
طنجة - تطوان - الحسیمة 01 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 53 18/09/1985 5 إقلیم: إفران ضایة عوا 1803 إقلیم: الحسیمة ازیال محمد الفارس

نعم 45 16/09/1992 2 إقلیم: إفران األطلس 331 إقلیم: الحسیمة مازوز حمید أیت بنطیبي

بدون سكن 61 16/09/1991 1 إقلیم: الحاجب الدار البیضاء 300 إقلیم: وزان م م لال مریم عبد الرزاق دحماني

بدون سكن 50 16/09/1992 8 إقلیم: الحاجب المخزن المتنقل 306 إقلیم: شفشاون م/م سیدي محمد جمعون 
_داروتان

 ناصر بویشوفن

نعم 77 17/09/1990 1 إقلیم: الحسیمة حمان الفطواكي 1145 إقلیم: الحسیمة م/م ایت قمرة االبتدائیة محمد الفقیري

نعم 60 17/09/1984 1 إقلیم: الحسیمة المدرسة الجماعاتیة بني 
بوفراح

2 إقلیم: الحسیمة ابن رشد المصطفى ابراھـمي

غیر صالح 57 16/09/1981 1 إقلیم: الحسیمة بوغمبو 11 إقلیم: الحسیمة ازمورن عبد الواحد الوفراسي

بدون سكن 49 29/11/1979 1 إقلیم: الحسیمة ازمورن 1167 عمالة: المضیق - 
الفنیدق

عمر بن الخطاب محمد الدوالي

نعم 42 16/09/1993 1 إقلیم: الحسیمة ابن رشد 1152 إقلیم: الحسیمة ابوالي زھور لبزور

بدون سكن 45 16/09/1994 1 إقلیم: 
الخمیسات

التحریر 408 إقلیم: شفشاون م/م اسوكا رشید كمال

نعم 87 16/09/1980 1 إقلیم: العرائش مدرسة الخوارزمي 72 إقلیم: العرائش مدرسة اللة منانة فاطمة الدرقاوي

نعم 80 16/09/1988 2 إقلیم: العرائش مدرسة معاد بن جبل 1265 إقلیم: العرائش مدرسة عقبة بن نافع جمال الدین اكمیم

بدون سكن 75 16/09/1989 2 إقلیم: العرائش مدرسة اللة منانة 1267 إقلیم: العرائش مدرسة ابن زیدون نورالدین شعبان

بدون سكن 67 17/09/1990 1 إقلیم: العرائش مدرسة عبدالقادر  
السدراوي

71 إقلیم: العرائش مدرسة موالي علي 
بوغالب

المصطفى اإلدریسي

نعم 61 16/09/1992 2 إقلیم: العرائش مدرسة عبدهللا كنون 73 إقلیم: العرائش م/م المكزلیین المركزیة عبد اللطیف البدوري

بدون سكن 58 16/09/1989 1 إقلیم: العرائش 67 مدرسة التوحید إقلیم: العرائش م/م ابن رشد المركزیة یوسف فضیل

بدون سكن 56 17/09/1990 1 إقلیم: العرائش مدرسة عقبة بن نافع 1266 إقلیم: العرائش مدرسة رقادة عنطر احمد

غیر صالح 55 16/09/1991 7 إقلیم: العرائش مدرسة موالي علي 
بوغالب

1260 إقلیم: العرائش م/م   اعمایر الطلیق  
المركزیة

عبـد الحــق الجــغــدال

غیر صالح 55 16/09/1992 1 إقلیم: العرائش مدرسة عبد هللا 
الشفشاوني

69 إقلیم: العرائش أناسیل حدادین  المنبھي عبد القادر

غیر صالح 54 17/09/1979 1 إقلیم: العرائش مدرسة االمام الغزالي 74 عمالة: طنجة - 
أصیال

ابن خلدون  عبد العالي الحسني
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بدون سكن 54 16/09/1982 2 إقلیم: العرائش مدرسة حسن العرائشي 1298 إقلیم: العرائش م/م  أوالد سلطان  
المركزیة

عبد الحمید بودیبنت

بدون سكن 50 16/09/1992 3 إقلیم: العرائش مدرسة سیدي بوأحمد 68 إقلیم: العرائش بئر الدوار المركز محمد العوفي

بدون سكن 50 16/09/1989 9 إقلیم: العرائش 87 م/م عین قطاع المركز إقلیم: شفشاون م/م االمام مالك _الزاویة احمد كروش

بدون سكن 45 16/09/1991 5 إقلیم: العرائش مدرسة رقادة 1264 إقلیم: العرائش م/م تازمارت المركزیة عبد الرحیم الشبلي

بدون سكن 45 16/09/1992 3 إقلیم: العرائش م/م  الملوك الثالثة 
المركزیة

88 إقلیم: العرائش محمد الفیاللي م/م القرطبي المركزیة

نعم 45 16/09/1994 2 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة بئر 
أنزان

3543 إقلیم: شفشاون م/م الفقیھ المودن _علوي ھشام الفقیر

نعم 76 17/09/1990 5 إقلیم: القنیطرة عبدالحمید العلوي 1970 عمالة: طنجة - 
أصیال

خدیجة أم المؤمنین محمد بندي

بدون سكن 58 16/09/1991 7 إقلیم: القنیطرة أوالد بلخیر 391 عمالة: طنجة - 
أصیال

الرویف عبدالعزیز الزعري

نعم 45 16/09/1992 6 إقلیم: القنیطرة سیدي محمد لحمر 2007 إقلیم: شفشاون م/م بني نبات _محلي التلیتي محمد

نعم 45 16/09/1993 1 إقلیم: القنیطرة سیدي عیسى خشان 2008 إقلیم: شفشاون م/م النعیمة محمد كسیكسو

بدون سكن 45 17/09/1990 1 إقلیم: القنیطرة م/م بني مالك 393 إقلیم: العرائش العزیب السفلي المركز حفیظ بلقائد

نعم 45 16/09/1991 2 إقلیم: 
بنسلیمان

م/م سیدي احمد 
المجدوب المركزیة

2417 إقلیم: شفشاون م/م مسعود المزیاني 
_بوكامل

ركن الدین الصغیر

بدون سكن 45 16/09/1993 1 إقلیم: 
بنسلیمان

م/م أوالد یحیى المركزیة
 

2420 إقلیم: شفشاون م/م ابو عنان المریني 
_اتازا

صالح بروكي

نعم 45 16/09/1989 2 إقلیم: بوجدور المدرسة االبتدائیة سیدي 
احمد ادبدا

1134 إقلیم: الحسیمة المدرسة الجماعاتیة 
اساكن

عبد الحق كرواني

غیر صالح 50 16/09/1993 2 إقلیم: تازة الترایبة المركز 1936 إقلیم: الحسیمة اوالد احمد محمد علوي فھمي

بدون سكن 45 16/09/1993 6 إقلیم: تازة السنابل المركز 1919 إقلیم: الحسیمة تمشطت أحمد ینسي

بدون سكن 39 16/09/1992 2 إقلیم: تازة الدواور المركز 1912 إقلیم: الحسیمة المدرسة الجماعاتیة 
 شقران

عمر العزوزي

غیر صالح 50 16/09/1993 7 إقلیم: تاونات م/م  بني قـرة 359 إقلیم: الحسیمة بوصالح الوردي نورالدین

غیر صالح 50 16/09/1992 2 إقلیم: تاونات م/م  اوالد عیاد 363 إقلیم: شفشاون م/م احمد العالم _الماتن الھادي الیابس

غیر صالح 45 16/09/1995 2 إقلیم: تاونات م/م الشوقر 356 إقلیم: الحسیمة بني تیمان نور الدین موساوي
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نعم 45 16/09/1991 3 إقلیم: تاونات م/م  اوالد دحو 362 إقلیم: الحسیمة م.م تامساوت بنعیسى نري

نعم 45 16/09/1993 5 إقلیم: تاونات م/م  غانس 352 إقلیم: الحسیمة اعشیرن محماد البحري

بدون سكن 45 16/09/1993 5 إقلیم: تاونات م/م الخیایطة 1886 إقلیم: الحسیمة تمیانصت الصغیر البورومي

بدون سكن 45 16/09/1992 6 إقلیم: تاونات م/م  عالل بن عبد هللا 360 إقلیم: الحسیمة تلغونت ادریس كنون

نعم 45 16/09/1992 1 إقلیم: تاونات م/م  ساحل بوطاھر 1878 إقلیم: الحسیمة بني حسان عبد العالي ودغیري

بدون سكن 45 16/09/1992 5 إقلیم: تاونات م/م  اوالد بن الطاھر 1856 إقلیم: الحسیمة اتوت عبد الحق عریبو

غیر صالح 45 16/09/1994 6 إقلیم: تاونات م/م  السمونیین 1852 إقلیم: شفشاون م/م احمد باحنیني 
_اجواون

ابن الحاج عالل

نعم 39 16/09/1991 1 إقلیم: تاونات م/م  المكمل 1841 إقلیم: شفشاون مدرسة احمد البوزیدي 
_سطیحة

فاطمة الفقیر

بدون سكن 73 16/09/1992 3 إقلیم: تطوان مدرسة محمد السادس 147 إقلیم: تطوان أزال جمال الحرشي

بدون سكن 71 16/09/1982 1 إقلیم: تطوان السحتریین 153 إقلیم: تطوان م.م دار الغازي محمد یونس

بدون سكن 67 16/09/1985 1 إقلیم: تطوان مدرسة سیدي احمد 
الزواق

150 إقلیم: تطوان م.م العلیق عبد العزیز سعد الدین

نعم 65 16/09/1982 1 إقلیم: تطوان مدرسة المختار السوسي 146 إقلیم: تطوان م.م ارقادن عمر أمزیان

بدون سكن 61 16/09/1982 6 إقلیم: تطوان م.م ارقادن 1383 إقلیم: تطوان تزغارن ابن عبد الوھاب عبد 
الواحد

بدون سكن 59 15/09/1984 1 إقلیم: تطوان م.م أبو القاسم الشابي 145 إقلیم: تطوان م.م اوشتام المراكشي محمد

بدون سكن 58 16/09/1992 4 إقلیم: تطوان م.م إدریس الثاني 1390 إقلیم: الحسیمة ازفزافن عبد الكریم الحاتمي

بدون سكن 58 16/09/1991 7 إقلیم: تطوان م.م اوشتام 1436 إقلیم: شفشاون م/م بني غفار محمد  المرابط

بدون سكن 58 16/09/1992 1 إقلیم: تطوان المورد 1412 إقلیم: تطوان م.م بغاغزة األحرش عبد اإللھ

