمد 6الفقيه بن صالحإع. أبوتمام 1177944206/09/2000 30 HANNIOUI MOHAMMED07307S02242406/09/2009 07309S02

بنى مللاع.الزيتونالفقيه بن صالحثا.علل بن عبد ا 1444694405/09/2007 30 AZOUGAGHE ESSAID07313S012525P 05/09/2007 07025S01

قلعة السراغنةإع. اولد ناصرالفقيه بن صالحإع. أم الربيع 1448102505/09/2007 30 BENELRHALI AZEDDINE07307S01252505/09/2007 19019S02

بنى مللثا. تاكزيرتازيللاع.مولي عيسى بن ادريس 1124294716/09/1998 76 ESSAFI ABDELMAJID05305S01101016/09/1998 07521S01

سيدي بنوراع. النصرازيللاع. تبانت 14474391205/09/2007 30 BHIBAH MOATASIM BILLAH05005S01101005/09/2007 17035S01

مراكشاع. المنصوريةازيللاع. الشللت 1544912402/09/2009 19 HARRAR BTISSAM05019S021010O02/09/2009 40014S01

ازيللاع.حمان الفطواكيازيللإع. الخوارزمي 1281949104/09/2002 18 ELKOUATLI ABDERRAHIM05031S01101002/09/2009 05500S02

مراكشالمركب التربوي المندمجازيلل اع. اربعاء اوقبلي 1544916702/09/2009 18 MESSAK BAHIJA05040S011010O02/09/2009 40014S03

. الحسن الول ثا بنى مللثا. تاكزيرتازيللُ  1239974406/09/2001 60 OUHNI AHMAD05723S01111105/09/2003 07521S01

خنيفرةثا. القدسازيلل اع. اربعاء اوقبلي 1283579301/01/2002 48 KALTOUMA BADDI05040S01111123/09/2009 39115S01

الفقيه بن صالحاع عبدا بن ياسينازيللإع. تيفرت نايت حمزة 1544862102/09/2009 18 BENNACEUR MOHAMED05039S01111102/09/2009 07309S06

مولي يعقوباع. الحسين بن عليازيللثا. عمر بن عبد العزيز 366400316/09/1989 112 TLEMCANI HAMID05731S011313A16/09/1989 26006S04

الناضوراع. بدرازيللاع. احمد الحنصالي 90604116/09/1995 88 KOUTEYBI YAHYA05113S021515Z/A16/09/1995 49009S05

دريوشاع. بنطيب 2ازيللإع الحسن الثاني 59187116/09/1994 84 SALHI ABDELKARIM05613S011515Z/A16/09/1996 49726S01

بنى مللاع.موحى اوسعيدازيللاع. شاعر الحمراء 1448228205/09/2007 30 AMEURA MOHSSIN05315S02151505/09/2007 07511S02
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الرحامنةإع. وادي المخازنازيللاع. شاعر الحمراء 1545111402/09/2009 18 ID-AMJATE NOUREDDINE05315S02191902/09/2009 19705S03

بنى مللثا. التفاحازيللإع. محمد السادس 215441315/09/1984 132 AHIZOUN  AHMED05721S022222A15/09/1984 07021S01

. الحسن الول ثا برشيداع.عمر ابن عبد العزيزازيللُ  14470911105/09/2007 30 BOUFADEL ADIL05723S01222205/09/2007 59309S02

تطواناع. جبل الحبيبازيللإع. ايت امحمد 14472381105/09/2007 30 RIYANI MOHAMED05111S01222205/09/2007 71011S01

الجديدةإع. خالد بن الوليدازيللإع. ابن خلدون 1504615705/09/2008 24 SABRI ABDELALI05517S01222205/09/2008 17017S01

سطاتاع. سبدي حجاجازيللثا. الزرقطوني 1505367905/09/2008 24 EL INABI HASSAN05020S01222205/09/2008 49020S01

قلعة السراغنةاع.الحسن الثانيازيللاع.تاساوت 1447944105/09/2007 30 AGHLILAH SAMYA05014S012323O05/09/2007 19105S02