بدون سكن 58 16/09/1992 1 إقلیم: تطوان أزال 1425 إقلیم: فحص - 
انجرة

م/م عین بوخلفة االبتدائیة عبد العزیز عیش

بدون سكن 54 16/09/1989 1 إقلیم: تطوان اشروظة 156 إقلیم: تطوان الحمراء - الرینفي مصطفى مصواب

بدون سكن 53 17/09/1984 2 إقلیم: تطوان مدرسة الشریف أمزیان 149 عمالة: المضیق - 
الفنیدق

خدیجة أم المؤمنین العلمي الرھوني

بدون سكن 45 16/09/1993 2 إقلیم: تطوان بني موسى 154 إقلیم: شفشاون م/م بني زید نور الد ین حالمي

نعم 45 16/09/1993 1 إقلیم: تطوان م.م العلیق 1407 إقلیم: تطوان تاملوت االسد عبدالمجید
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نعم 55 16/09/1992 4 إقلیم: 
جرسیف

سیبویھ 201 إقلیم: الحسیمة م.م تازوراخت عبد القادر رطیل

نعم 50 16/09/1989 1 إقلیم: خریبكة م/م السماعلة 552 إقلیم: شفشاون م/م مواس توبة عبد الرحیم

نعم 45 16/09/1993 1 إقلیم: خریبكة مدرسة الشھید الھاشمي 
بن العربي

538 إقلیم: شفشاون م/م زدمت القیادي احمد

بدون سكن 45 17/09/1990 5 إقلیم: خریبكة م/م الخیارات 2396 إقلیم: شفشاون م/م تنغایة الغربیة كارم محمد

بدون سكن 45 16/09/1992 2 إقلیم: خنیفرة تیقلیت 2352 إقلیم: شفشاون م/م بورد شكاوي عبد هللا

بدون سكن 45 16/09/1993 2 إقلیم: خنیفرة ام الربیع 2354 إقلیم: شفشاون م/م إحجامن اسرار ابراھیم

بدون سكن 45 16/09/1991 2 إقلیم: سیدي 
سلیمان

المركزیة لحوارثة 
بوعربي

451 إقلیم: وزان موالي اسماعیل عبد المطلب مونشیج

بدون سكن 45 16/09/1991 1 إقلیم: سیدي 
سلیمان

المركزیة اوالد بوثابت 
المركز

2159 إقلیم: وزان م م سیدي عالل 
الزغاري

رشید دیس

بدون سكن 45 17/09/1990 1 إقلیم: سیدي 
سلیمان

المركزیة العوابد 453 إقلیم: وزان افراوة حمید الغرباوي

غیر صالح 36 16/09/1998 5 إقلیم: سیدي 
سلیمان

مدرسة عثمان بن عفان 2156 إقلیم: وزان م م عقبة بن نافع الحناتة عبد الرزاق المنتات

بدون سكن 45 16/09/1993 2 إقلیم: سیدي 
قاسم

عاشر رمضان 2131 إقلیم: شفشاون م/م تسكالة حسن حمام

بدون سكن 45 16/09/1992 10 إقلیم: سیدي 
قاسم

تغاري 442 إقلیم: شفشاون م/م احمداشن مخیر  عبد  هللا

بدون سكن 45 17/09/1990 1 إقلیم: سیدي 
قاسم

البعابشة الرمل 2121 إقلیم: العرائش م/م الخیایطة ادریس بوعادي

بدون سكن 55 16/09/1993 3 إقلیم: شفشاون م/م بني زید 1196 إقلیم: شفشاون م/م سیدي الركراكي 
_أمطراس

عبد العزیز بن سلیمان

بدون سكن 45 16/09/1994 5 إقلیم: شفشاون م/م سیدي الركراكي 
_أمطراس

1202 إقلیم: شفشاون م/م إمنكورن شعبان عبد هللا

نعم 58 17/09/1990 9 إقلیم: صفرو مدرسة وادي الذھب  1804 عمالة: طنجة - 
أصیال

عزیب الحاج قدور عبد العزیز اشوارف 

نعم 50 16/09/1992 1 إقلیم: فحص - 
انجرة

م/م فدان شابو االبتدائیة 66 إقلیم: فحص - 
انجرة

م/م المخالد االبتدائیة  حمید المعقولي

بدون سكن 45 16/09/1993 3 إقلیم: فحص - 
انجرة

م/م لحالتیت االبتدائیة 1242 إقلیم: شفشاون م/م دار منات محمد الخشین
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بدون سكن 53 16/09/1992 8 إقلیم: موالي 
یعقوب

ازناتة المركز  381 إقلیم: وزان م م عبد هللا الھبطي عزیز لعكل

بدون سكن 50 16/09/1991 4 إقلیم: موالي 
یعقوب

اوالد عبو المركز 1951 إقلیم: شفشاون م/م 11 ینایر _ بورح عبدهللا شھبة

بدون سكن 50 16/09/1994 10 إقلیم: موالي 
یعقوب

الزیاینة المركز 1963 إقلیم: شفشاون م/م ادریس الحریري 
_تورارین

عبدالعزیز الوالي

نعم 75 17/09/1990 1 إقلیم: وزان م محمد بن الحسن 
الوزاني

1300 إقلیم: وزان م المسیرة 2 الحجاج محمد

بدون سكن 75 16/09/1989 1 إقلیم: وزان مدرسة المسیرة1 89 إقلیم: وزان م محمد بن الحسن 
الوزاني

أحمد الفاتحي

بدون سكن 74 16/09/1982 2 إقلیم: وزان م م المصامدة 93 إقلیم: وزان م م ادریس الثاني الشریف المسیاح

بدون سكن 61 16/09/1981 1 إقلیم: وزان م م الطبري 90 إقلیم: وزان م م عبد الكریم الخطابي سعید الكافي

بدون سكن 53 20/12/1991 1 إقلیم: وزان م المسیرة 2 1321 إقلیم: وزان م م احمد أمین رشید  زیطان

بدون سكن 48 16/09/1992 1 إقلیم: وزان 91 م م عبد هللا بن مسعود إقلیم: وزان م م أمزو جریر عبد الحق

بدون سكن 45 16/09/1994 2 إقلیم: وزان م م ادریس الثاني 1303 إقلیم: وزان م م القشاشدة عبد العالي علمي

نعم 79 16/09/1989 1 عمالة: الرباط یعقوب المنصور 422 إقلیم: العرائش مدرسة معاد بن جبل ادریس ضرفات

بدون سكن 55 16/09/1991 5 عمالة: الرباط أحمد القاسمي 420 إقلیم: وزان م.م عبد هللا الشفشاوني حمید اكریوي

بدون سكن 50 16/09/1992 7 عمالة: الرباط عبد الرحمان بن عوف 2065 إقلیم: العرائش سعید الشطیبي م/م سعدانة  المركزیة

غیر صالح 50 16/09/1991 3 عمالة: 
المحمدیة

ام الرایات 2587 إقلیم: العرائش م/م اوالد بن الصید 
المركزیة

عبدالكریم العرف

بدون سكن 71 17/09/1984 1 عمالة: 
المضیق - 
الفنیدق

م.م  حیضرة 158 إقلیم: تطوان م.م إدریس الثاني عبد العزیز قنجاع

بدون سكن 66 16/09/1982 4 عمالة: 
المضیق - 
الفنیدق

أبي بكر الصدیق 162 إقلیم: تطوان المورد الحسین الصدقي

نعم 64 16/09/1991 10 عمالة: 
المضیق - 
الفنیدق

عمر بن الخطاب 1444 عمالة: المضیق - 
الفنیدق

عین لین سمیر شكیر
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طنجة - تطوان - الحسیمة 01 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 62 12/11/1993 1 عمالة: 
المضیق - 
الفنیدق

م/م . طارق بن زیاد 159 إقلیم: تطوان افرطن عبد العزیز المدقي

نعم 61 16/09/1992 3 عمالة: 
المضیق - 
الفنیدق

المدرسة الجماعاتیة 
العلیین

1448 إقلیم: تطوان إفرطن - توغناتن  عبد العزیز البرازي

نعم 58 21/09/1983 2 عمالة: 
المضیق - 
الفنیدق

عیون الساقیة الحمراء 160 إقلیم: فحص - 
انجرة

م/م القصر الصغیر 
االبتدائیة

القصیر عبد السالم

بدون سكن 50 16/09/1992 8 عمالة: 
المضیق - 
الفنیدق

عبد هللا إبراھیم 161 إقلیم: شفشاون م/م علي بن میمون 
_بواحمد

جمال قصري نبیھ

نعم 45 16/09/1993 3 عمالة: 
المضیق - 
الفنیدق

المدرسة الجماعاتیة 
القاضي عیاض االبتدائیة

164 إقلیم: شفشاون م/م متاع حمید السعیدي

بدون سكن 58 16/09/1991 1 عمالة: سال فرعیة الجعاونة 429 عمالة: طنجة - 
أصیال

الرفایف نور الدین بومھدي

نعم 81 16/09/1988 1 عمالة: طنجة 
- أصیال

129 القدس إقلیم: الحسیمة حمان الفطواكي علي بنعمر

نعم 79 16/11/1978 1 عمالة: طنجة 
- أصیال

الحسن الحصري 134 إقلیم: شفشاون م/م تاسیفت تبیت محمد

بدون سكن 78 17/09/1990 1 عمالة: طنجة 
- أصیال

النصر  114 عمالة: طنجة - 
أصیال

فاطمة الفھریة بنجاللي مصطفى

نعم 78 17/09/1990 2 عمالة: طنجة 
- أصیال

البوغاز 128 عمالة: طنجة - 
أصیال

ابن حنبل  بندادا نجاة

نعم 78 16/09/1989 1 عمالة: طنجة 
- أصیال

اإلمام مالك بن أنس 107 عمالة: طنجة - 
أصیال

سیدي بوعراقیة الحسن حفوظي

نعم 73 01/11/1985 1 عمالة: طنجة 
- أصیال

سجلماسة 123 عمالة: طنجة - 
أصیال

الحسن األول جمال واعزیز

نعم 72 16/09/1980 3 عمالة: طنجة 
- أصیال

موالي عبد السالم 127 إقلیم: العرائش مدرسة حسن العرائشي مصطفى الصمدي

نعم 61 16/09/1991 2 عمالة: طنجة 
- أصیال

موالي یوسف 109 إقلیم: فحص - 
انجرة

م/م اجوانب االبتدائیة مصطفى االحمدي
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طنجة - تطوان - الحسیمة 01 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

محتل 61 17/09/1990 3 عمالة: طنجة 
- أصیال

عالل بن عبد هللا 106 عمالة: طنجة - 
أصیال

أوالد بوعیشة عبدالخالق بوحسین

بدون سكن 59 16/09/1989 8 عمالة: طنجة 
- أصیال

ابن حزم 124 عمالة: المضیق - 
الفنیدق

المدرسة الجماعاتیة 
العلیین

رشید كلو

نعم 58 17/09/1990 3 عمالة: طنجة 
- أصیال

اإلمام علي 120 إقلیم: العرائش المشیشي المركز عبد النبي الجناتي

في طور 
اإلنجاز

57 11/10/1982 2 عمالة: طنجة 
- أصیال

المنار 108 إقلیم: وزان م سیدي رضوان عین دردارة محمد

بدون سكن 55 16/09/1991 2 عمالة: طنجة 
- أصیال

الجوالن 130 عمالة: طنجة - 
أصیال

أمینة خربوش الزوة المركزیة   

بدون سكن 55 16/09/1993 9 عمالة: طنجة 
- أصیال

نونبر 6   115 إقلیم: فحص - 
انجرة

م/م لحالتیت االبتدائیة رشید الطاھري

بدون سكن 55 16/09/1992 1 عمالة: طنجة 
- أصیال

أوالد الریاحي 141 عمالة: طنجة - 
أصیال

خندق سنان عبد السالم المامون

بدون سكن 55 16/09/1992 1 عمالة: طنجة 
- أصیال

مدرسة السالم 137 إقلیم: فحص - 
انجرة

م/م دھار الخروب 
االبتدائیة

محمد جناح الفریحي

في طور 
اإلنجاز

55 16/09/1992 1 عمالة: طنجة 
- أصیال

المتنبي 113 إقلیم: تطوان مجموعة مدارس خزان 
لو

حسن لمعلم

في طور 
اإلنجاز

54 16/09/1991 3 عمالة: طنجة 
- أصیال

السمارة 112 إقلیم: فحص - 
انجرة

م/م الیاسمین االبتدائیة الترغي البقالي جواد

بدون سكن 53 16/09/1992 9 عمالة: طنجة 
- أصیال

أبي حیان التوحیدي 116 إقلیم: فحص - 
انجرة

الفرجي حسن م/م اكنوان االبتدائیة

بدون سكن 53 17/09/1984 10 عمالة: طنجة 
- أصیال

المجاھدین 132 إقلیم: العرائش م/م حمان الفطواكي 
المركز

عبدالخالق الشریقي

في طور 
اإلنجاز

48 16/09/1991 4 عمالة: طنجة 
- أصیال

التقدم 125 إقلیم: تطوان إھالل محمد إحر شیون

بدون سكن 46 21/09/1983 10 عمالة: طنجة 
- أصیال

فاطمة الفھریة 1369 إقلیم: العرائش مدرسة المسیرة 
  الخضراء القشاشرة

عبد االلھ غیالن

نعم 45 16/09/1992 1 عمالة: طنجة 
- أصیال

مجالو 140 إقلیم: العرائش الحسن حدو عمرو م/م شفراوش المركزیة

بدون سكن 45 16/09/1991 1 عمالة: طنجة 
- أصیال

عزیب الحاج قدور 1365 عمالة: طنجة - 
أصیال

الطبراني  محمد بوكیلي
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طنجة - تطوان - الحسیمة 01 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 45 16/09/1994 3 عمالة: طنجة 
- أصیال

الرملة 139 إقلیم: شفشاون م/م تازخت خلیل بن الدروش

بدون سكن 42 16/09/1985 8 عمالة: طنجة 
- أصیال

الحسن األول 1370 عمالة: طنجة - 
أصیال

بني سعید  بوزكري محمد

بدون سكن 39 16/09/1991 1 عمالة: طنجة 
- أصیال

الشجیرات  119 عمالة: طنجة - 
أصیال

18نونبر  عبد الكریم محراش

بدون سكن 37 16/09/1992 2 عمالة: طنجة 
- أصیال

أبو بكر اللمتوني  111 إقلیم: فحص - 
انجرة

المدرسة الجماعاتیة عمر 
بن الخطاب

نور الدین عبدربي

نعم 45 16/09/1994 3 عمالة: فاس ابن تومرت 1766 إقلیم: شفشاون م/م تالمزالة الحسن البقالي

غیر صالح 61 16/09/1984 9 عمالة: مكناس القدارة المركز 1689 إقلیم: العرائش محمد دكي م/م خربة الحراقین   

بدون سكن 55 16/09/1992 6 عمالة: مكناس واد الرمان  المركز 277 إقلیم: الحسیمة اكاون عبد الرزاق راضي

بدون سكن 45 16/09/1992 6 عمالة: مكناس زوالة 1688 إقلیم: شفشاون أحمد بنھاني _بني سمیح بن عنطر المصطفى
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الشرق 02 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

غیر صالح 58 16/09/1991 2 إقلیم: الحاجب االنبعاث 1745 إقلیم: فجیج تامسلمت حمو بوزیان

بدون سكن 58 17/09/1990 5 إقلیم: الحاجب تنیزة 302 إقلیم: جرسیف سطح المغاسل المركز ادریس الكردید

نعم 50 16/09/1992 2 إقلیم: 
الخمیسات

معاویة 2054 إقلیم: الدریوش م م محمد السادس عمر ربعي

نعم 50 16/09/1992 7 إقلیم: 
الدریوش

مدرسة الدریوش 176 إقلیم: الدریوش م.م بوفرقوش لطیفة الحمیوي

بدون سكن 45 16/09/1991 2 إقلیم: 
الدریوش

الدغالة 179 إقلیم: الدریوش م.م تالوین بتشفعایت الحسن

بدون سكن 75 16/09/1988 1 إقلیم: 
الناضور

المدرسة االبتدائیة 
صوناصید 2

222 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة 
صوناصید

عبد الحكیم اعزا

بدون سكن 72 16/09/1987 1 إقلیم: 
الناضور

المدرسة االبتدائیة ابن 
حزم

219 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة االمل مصطفي بنعمرو

بدون سكن 63 19/09/1980 1 إقلیم: 
الناضور

المدرسة االبتدائیة 
الشریف االدریسي

217 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة سیدي 
امحمد

كردادي العربي

نعم 61 16/09/1992 1 إقلیم: 
الناضور

المدرسة االبتدائیة العقاد 213 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس 
اوالداشعیب 2

زنوجي عزیز

بدون سكن 58 16/09/1980 1 إقلیم: 
الناضور

المدرسة االبتدائیة 
ادریس االول

218 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس الجزیرة عزیز  الیقوتي

بدون سكن 50 16/09/1992 1 إقلیم: 
الناضور

مجموعة مدارس اإلمام 
الطبري

224 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس النجاح عبد العزیز بن الطیب

بدون سكن 50 16/09/1994 2 إقلیم: 
الناضور

مجموعة مدارس قریة 
أركمان

1593 إقلیم: الدریوش م م ابن الرشیق بلدي عبد الحق

نعم 46 16/09/1985 1 إقلیم: 
الناضور

المدرسة االبتدائیة ترقاع 1563 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة عمر 
المختار

علي عساوي

بدون سكن 45 16/09/1982 1 إقلیم: 
الناضور

مجموعة مدارس أیدیم 1589 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة 
المسیرة الخضراء

محمد احساین

بدون سكن 45 16/09/1998 10 إقلیم: 
الناضور

المدرسة االبتدائیة ابن 
زیدون

212 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس القاضي 
عیاض

جمال حمودان

بدون سكن 45 16/09/1998 1 إقلیم: 
الناضور

مجموعة مدارس 
اوالداشعیب 2

1574 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس لعزیب رشید لصھب

بدون سكن 43 17/09/1990 1 إقلیم: 
الناضور

مجموعة مدارس أوالد 
داود

229 إقلیم: الناضور المدرسة الجماعاتیة 
حاسي بركان

محمود الصلحیوي
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الشرق 02 الجھة األصلیة     :      
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بدون سكن 39 16/09/1993 2 إقلیم: 
الناضور

مجموعة مدارس 
الدویریة

227 إقلیم: الناضور المدرسة الجماعاتیة واد 
الذھب

الحسن فالح

نعم 59 16/09/1992 5 إقلیم: بركان أحد 1474 إقلیم: بركان الشھداء الباشري رمضان

غیر صالح 58 16/09/1991 10 إقلیم: بركان أبي العالء المعري 1451 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس أیدیم الحسین موھاب

نعم 58 16/09/1992 1 إقلیم: بركان السالم 165 إقلیم: تاوریرت اوالد عبد هللا یوسف طالب

نعم 58 16/09/1986 1 إقلیم: بركان اإلنتصار 171 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس قریة 
أركمان

مصطفى اربیعي

بدون سكن 55 16/09/1993 4 إقلیم: بركان بني وكیل الزاویة 170 إقلیم: الدریوش م.م ازرو بوسحابة بنیونس

غیر صالح 55 17/09/1990 6 إقلیم: بركان الشریف اإلدریسي 1465 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس اوالد 
بوعطیة

أحمد بلمیر

بدون سكن 53 17/09/1990 1 إقلیم: بركان اللیمون 166 إقلیم: بركان اإلمام الغزالي جدیري ناجب

بدون سكن 52 16/09/1988 1 إقلیم: بركان عبد الكریم الخطابي 167 إقلیم: بركان لھبیل 3 سعود أحمد

بدون سكن 51 16/09/1992 5 إقلیم: بركان ابن خلدون 169 إقلیم: فجیج عالل بن عبد هللا عبد المولى عمر

بدون سكن 50 16/09/1992 2 إقلیم: بركان جعرة 173 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس أبو 
القاسم الشابي

الطویل بنعیسى

بدون سكن 50 16/09/1993 1 إقلیم: بركان تغاسروت 172 إقلیم: الدریوش م م النھضة نایةبال احمد

بدون سكن 50 16/09/1993 4 إقلیم: بركان ابن زیدون 1462 إقلیم: الدریوش م م سیدي علي العوادي محمد بوجمعا

في طور 
اإلنجاز

43 16/09/1987 7 إقلیم: بركان برج واواللوت 174 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة أوالد 
البوریمي

أفقیر الحسن

نعم 43 17/09/1984 8 إقلیم: بركان الشھداء 1470 إقلیم: جرادة مفاحم المغرب 1 بوزیت أبوبكر الصدیق

نعم 73 17/09/1984 4 إقلیم: تازة الملحة 365 إقلیم: جرسیف عین امزیزو المركز الریاني محمد