ميدلتاع. امزيزلازيللاع. تبانت 1544367502/09/2009 18 AIT OUAZIZE HASSANE05005S01232302/09/2009 29051S01

خنيفرةإع . بدرازيللاع.تاساوت 1408906106/09/2006 36 EL KHOUYAOUI BRAHIM05014S01252506/09/2006 39000S05

المحمديةإع. ولد مومنازيللاع.تاساوت 15056501405/09/2008 29 BOUTAFOUST AZIZA05014S01252505/09/2008 76122S05

قلعة السراغنةاع. الرافعيةازيللإع. البحيرة 15454541102/09/2009 18 OUHROUCH BADIAA05715S01252502/09/2009 19029S01

صفرواع. مولي علي الشريفازيللثا. تيفاريتي 1285398107/09/2005 42 EL HAFSI ZAKARIA05311S01282807/09/2005 28010S03

خريبكةم. اع. الحسن الثانيازيللثا. الزرقطوني 1278442207/09/2004 48 EL-MAMSAOUI HASSANE05020S01292907/09/2004 41026S01

سيدي بنوراع. النصربنى مللثا سيدي عمراوحلي 1545093202/09/2009 18 GUETIOUI ABDELKHALEK07505S01101002/09/2009 17035S01

سيدي بنوراع.اربعاء العونات  و الملحقةبنى مللثا. التفاح 1545098502/09/2009 18 NEDDAY MOHAMMED07021S01101002/09/2009 17505S01

بنى مللاع.الزيتونبنى مللثا. تاكزيرت 397362116/11/1991 76 MAADANE ATIKA07521S01111104/09/2002 07025S01

الصويرةإع. اسميموبنى مللثا سيدي عمراوحلي 1545348302/09/2009 18 GUERDOUM LAHOUCINE07505S01111102/09/2009 23323S01
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بنى مللاع.ابن تومرتبنى مللثا.مولي اسماعيل 1240254106/09/2001 52 KHALISSI ABDELLAH07900S01131305/09/2007 07024S01

الرشيديةثا. الشهيد مولي الطيب بن مولبنى مللثا. التفاح 1409568706/09/2006 36 DAANOUNI YOUSSEF07021S01131306/09/2006 21213S01

ميدلتاع. زيزبنى مللثا. التفاح 15050461005/09/2008 24 ABDESSAMAD MAHMOUDI07021S01131305/09/2008 21037S01

بنى مللثا. ام الرمانبنى مللاع.موحى اوسعيد 988688116/09/1993 90 BOUKHARSA LAKHDAR07511S021515A16/09/1995 07525S01

امضيق الفنيدقإع.ابن الهيثمبنى مللإع.ابن المقفع 90641516/09/1995 88 BELHAJ BOUCHTTA07000S131515A16/09/1995 71100S01

بنى مللإع. اولد يوسفبنى مللاع. اولد سعيد 1152487216/09/1999 60 ZAKI NORRDINE07907S01151504/09/2002 07709S02

بنسليمانإع . إبن باجةبنى مللثا سيدي عمراوحلي 15053661005/09/2008 24 YOUSSEF EL HARRATI07505S01222205/09/2008 09814S01

برشيداع. جنان الدروةبنى مللثا. ابن العوام 115633623/11/1983 68 EL MIMOUNI MOHAMED JAMALEDDINE07109S01232306/09/2000 59034S03

الفقيه بن صالحإع.محمد 6بنى مللثا سيدي عمراوحلي 1446988305/09/2007 30 ABDELGHANI AIT BOUHADI07505S01242405/09/2007 07309S02

قلعة السراغنةإع. واركيبنى مللاع. اولد سعيد 1278494207/09/2004 48 HAIDA  MUSTAPHA07907S01252507/09/2004 19011S01

الجديدةاع. ابن باجةبنى مللثا. التفاح 15454431102/09/2009 18 SKITTOU MUSTAPHA07021S01252502/09/2009 17309S01

اليوسفيةاع. يعقوب المنصوربنى مللثا. التفاح 1409754906/09/2006 41 MARWA KAROUANI07021S01292906/09/2006 57017S01
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