نعم 58 16/09/1991 2 إقلیم: تازة كلدمان المركز 1940 إقلیم: جرسیف التومیات عزوز اترایبي

نعم 70 16/09/1980 1 إقلیم: 
تاوریرت

علي بن ابي طالب 247 إقلیم: تاوریرت ابن منظور القدیمة رشید بحري

نعم 60 16/09/1992 1 إقلیم: 
تاوریرت

طریق جرادة 246 إقلیم: تاوریرت ابن منظور مصطفى عبدوس

بدون سكن 55 16/09/1992 10 إقلیم: 
تاوریرت

اوالد مرزوق 1641 إقلیم: فجیج ابن أبي زرع بوشتاوي عبد هللا
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الشرق 02 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 50 16/09/1987 1 إقلیم: 
تاوریرت

بوردیم 1640 إقلیم: تاوریرت لرباع جمال  مومو

نعم 49 17/09/1984 1 إقلیم: 
تاوریرت

ابن منظور 1629 إقلیم: تاوریرت المدرسة الجماعاتیة فم 
الواد

سعید      مومو

بدون سكن 45 16/09/1986 10 إقلیم: 
تاوریرت

بني یعلى 260 إقلیم: تاوریرت ملقى الویدان مجموعة 
 مدرسیة

حناش عبد القادر

بدون سكن 39 16/09/1993 2 إقلیم: 
تاوریرت

بوشراب 1644 إقلیم: تاوریرت بني شبل مشیاخ عبد الحمید

نعم 39 16/09/1993 1 إقلیم: 
تاوریرت

اإلمام الغزالي 249 إقلیم: فجیج خالد بن الولید حمو الحسني

بدون سكن 39 16/09/1994 4 إقلیم: 
تاوریرت

اوالد رمضان 1647 إقلیم: فجیج لمضل محمد رحوتي

بدون سكن 58 16/09/1992 10 إقلیم: جرادة م/م اوالد معمر المركز 1552 إقلیم: جرادة م/م لبخاتا المركز   عبد القادر الزمري

بدون سكن 51 16/09/1988 3 إقلیم: جرادة أبي بكر الصدیق 1542 إقلیم: جرادة االزھار العدادي المیلود

بدون سكن 50 16/09/1986 1 إقلیم: جرادة م/م تیولي المركز 
-مدرسة جماعاتیة

210 إقلیم: تاوریرت غشت 20 جمال زروقي

بدون سكن 39 16/09/1992 9 إقلیم: جرادة م/م سیدي داود المركزیة 1553 إقلیم: جرادة مدرسة اوالد اغزیل 
الجماعاتیة

جدي مصطفى

بدون سكن 50 16/09/1991 2 إقلیم: 
جرسیف

الشویبیر 202 إقلیم: جرسیف بوراشد المركز ادریس حجاجي

بدون سكن 39 17/09/1984 1 إقلیم: 
جرسیف

بربحیة 1524 إقلیم: تاوریرت بوجدور المصطفى لقطیب

نعم 61 16/09/1992 3 إقلیم: سیدي 
سلیمان

مدرسة عبد هللا 
الشفشاوني

2144 إقلیم: فجیج لقباب الكوش حسان

بدون سكن 42 16/09/1991 1 إقلیم: سیدي 
قاسم

أوالد لحمر 2127 إقلیم: تاوریرت ابن خلدون أبوحمید محمد

نعم 50 16/09/1992 1 إقلیم: فجیج ابن تاشفین 188 إقلیم: فجیج محمد المخطار اعراب امبارك

بدون سكن 48 16/09/1992 1 إقلیم: فجیج أحمد بن عبد ربھ 
األندلسي

191 إقلیم: فجیج اإلمام علي البكري حسن

غیر صالح 39 16/09/1993 1 إقلیم: فجیج أحد 189 إقلیم: فجیج المھدي بن بركة حمو محمد

نعم 67 21/09/1983 1 إقلیم: میدلت ایت وعلو 930 إقلیم: فجیج موالي علي الشریف علي مداني
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الشرق 02 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 54 21/09/1983 1 عمالة 
مقاطعات ابن 
مسیك

المدرسة االبتدائیة 
البحتري

610 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس احدادن بوشعیب معروف

بدون سكن 58 16/09/1992 5 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

أوالد بوشیحة 458 إقلیم: جرسیف بوحسان المركز دفشي عبدالحكیم

بدون سكن 48 16/09/1991 2 عمالة: سال مدرسة بوشعیب  
الحریزي

2075 إقلیم: جرسیف بربحیة الصافي محمد علي

نعم 70 16/09/1982 3 عمالة: طنجة 
- أصیال

أبو ھریرة 135 إقلیم: جرسیف المریجة المركز باي عبد الرحمان

بدون سكن 45 01/05/1997 8 عمالة: طنجة 
- أصیال

العزیب ابقیو  122 إقلیم: الدریوش المدرسة الجماعاتیة 
حلولة كرونة

صادق محمد

بدون سكن 64 17/09/1984 7 عمالة: مكناس االمام الشافعي 1654 إقلیم: جرسیف الصفصافات المركز زكعوش البشیر

نعم 55 16/09/1992 3 عمالة: مكناس 284 موساوة إقلیم: جرسیف أفریدن المركز مباریك محمد

بدون سكن 82 16/09/1989 1 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م/م. محمود درویش - 
المركز

244 إقلیم: تاوریرت اوالد مرزوق عزالدین  نوري

نعم 82 17/09/1984 1 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. البستان 233 إقلیم: تاوریرت اوالد رمضان عبد الغني قرشاوي

نعم 78 16/09/1987 1 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. خالد بن الولید 236 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. األمل بریشي عبد الصمد

نعم 75 16/09/1989 1 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. عثمان بن عفان 232 إقلیم: جرادة أبي بكر الصدیق زوقاغي فاتحة

بدون سكن 72 17/09/1990 1 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. ابن بسام 238 إقلیم: بركان ابن زیدون عبد الرحمان بودالل

نعم 72 16/09/1988 1 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. اإلمام البوصیري 240 إقلیم: بركان الشریف اإلدریسي زاوي عبد الغاني

بدون سكن 70 21/10/1978 4 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. ابن بطوطة 234 إقلیم: جرادة م/م اوالد معمر المركز الحسني المصطفى

نعم 70 17/09/1990 3 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. عائشة أم المؤمنین 241 إقلیم: الناضور المدرسة االبتدائیة ترقاع البكاي التومي

بدون سكن 69 16/09/1987 1 عمالة: وجدة 
- أنكاد

245 م. الخوارزمي عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. المحبس قروش جمال
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الشرق 02 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 67 16/09/1992 1 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. بنسعید مھداوي 1617 إقلیم: جرادة عبد الواحد المراكشي محمد   زیدان

بدون سكن 67 16/09/1989 1 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. األمل 1616 عمالة: وجدة - 
أنكاد

م. بنسعید مھداوي مصطفى بلدي

نعم 67 16/09/1986 4 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. محمد خیر الدین 231 إقلیم: جرادة م/م سیدي داود المركزیة شحلفي  نور  الدین

بدون سكن 66 17/09/1984 4 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. طھ حسین 239 إقلیم: بركان أحد الحسن الیغموري

بدون سكن 65 16/09/1988 10 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. المحبس 1601 إقلیم: بركان أبي العالء المعري بنبوعزة عبد الوھاب

نعم 65 17/09/1984 4 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. ابن عذاري 237 إقلیم: الناضور مجموعة مدارس أوالد 
منصور

حسن الطویبي

بدون سكن 65 16/09/1982 8 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م/م بني وكیل - المركز 243 إقلیم: بركان رسالن مصطفى احبود

نعم 65 16/09/1982 6 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. سعد بن أبي وقاص 230 إقلیم: تاوریرت بوردیم الحسن  دریوش

بدون سكن 64 17/09/1990 2 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م/م ابن كثیر - المركز 242 إقلیم: تاوریرت بوشراب حمید مرحوم

نعم 61 16/09/1992 5 عمالة: وجدة 
- أنكاد

م. مصطفى سكیكر 235 إقلیم: جرسیف تسطفاشت المركز قدور بزازو
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فاس - مكناس 03 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 53 16/09/1986 2 إقلیم: إفران تیزي موالي الحسن 327 إقلیم: إفران ضایة عوا محمد إبلھاس

نعم 50 16/09/1992 9 إقلیم: إفران حسان بن ثابت 334 إقلیم: بولمان العرجان ادریس جي

بدون سكن 45 16/09/1992 1 إقلیم: إفران صالح الدین األیوبي 333 إقلیم: تاونات م/م  تزران عبد العزیز عبید

غیر صالح 45 16/09/1992 3 إقلیم: إفران السالم 1798 إقلیم: بولمان اشنعكي محمد  الزاكي

غیر صالح 66 16/09/1985 1 إقلیم: الحاجب م القاضي عیاض 299 إقلیم: الحاجب الفجر سھالوي مصطفى

بدون سكن 64 16/09/1989 1 إقلیم: الحاجب عین  معروف 304 إقلیم: الحاجب ایت مازوز تركي عبد العزیز

غیر صالح 58 16/09/1991 7 إقلیم: الحاجب جحجوح 1744 إقلیم: تاونات م/م  سیدي علي بن داود ھنداج حسن

بدون سكن 57 21/09/1983 1 إقلیم: الحاجب عین خادم 1740 إقلیم: الحاجب ایت حسي وعلي مصطفى الدیواني

بدون سكن 55 16/09/1992 3 إقلیم: الحاجب الفجر 1752 إقلیم: تاونات محمد لشھب م/م بني عبد هللا

غیر صالح 55 16/09/1991 1 إقلیم: الحاجب ایت ابراھیم 303 إقلیم: تاونات م/م  إمام مالك مصطفى شھبار

بدون سكن 51 21/09/1983 1 إقلیم: الحاجب ایت حسي وعلي 1749 إقلیم: الحاجب عین خادم محمد البشیم

نعم 72 17/09/1990 3 إقلیم: 
الرشیدیة

ابن خلدون 894 إقلیم: إفران فاطمة الفھریة امحمد قادیري

نعم 57 16/09/1982 1 إقلیم: 
الرشیدیة

مرزوكة 910 عمالة: مكناس زیري بن عطیة موحى الطاریق

نعم 53 17/09/1984 10 إقلیم: القنیطرة موالي بوسلھام 2013 إقلیم: تاونات م/م  بوعرام عز الدین الصغیور

محتل 45 16/09/1993 4 إقلیم: بركان ملویة 168 إقلیم: بولمان انجیل ایت لحسن الضرقاوي أحمد

بدون سكن 69 17/09/1990 1 إقلیم: 
بنسلیمان

مدرسة بوزنیقة 555 عمالة: مكناس عمر بن شمسي عبد هللا المرابط

بدون سكن 70 16/09/1988 1 إقلیم: بولمان الفارابي 288 إقلیم: بولمان یوسف بن تاشفین عبد العزیز ابن زكریاء

بدون سكن 64 16/09/1985 1 إقلیم: بولمان ام اجنیبة 290 إقلیم: بولمان ایت بن الشریف عبد العزیز    دھده

نعم 61 16/09/1993 1 إقلیم: بولمان یوسف بن تاشفین 1702 إقلیم: بولمان ركو حسن  علیوي

نعم 58 10/11/1993 1 إقلیم: بولمان النور 1704 إقلیم: بولمان ویزغت العربي الحسناوي

نعم 50 16/09/1992 10 إقلیم: بولمان العرجان 1727 إقلیم: بولمان عیوش أوبحساین الھادي

نعم 48 16/09/1993 2 إقلیم: بولمان مكدول اوالد یوسف 296 إقلیم: بولمان تاكوراست ابراھیم صفوات

نعم 45 16/09/1994 2 إقلیم: بولمان ویزغت 1722 إقلیم: بولمان تاندیت26 المصطفى بوعجاجي

نعم 76 16/09/1982 1 إقلیم: تازة بني مرین 364 إقلیم: تازة الدواور المركز أحمد قبـو
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فاس - مكناس 03 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 61 16/09/1988 3 إقلیم: تازة جبلة المركز 375 إقلیم: تازة البرارحة المركز المطلك عبدهللا

بدون سكن 57 16/09/1992 1 إقلیم: تازة التعاونیة المركز 1944 إقلیم: تازة الصمامدة المركز عبد العزیز الذھبي

بدون سكن 53 16/09/1986 7 إقلیم: تازة لمالعب المركز 368 إقلیم: تازة السنابل المركز بن قشیقش علي

نعم 50 16/09/1991 5 إقلیم: تازة التوفیق المركز 370 إقلیم: تازة بورد المركز زریول عبد القادر

بدون سكن 45 16/09/1991 3 إقلیم: تازة سیدي عبد هللا المركز 369 إقلیم: تاونات م/م  بني بربر عامربن عامر الیوبي

نعم 45 17/09/1990 4 إقلیم: تازة المیزاب المركز 373 إقلیم: تازة أھل مولة المركز عبد الكریم الماللي

بدون سكن 45 16/09/1988 1 إقلیم: تازة بني لنت المركز 374 إقلیم: تازة بني كرامةالمركز محمد اجبیلو

بدون سكن 81 13/12/1979 1 إقلیم: تاونات م/م  سیدي محمد 
المغراوي

345 إقلیم: تاونات مدرسة الغابة محمد بوسرارف

بدون سكن 74 21/09/1983 1 إقلیم: تاونات م/م  بوكنالة 357 إقلیم: تاونات م/م  ساحل بوطاھر علي عزي

غیر صالح 67 17/09/1990 1 إقلیم: تاونات م/م  بني ولــــید 358 إقلیم: تاونات عبد العزیز البطیوي م/م  سیدي سوسان

نعم 56 17/09/1984 1 إقلیم: تاونات مدرسة الشھداء 347 إقلیم: تاونات م/م  الزریزر الحسن الكارح

نعم 45 16/09/1992 1 إقلیم: تاونات مدرسة الشریف 
االدریسي

1828 إقلیم: تاونات حمید البراھمي م/م ابن الھیتم

نعم 79 16/09/1985 1 إقلیم: تطوان مدرسة ابن طفیل 148 إقلیم: بولمان ایت العز حسن  فاتحي

نعم 76 17/09/1990 1 إقلیم: صفرو مدرسة سیدي بوسرغین 338 إقلیم: صفرو م/م عین جراح-المركز عبدالوافي البغدادي

نعم 74 17/09/1990 1 إقلیم: صفرو مدرسة الزرقطوني 337 إقلیم: صفرو مدرسة المسیرة الخضراء مصطفى حفید

نعم 69 16/09/1989 2 إقلیم: صفرو مدرسة اإلمام علي 339 إقلیم: صفرو المدیریة اإلقلیمیة صفرو احمد   عثماني

نعم 61 16/09/1988 9 إقلیم: صفرو مدرسة سمو األمیر 
موالي رشید

335 إقلیم: تاونات م/م  السمونیین عزیز ادریس

نعم 59 16/09/1991 4 إقلیم: صفرو م/م عین كبیر-المركز 336 إقلیم: بولمان النور فتیحة عبد الوھاب

بدون سكن 58 17/09/1990 3 إقلیم: صفرو م/م تعاونیة وادي 
الذھب-المركز

344 إقلیم: إفران البقریت قاسم المیساوي

نعم 55 16/09/1991 4 إقلیم: صفرو م/م راس تبودة-المركز 1811 إقلیم: تاونات م/م  بني امحمد خالد عالبوش

نعم 55 16/09/1987 2 إقلیم: صفرو م/م 9 ابریل-المركز 341 إقلیم: إفران الریاض شقار أحمد

نعم 53 16/09/1991 10 إقلیم: صفرو م/م عین جراح-المركز 1816 إقلیم: تاونات م/م  العنصر حمید ارقیق

بدون سكن 53 16/09/1992 5 إقلیم: صفرو م/م الكدیة-المركز 343 إقلیم: تاونات م/م اوالد أزم عبداللطیف بومعزة
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فاس - مكناس 03 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 53 16/09/1992 10 إقلیم: صفرو م/م أیت السبع-المركز 342 إقلیم: تاونات م/م  موالي بوشتى میمون بوشواطة

غیر صالح 69 16/09/1982 4 إقلیم: موالي 
یعقوب

اوالد بوصالح المركز 377 إقلیم: موالي یعقوب اوالد عبو المركز طھار العربي

بدون سكن 64 17/09/1990 1 إقلیم: موالي 
یعقوب

طالحة المركز 379 إقلیم: موالي یعقوب الزیاینة المركز عبد االلھ زیتون

بدون سكن 64 16/09/1989 10 إقلیم: موالي 
یعقوب

عین قنصرة المركز 1961 إقلیم: تاونات م/م  كیسان علي براھمي

بدون سكن 58 16/09/1992 8 إقلیم: موالي 
یعقوب

كبكب المركز 1959 إقلیم: تاونات م/م  العجاجرة عبدالسالم السعیدي

بدون سكن 58 17/09/1990 2 إقلیم: موالي 
یعقوب

العجاجرة المركز 380 إقلیم: تاونات م/م  أزور محمد جابي

بدون سكن 55 17/09/1979 1 إقلیم: موالي 
یعقوب

مدرسة ابن خلدون 1964 إقلیم: موالي یعقوب اوالد بوزیان المركز أحمد أحتیت

بدون سكن 45 16/09/1992 3 إقلیم: موالي 
یعقوب

الشبانات المركز 1956 إقلیم: تاونات م/م  المكمل عمر جاتم

بدون سكن 50 16/09/1992 9 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

الفتح 457 إقلیم: تازة بني فراسن المركز محمد كحیحل

نعم 76 17/09/1984 2 عمالة: سال مدرسة بالل بن رباح 430 إقلیم: تازة الترایبة المركز عبد السالم الكزان

نعم 65 16/09/1985 3 عمالة: سال مدرسة االطلس 426 إقلیم: تازة كلدمان المركز النسیب عبدالسالم

نعم 74 17/09/1990 4 عمالة: طنجة 
- أصیال

خدیجة أم المؤمنین 1364 إقلیم: موالي یعقوب عین قنصرة المركز موالي عبد الرحمان 
سجعدین

في طور 
اإلنجاز

70 16/09/1989 2 عمالة: طنجة 
- أصیال

ابي ذر الغفاري 133 إقلیم: تاونات مدرسة الشریف 
االدریسي

محمد حساني

في طور 
اإلنجاز

66 16/09/1987 2 عمالة: طنجة 
- أصیال

سیدي قاسم 138 عمالة: فاس عین ھارون حمید الوزاني الشاھدي

نعم 54 16/09/1993 1 عمالة: طنجة 
- أصیال

األندلس  117 إقلیم: تاونات م/م  اوالد بن الطاھر عبد الواحد الراعي

نعم 82 16/09/1989 1 عمالة: فاس عبد الكریم بن عبد هللا 310 إقلیم: بولمان سیدي بوطیب الكبیر  بوطاھر

نعم 81 16/09/1990 1 عمالة: فاس عبدالكریم برشید 319 عمالة: فاس احمد الحنصالي البحیري عز الدین

نعم 81 16/09/1989 1 عمالة: فاس األمـــل 311 عمالة: فاس المختار السوسي عبد الرحیم النیاري
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السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 79 16/09/1982 3 عمالة: فاس سیدي ابراھیم 307 إقلیم: تاونات م/م  تاینزة محمود عبد الكامل

بدون سكن 78 16/09/1982 2 عمالة: فاس ابن طفیل 308 عمالة: فاس معركة الدشیرة محمد الزاویة

نعم 76 16/09/1988 1 عمالة: فاس أوالد الطیب المركز 325 عمالة: فاس ابن تومرت حنفي الحسن

نعم 76 16/09/1981 7 عمالة: فاس البحثري 1 309 إقلیم: موالي یعقوب الشبانات المركز عبد اللطیف السرتي

بدون سكن 72 17/09/1990 1 عمالة: فاس عبد المومن الموحدي 312 عمالة: فاس المدیریة اإلقلیمیة نجیب الذھبي

نعم 72 16/09/1985 1 عمالة: فاس المختار السوسي 1762 إقلیم: موالي یعقوب مدرسة ابن خلدون حمید بودباغ

نعم 68 17/09/1990 3 عمالة: فاس ابن تیمیة 324 عمالة: فاس سخینات عبد الحق بوكریشة

بدون سكن 66 16/09/1991 4 عمالة: فاس علي ابن أبي طالب 320 إقلیم: صفرو مدرسة وادي الذھب  ادریس المرجاني

نعم 66 16/09/1989 5 عمالة: فاس عبد السالم السباعي 313 عمالة: فاس ابن الرومي الحسین مھري

بدون سكن 65 21/09/1983 5 عمالة: فاس إمام مسلم 322 إقلیم: تاونات م/م أوالد النیف محمدین أمزیان

بدون سكن 64 16/09/1987 2 عمالة: فاس الحاج الھادي 
التاجموعتي االبتدائیة

321 إقلیم: موالي یعقوب كبكب المركز سالم بوتفارت

نعم 62 17/09/1990 5 عمالة: فاس الشارة 317 عمالة: فاس المدیریة اإلقلیمیة علي   علوي مراني

بدون سكن 61 16/09/1992 2 عمالة: فاس الفقیھ محمد غازي 318 إقلیم: تاونات م/م العزیب التھامي العلمي

بدون سكن 61 17/09/1990 2 عمالة: فاس معركة الدشیرة 1763 إقلیم: صفرو م/م راس تبودة-المركز عبد القادر الرمیلي

نعم 61 17/09/1990 5 عمالة: فاس المتنبي 314 إقلیم: تاونات م/م الخیایطة أمینة مطیع

بدون سكن 61 16/09/1987 10 عمالة: فاس جمال الدین األفغاني 323 إقلیم: بولمان ابن رشد 1 أحمد بابا  خویا

غیر صالح 58 16/09/1992 1 عمالة: فاس سخینات 1793 إقلیم: بولمان تاندیت22 محمد  السیاجي

نعم 55 17/09/1990 9 عمالة: فاس عین ھارون 1782 إقلیم: موالي یعقوب مدرسة موالي یعقوب محمد عبدالعالي 
الطاھري الجوطي

نعم 54 17/09/1984 3 عمالة: فاس الحسن الیوسي 315 إقلیم: موالي یعقوب اوالد اھالل المركز السعیدي محمد 

بدون سكن 53 16/09/1993 1 عمالة: فاس نونبر 18 316 إقلیم: تاونات م/م  بوشمات سرور ادریس

نعم 48 16/09/1993 3 عمالة: فاس احمد الحنصالي 1779 إقلیم: تاونات م/م عین مرشوش أحمد العارف

نعم 78 17/09/1984 1 عمالة: مكناس المختار السوسي 273 عمالة: مكناس االمام الشافعي المرابطي محمد

بدون سكن 77 21/09/1983 1 عمالة: مكناس القاعدة الجویة 268 عمالة: مكناس المھدي بن تومرت 
ویسالن

الكرطوطي عبد القادر

نعم 76 16/09/1989 2 عمالة: مكناس عمر بن شمسي 1655 عمالة: مكناس ابن حزم بنعزیز عبد العالي
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نعم 75 16/09/1980 3 عمالة: مكناس رابعة العدویة 272 إقلیم: إفران السالم محمدالحنصر 

نعم 75 17/09/1990 1 عمالة: مكناس عبد هللا كنون 275 إقلیم: تازة التعاونیة المركز محمد حیلي

نعم 73 17/09/1990 4 عمالة: مكناس زیري بن عطیة 1669 عمالة: مكناس أحد بزا محمد

نعم 73 16/09/1982 5 عمالة: مكناس المختار السنتیسي 271 عمالة: مكناس المدیریة اإلقلیمیة مكناس آیت سي لحبیب 
المصطفى

بدون سكن 73 16/09/1982 1 عمالة: مكناس عبد اللطیف الصایغ 267 إقلیم: الحاجب االنبعاث تلویزت أحمد

بدون سكن 71 16/09/1991 2 عمالة: مكناس ابو العالء المعري 264 إقلیم: الحاجب جحجوح عبد الحفیظ البارودي

نعم 66 17/09/1984 8 عمالة: مكناس عین عرمة المركز 279 عمالة: مكناس القدارة المركز عبد الناصر عبد الكافي

بدون سكن 65 18/09/1979 2 عمالة: مكناس ابن جابر المكناسي 270 عمالة: مكناس زوالة محمد الزواكي

نعم 64 16/09/1991 7 عمالة: مكناس النواجي المركز 281 إقلیم: تازة تیزي بودریس المركز محمد الخملیشي

نعم 64 16/09/1980 3 عمالة: مكناس ابن حزم 1663 عمالة: مكناس بني مرعاز  خلید لحالفي

نعم 61 16/09/1986 3 عمالة: مكناس الحاج قدور 282 إقلیم: بولمان ایت مومو محمد حرموش

بدون سكن 60 17/09/1990 2 عمالة: مكناس المھایة 280 عمالة: مكناس وادي الجدیدة محمد صدوق

غیر صالح 58 16/09/1979 8 عمالة: مكناس المھدي بن تومرت 
ویسالن

1677 عمالة: مكناس ایت احساین المركز البوسیحي عبد الرفیع

نعم 54 21/09/1983 5 عمالة: مكناس موالي لحسن حیزوني 276 إقلیم: بولمان بولمان  المركزیة محمد أیت عكي

نعم 53 16/09/1992 9 عمالة: مكناس اوالد یوسف 286 إقلیم: تاونات م/م  الولجة عبدالغاني الحضراوي
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الرباط - سال - القنیطرة 04 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 61 17/09/1990 8 إقلیم: الحاجب ایت مازوز 1748 إقلیم: سیدي قاسم اال نبعات لحسن بوقرو

نعم 82 17/09/1979 1 إقلیم: 
الخمیسات

ابن تومرت 416 إقلیم: الخمیسات سیدي محمد بن الشریف المصطفى االغزاوي

نعم 75 16/09/1988 1 إقلیم: 
الخمیسات

علي بن ابي طالب 398 إقلیم: الخمیسات محمد بلمیلودي احمد بنحمو

نعم 67 16/09/1988 2 إقلیم: 
الخمیسات

الشھداء 402 إقلیم: الخمیسات ایت بوبكر سعد بوعیاد

نعم 67 16/09/1982 1 إقلیم: 
الخمیسات

بنو عمرو 404 إقلیم: الخمیسات معاویة حمید العكادي

بدون سكن 64 16/09/1991 2 إقلیم: 
الخمیسات

العربي بن عمر 401 إقلیم: الخمیسات عمرو بنو زكري عبد العزیز حاضي

بدون سكن 61 16/09/1989 1 إقلیم: 
الخمیسات

جناتن 409 إقلیم: الخمیسات تغدوین عبد هللا دداني

غیر صالح 54 17/09/1990 1 إقلیم: 
الخمیسات

عمرو بنو زكري 2055 إقلیم: الخمیسات الساقیة الحمراء حمید احمام

نعم 52 16/09/1989 1 إقلیم: 
الخمیسات

مریم العذراء 399 إقلیم: الخمیسات ایت عمر ال?رابزا الحسن

بدون سكن 52 21/09/1983 2 إقلیم: 
الخمیسات

ابن سینا 400 إقلیم: الخمیسات بومعجون عدي لھي

بدون سكن 51 17/09/1984 1 إقلیم: 
الخمیسات

سیدي بوشوكة 417 عمالة: سال مدرسة العالمة عبد 
الرحمان الكتاني

عبد الواحد لفضیلي

نعم 50 16/09/1989 5 إقلیم: 
الخمیسات

ابو حنیفة 403 إقلیم: الخمیسات ایت شاعو محمد المنیع

بدون سكن 45 16/09/1985 1 إقلیم: 
الخمیسات

سعد بن معاد 406 إقلیم: الخمیسات عمرو بن العاص عبد هللا بري

بدون سكن 81 17/09/1990 1 إقلیم: القنیطرة القاعدة الجویة 3 383 إقلیم: القنیطرة الھماسیس مستشیر صالحة

بدون سكن 80 16/09/1989 3 إقلیم: القنیطرة أسماء ذات النطاقین 384 إقلیم: القنیطرة سیدي عالل التازي عبد الحاكم جباح

نعم 80 16/09/1988 1 إقلیم: القنیطرة المنال 386 إقلیم: القنیطرة عبدالحمید العلوي اربوح سي محمد

نعم 72 17/09/1990 4 إقلیم: القنیطرة الینابیع 382 إقلیم: القنیطرة موالي بوسلھام الخرص حمید

بدون سكن 67 17/09/1988 1 إقلیم: القنیطرة اوالد برجال 389 إقلیم: القنیطرة قریة الضاویة محمد غشیم

بدون سكن 67 21/09/1983 5 إقلیم: القنیطرة عین السبع 385 إقلیم: القنیطرة سیدي عیسى خشان شریحا ابراھیم

19 / 59

نتیجة الحركة اإلنتقالیة لمدیري مؤسسات التعلیم اإلبتدائي لسنة  2018 
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غیر صالح 65 15/10/1981 2 إقلیم: القنیطرة الھماسیس 1979 إقلیم: سیدي سلیمان المركزیة بام العربي العطار

بدون سكن 64 16/09/1989 1 إقلیم: القنیطرة م/م المناصرة 390 إقلیم: القنیطرة المواوقة محمد قدوري

بدون سكن 64 21/09/1983 7 إقلیم: القنیطرة سیدي الطیبي 2 388 إقلیم: القنیطرة الحریضیین مصطفى الكریضة

نعم 63 21/09/1983 5 إقلیم: القنیطرة الركابي 387 إقلیم: القنیطرة سیدي محمد لحمر محمد كندولة

نعم 50 17/09/1990 7 إقلیم: القنیطرة سیدي عالل التازي 2003 إقلیم: القنیطرة لال غنو عویریكة الیزید

نعم 58 17/09/1984 3 إقلیم: 
النواصر

م. 18 نونبر 2590 إقلیم: سیدي سلیمان المركزیة اوالد بوثابت 
المركز

العماري بلعماري

نعم 52 17/09/1984 4 إقلیم: بني 
مالل

مركزیة زاویة الشیخ 2260 عمالة: سال مجموعة مدارس الجبابرة الحسین الحضري

نعم 81 16/09/1987 1 إقلیم: سیدي 
سلیمان

مدرسة األمل 443 إقلیم: سیدي سلیمان مدرسة عبد هللا 
الشفشاوني

مقدم خدیجة

نعم 68 16/09/1992 1 إقلیم: سیدي 
سلیمان

مدرسة الشھید رشدي 
عبد الكریم

444 إقلیم: سیدي سلیمان مدرسة عثمان بن عفان ادریس العامري

بدون سكن 61 29/01/1991 3 إقلیم: سیدي 
سلیمان

مدرسة محمد السادس 445 إقلیم: سیدي سلیمان المركزیة الدواغر بھت  الراشدي محمد

غیر صالح 61 21/09/1983 1 إقلیم: سیدي 
سلیمان

مدرسة عمر بن عبد  
العزیز. المرادسة

449 إقلیم: سیدي سلیمان المركزیة اوالد لكزولي 
2

السناني أحمد

بدون سكن 45 17/09/1990 1 إقلیم: سیدي 
سلیمان

المركزیة بني فضل 450 إقلیم: القنیطرة الضریسة منیر الكارتي

بدون سكن 36 16/09/1998 6 إقلیم: سیدي 
سلیمان

مدرسة اإلمام الشافعي 446 إقلیم: سیدي قاسم ابن الخطیب بلجطیط المصطفى

بدون سكن 74 16/09/1987 1 إقلیم: سیدي 
قاسم

السعادة 434 إقلیم: سیدي قاسم رقیة بنت الرسول زھور الشباكي

نعم 70 16/09/1989 1 إقلیم: سیدي 
قاسم

رقیة بنت الرسول 2106 إقلیم: سیدي قاسم عاشر رمضان ایت اوطاھرة عبد الواحد

بدون سكن 61 17/09/1984 3 إقلیم: سیدي 
قاسم

االمام الشافعي 440 إقلیم: سیدي قاسم حفصة بنت عمر محمد  حجیب

بدون سكن 60 16/09/1989 2 إقلیم: سیدي 
قاسم

الخلیل 441 إقلیم: سیدي سلیمان المدرسة الجماعتیة 
الخنساء

حمید بن الشیھب

بدون سكن 50 16/09/1988 3 إقلیم: سیدي 
قاسم

حفصة بنت عمر 2129 إقلیم: سیدي قاسم مجموعة مدارس دار 
العسلوجي

رشید العلوي
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بدون سكن 50 16/09/1982 1 إقلیم: سیدي 
قاسم

التعاونیة الفاضلیة 435 إقلیم: سیدي قاسم التعاونیة المسعودیة نور الدین الزعیمي

بدون سكن 48 16/09/1992 1 إقلیم: سیدي 
قاسم

البحتري 438 إقلیم: القنیطرة جبل الظل محمد زعیم

غیر صالح 48 16/09/1989 7 إقلیم: سیدي 
قاسم

الحسن بن علي 2124 إقلیم: سیدي قاسم أوالد لحمر نورالدین المساوي

نعم 57 16/09/1989 6 إقلیم: مدیونة عمر الخیام 652 عمالة: الصخیرات 
 - تمارة

النور المعطي التویمي

بدون سكن 77 17/09/1990 3 إقلیم: موالي 
یعقوب

اللبابدة المركز 378 إقلیم: سیدي قاسم الحسن بن علي مستقیم عبد الرزاق

محتل 71 16/09/1989 1 عمالة: الرباط عمار بن یاسر 421 عمالة: الرباط المنظر الجمیل ھاندي عالل

بدون سكن 66 17/09/1990 1 عمالة: الرباط إدریس البحراوي 
الیوسفیة

418 عمالة: سال مجموعة مدارس سیدي 
حمیدة

عبد الرحمان المودن

بدون سكن 57 15/10/1981 1 عمالة: الرباط عبد المالك السعدي 423 عمالة: سال مدرسة بوشعیب  
الحریزي

حالوي عبد المجید

محتل 51 16/09/1989 2 عمالة: الرباط عمر بن عبد العزیز 419 عمالة: الرباط عبد الرحمان بن عوف القتمي فاطمة

بدون سكن 50 16/09/1991 10 عمالة: الرباط المنظر الجمیل 2059 إقلیم: الخمیسات المسیدیرة فؤاد بواسعید

نعم 64 17/09/1990 1 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

السالم 467 إقلیم: القنیطرة الشوافع عبد العزیز بنمزیان

بدون سكن 49 07/11/1991 5 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

اوالد بوطیب 462 إقلیم: الخمیسات العقاد احمد السعداوي

نعم 76 17/09/1990 1 عمالة: سال مدرسة العیاشي 431 عمالة: سال مدرسة سعد بن أبي 
وقاص

بناصر بوھرا

نعم 72 17/09/1984 2 عمالة: سال مدرسة ثكنة المظلیین 428 عمالة: سال مدرسة عبد هللا إبراھیم خالد نوار

نعم 64 17/09/1990 1 عمالة: سال مدرسة جمال الدین 
المھیاوي

427 إقلیم: الخمیسات عالل الفاسي سطي لطفي

نعم 61 16/09/1991 9 عمالة: سال مدرسة الزوبیر بن العوام 424 إقلیم: القنیطرة دار الحراق ساكي عبد الكریم

بدون سكن 55 17/09/1990 4 عمالة: سال مجموعة مدارس دوسلیم 433 إقلیم: سیدي سلیمان المركزیة القریة الحضیكي الطیبي
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في طور 
اإلنجاز

72 21/09/1983 2 عمالة: طنجة 
- أصیال

القرطبي 131 إقلیم: سیدي سلیمان مدرسة ازھانة محمد حسان ارویاح

نعم 65 17/09/1984 2 عمالة: طنجة 
- أصیال

الحسن الداخل 126 إقلیم: سیدي قاسم الحرارتة  احمد الریطب

في طور 
اإلنجاز

55 16/09/1989 4 عمالة: طنجة 
- أصیال

النخیل 110 إقلیم: القنیطرة م/م المعادكة زغلول حسن

نعم 84 16/09/1982 1 عمالة: مكناس ابن عباد 263 إقلیم: سیدي قاسم جبل الشیخ محمد بریكي

بدون سكن 62 16/09/1986 2 عمالة: مكناس البھالیل المركز 278 إقلیم: سیدي قاسم المتنبي محمد  بنغازي

نعم 61 17/09/1990 1 عمالة: مكناس واد المخازن 265 إقلیم: سیدي قاسم الشریف اإلدریسي خالد الیعقوبي

بدون سكن 53 16/09/1991 4 عمالة: مكناس حفرة بن الطیب 287 إقلیم: سیدي قاسم البعابشة الرمل فرشوخ عبد القادر

بدون سكن 48 21/09/1983 5 عمالة: مكناس وادي الجدیدة 1690 إقلیم: الخمیسات النجدة سلیمان شكاكة
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بدون سكن 76 17/09/1984 1 إقلیم: أزیالل مركزیة لعوینة 2234 إقلیم: أزیالل مركزیة ارفالة حصار مصطفى

بدون سكن 58 17/09/1990 1 إقلیم: أزیالل مركزیة تزكي 2252 إقلیم: أزیالل مركزیة افطوشن الرحالي الحربیلي

بدون سكن 58 17/09/1984 1 إقلیم: أزیالل مركزیة آیت ماجدن 492 إقلیم: أزیالل مركزیة بوعنتر احمد امیح

بدون سكن 55 17/09/1990 3 إقلیم: أزیالل مركزیة تمریغت 481 إقلیم: أزیالل مركزیة آیت اعزم محمد فضول

بدون سكن 52 21/09/1983 2 إقلیم: أزیالل مركزیة آیت حلوان 2217 إقلیم: أزیالل المدرسة الجماعاتیة آیت 
سیمور

عبد الناصر ایت علي

بدون سكن 50 27/09/1994 4 إقلیم: أزیالل مركزیة سیدي علي بن 
ابراھیم

2232 إقلیم: أزیالل مركزیة اباشكو المصطفى مسرور

نعم 50 17/09/1990 10 إقلیم: أزیالل مركزیة ارفالة 2205 إقلیم: أزیالل مركزیة تیفرت نایت 
 حمزة

المصطفى المسكیوي

بدون سكن 45 16/09/1991 1 إقلیم: أزیالل مركزیة افطوشن 2245 إقلیم: أزیالل مركزیة آیت مكون عبد المجید اججیك

نعم 45 16/09/1992 1 إقلیم: أزیالل مدرسة أزوركي 468 إقلیم: أزیالل مركزیة سرمت عمر واعزیز

نعم 75 16/09/1985 3 إقلیم: إفران المسیرة الخضراء 328 إقلیم: خنیفرة وادي الدھب احمد توھامي

نعم 46 17/09/1984 1 إقلیم: إفران فاطمة الفھریة 1795 إقلیم: خنیفرة الفضیة بومجا موحى

بدون سكن 42 17/09/1984 9 إقلیم: إفران بوشھدة 332 إقلیم: خنیفرة المدرسة الجماعاتسة 
اعروست

حسن العبدالوي

نعم 45 16/09/1991 6 إقلیم: الحاجب المدرسة الجماعتیة  
جحجوح

301 إقلیم: خنیفرة ابن رشد المصطفى شنكور

نعم 77 16/09/1992 1 إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

م ابن رشد 511 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

مركزیة اوالد حسون حلیمة سالم

بدون سكن 70 16/09/1992 1 إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

المعمل 514 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

م الصفاء احمد الخو

بدون سكن 70 16/09/1989 1 إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

م الرجاء 510 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

م اھل المربع محمد طوطاسي

بدون سكن 68 16/09/1989 4 إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

م اإلمام البخاري 512 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

مركزیة الكریفات حسن محسون

بدون سكن 62 17/09/1984 1 إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

مركزیة اھل سوس 521 إقلیم: أزیالل مركزیة تسقي عبد القادر الراضي

غیر صالح 61 17/09/1990 2 إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

م اھل المربع 2301 إقلیم: خنیفرة بواللفت رحالي الحسین
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بدون سكن 58 17/09/1990 1 إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

مركزیة  المغرب العربي 2296 إقلیم: أزیالل مركزیة مسكاون احمد دیلیازین

بدون سكن 58 16/09/1985 10 إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

مركزیة العجانة 520 إقلیم: أزیالل مركزیة تكندافت عبد الرحمان یوسفي

بدون سكن 55 16/09/1991 1 إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

م أوالد عطو 2297 إقلیم: أزیالل مركزیة تاكلفت احمد غانمي

بدون سكن 55 16/09/1982 3 إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

مركزیة اوالد حسون 2298 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

م أوالد بوعزة لمیسر الشرقاوي

نعم 54 16/09/1981 8 إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

م ابن حنبل 513 إقلیم: بني مالل م ام المؤمنین لحسن  الرزناوي

نعم 50 16/09/1992 2 إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

م الصفاء 2289 إقلیم: أزیالل مركزیة تیلوكیت المصطفى الحبالوي

نعم 50 16/09/1992 10 إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

م اإلمام مالك 2286 إقلیم: أزیالل مركزیة تباروشت قزداري  عبد  الكریم

نعم 50 17/09/1990 2 إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

م أوالد بوعزة 2292 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

مركزیة أوالد العافیة المولودي حداوي 

غیر صالح 45 21/09/1983 3 إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

مركزیة الكریفات 2302 إقلیم: أزیالل مركزیة تزكي عبدالرزاق ابوعلي

غیر صالح 39 16/09/1992 3 إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

مركزیة اوالد احمد 517 إقلیم: أزیالل مركزیة أنركي 
الجماعاتیة

عبدالرحمان حمید

نعم 63 16/09/1992 1 إقلیم: 
الناضور

المدرسة االبتدائیة 
المسیرة الخضراء

1566 إقلیم: أزیالل مدرسة إزالفن ناجي علي

نعم 80 17/09/1990 1 إقلیم: بني 
مالل

م المصلى الغربیة 497 إقلیم: بني مالل مركزیة ایت بوجو لحسن   حسوني

بدون سكن 78 17/09/1990 3 إقلیم: بني 
مالل

م اإلمام الشافعي 500 إقلیم: بني مالل مركزیة تاكزیرت ازنزال الحسان

نعم 78 16/09/1989 3 إقلیم: بني 
مالل

م اوالد امبارك المستقلة 504 إقلیم: بني مالل م القصیبة الشرقیة محمد الفتحي

نعم 78 16/09/1988 1 إقلیم: بني 
مالل

م القاسمیة 496 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

م اإلمام مالك المصطفى بن ثابت

بدون سكن 76 16/09/1985 2 إقلیم: بني 
مالل

م عین الغازي 495 إقلیم: أزیالل مركزیة تسلیت مولود   خریبوش
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بدون سكن 76 21/09/1983 4 إقلیم: بني 
مالل

م انوال 498 إقلیم: بني مالل مركزیة القریة النموذجیة محمد خلید

نعم 72 17/09/1990 1 إقلیم: بني 
مالل

م السمارة  501 إقلیم: بني مالل م عباد المجاطي عبدالرزاق قدوري

بدون سكن 69 17/09/1984 2 إقلیم: بني 
مالل

مركزیة القریة النموذجیة 2268 إقلیم: أزیالل مركزیة سیدي علي بن 
ابراھیم

أحمد اركیك

نعم 67 16/09/1985 7 إقلیم: بني 
مالل

م األمل 499 إقلیم: أزیالل مركزیة آیت حساین الحسن  وكیب

بدون سكن 65 16/09/1992 1 إقلیم: بني 
مالل

مركزیة امغیلة 494 إقلیم: بني مالل مركزیة ایت حبیبي محمد الكیسي

بدون سكن 65 16/09/1985 1 إقلیم: بني 
مالل

م عباد المجاطي 2258 إقلیم: بني مالل مركزیة زاویة الشیخ اشوھان عسو

نعم 65 16/09/1982 5 إقلیم: بني 
مالل

م ابن بطوطة 502 إقلیم: خنیفرة موالي یعقوب محمدحافظ

غیر صالح 64 16/09/1991 9 إقلیم: بني 
مالل

مركزیة تاكزیرت 2280 إقلیم: خنیفرة تیمدغاص عبد الصمد شوقي

بدون سكن 61 17/09/1990 1 إقلیم: بني 
مالل

مركزیة ادوز 506 إقلیم: بني مالل مركزیة ناوور عبد اللطیف عصامي

بدون سكن 60 16/09/1981 2 إقلیم: بني 
مالل

مركزیة ایت بوجو 2261 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

مركزیة أوالد اسلیمان أجاج عبد الرحمان

بدون سكن 59 16/09/1993 5 إقلیم: بني 
مالل

مركزیة ایت حبیبي 2279 إقلیم: أزیالل مركزیة اغبالو ایت 
طوطس

عبدالمالك المؤدن

نعم 58 16/09/1991 3 إقلیم: بني 
مالل

م وادي درنة 505 إقلیم: بني مالل مركزیة تیزي نسلي محمد بوزار

بدون سكن 55 17/09/1990 5 إقلیم: بني 
مالل

مركزیة فریاطة 509 إقلیم: أزیالل مركزیة سیدي عزیز مجید صداق 

نعم 50 16/09/1992 1 إقلیم: بني 
مالل

م القصیبة الشرقیة 2256 إقلیم: بني مالل مركزیة بوتفردة میمون بویربیتان

بدون سكن 50 16/09/1992 6 إقلیم: بني 
مالل

م ام المؤمنین 2257 إقلیم: أزیالل مركزیة تیزرت عبد اللطیف معتصم

نعم 82 16/09/1987 1 إقلیم: خریبكة مدرسة عالل بن عبد هللا 2373 إقلیم: خریبكة م/م أوالد بوعزة بنقاسم عبد العزیز النعیمي

غیر صالح 82 16/09/1981 1 إقلیم: خریبكة مدرسة الشھداء 546 إقلیم: خریبكة م/م السبت الكردیني محمد
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نعم 81 16/09/1988 1 إقلیم: خریبكة مدرسة أبو ذر الغفاري 542 إقلیم: خریبكة مدرسة الھمداني الحسن بكان

بدون سكن 80 17/09/1990 1 إقلیم: خریبكة مدرسة الشھیدة حادة 
العتاوي

544 إقلیم: خریبكة مدرسة سلمان الفارسي مبارك أبربي

بدون سكن 78 16/09/1989 2 إقلیم: خریبكة مدرسة التقدم 545 إقلیم: خریبكة مدرسة المنفلوطي نعیمة عبد الكائن

نعم 74 21/09/1983 1 إقلیم: خریبكة مدرسة أسماء بنت أبي 
بكر

2375 إقلیم: خریبكة م/م دشر البراكسة محمد اتریس

بدون سكن 73 21/09/1983 4 إقلیم: خریبكة مدرسة السالم 543 إقلیم: خریبكة م/م الكنادیز عبد الرحیم    متوكیل

بدون سكن 71 16/09/1981 1 إقلیم: خریبكة م/م بلخیر 2389 إقلیم: خریبكة م/م سوق الخمیس غزالني محمد

بدون سكن 66 17/09/1984 5 إقلیم: خریبكة مدرسة البیروني 548 إقلیم: خریبكة م/م بلخیر عتباوي محمد

نعم 64 16/09/1993 1 إقلیم: خریبكة م/م بني سمیر 551 إقلیم: خریبكة م/م بیر مزوي شكري المصطفى

بدون سكن 64 17/09/1984 1 إقلیم: خریبكة م/م بیر مزوي 2384 إقلیم: خریبكة م/م أوالد افتاتة محمد الكرویطي

بدون سكن 59 16/09/1985 3 إقلیم: خریبكة م/م السبت 2404 إقلیم: خریبكة م/م بیار الجداد الحبیب ناجح

نعم 58 21/09/1983 4 إقلیم: خریبكة م/م أوالد عبدون 550 إقلیم: خریبكة م/م الخیارات المعظوم عبد الرحیم

غیر صالح 50 16/09/1993 7 إقلیم: خریبكة مدرسة الطرطوشي 539 إقلیم: خریبكة م/م الرواشد الكطابي عبد العالي

نعم 45 16/09/1992 1 إقلیم: خریبكة مدرسة عالل الفاسي 540 إقلیم: أزیالل مركزیة تلغمت السعدي محمد

نعم 76 16/09/1988 1 إقلیم: خنیفرة المسیرة الخضراء 525 إقلیم: خنیفرة عالل بن عبدهللا وعمو المحجوب

نعم 74 16/09/1987 2 إقلیم: خنیفرة متشیفسان 524 إقلیم: خنیفرة المسیرة الخضراء حسن یازو

بدون سكن 72 16/09/1988 1 إقلیم: خنیفرة الھري 531 إقلیم: خنیفرة ابن بطوطة الھواري سي محمد 

نعم 64 16/09/1989 1 إقلیم: خنیفرة النصر 526 إقلیم: خنیفرة تیقلیت نافیر المصطفى

نعم 58 17/09/1990 3 إقلیم: خنیفرة السعادة 527 إقلیم: خنیفرة تسفولة قصیر عبد العزیز

نعم 58 17/09/1990 7 إقلیم: خنیفرة عالل بن عبدهللا 2311 إقلیم: خنیفرة تاركة بوشبر عبدالعزیز

بدون سكن 55 17/09/1990 1 إقلیم: خنیفرة جنان ماس 530 إقلیم: خنیفرة اھبارن عزمي حمید

نعم 50 16/09/1982 7 إقلیم: خنیفرة امغاس 533 إقلیم: خنیفرة اكلمام میعمي مومو اھرو

بدون سكن 49 16/09/1991 2 إقلیم: خنیفرة الفضیة 2315 إقلیم: خنیفرة ام الربیع حنة عمر

بدون سكن 45 16/09/1992 2 إقلیم: خنیفرة تیمدغاص 2331 إقلیم: خنیفرة تیفراتین محمد حصاري

بدون سكن 45 17/09/1990 1 إقلیم: خنیفرة المدرسة الجماعاتیة أایت 
شعو

535 إقلیم: خنیفرة ایت خویا المعطاوي محمد
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غیر صالح 42 16/09/1991 1 إقلیم: خنیفرة ابرقي 2342 إقلیم: خنیفرة كھف النسور احمد یومور

نعم 39 16/09/1993 3 إقلیم: خنیفرة ابن بطوطة 2321 إقلیم: خنیفرة كروشن بلبال المصطفى

بدون سكن 48 16/09/1991 2 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اوالد كلیب المركزیة 2822 إقلیم: أزیالل مركزیة اكرضان عبد الحي بنبلى

نعم 73 16/09/1991 7 عمالة 
مقاطعات 
الدار البیضاء 
أنفا

زینب النفزاویة 577 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

مركزیة  المغرب العربي  كوكبي فرید

نعم 61 17/09/1990 4 عمالة 
مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

مدرسة یثرب االبتدائیة 586 إقلیم: خنیفرة اوشنین بوتنقیت احمد

نعم 53 21/09/1983 8 عمالة 
مقاطعات 
سیدي 
البرنوصي

المدرسة اإلبتدائیة النسیم 623 إقلیم: أزیالل مركزیة لعوینة حسن بنار

نعم 67 17/09/1990 5 عمالة 
مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة رابعة 
العدویة

614 إقلیم: الفقیھ بن 
صالح

م أوالد عطو بلخیر عمر

نعم 66 16/09/1991 1 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

مدرسة الصنوبر 463 إقلیم: خریبكة مدرسة أسماء بنت أبي 
بكر

الیعقوبي االمین

نعم 53 21/09/1983 2 عمالة: 
المحمدیة

القاضي عیاض 664 إقلیم: خنیفرة ابرقي سالك عبد هللا

نعم 75 17/09/1988 2 عمالة: سال مدرسة سعد بن أبي 
وقاص

2092 إقلیم: خریبكة مدرسة عالل بن عبد هللا محمد حجیرة

نعم 73 17/09/1984 2 عمالة: 
مراكش

مدرسة اإلمام البخاري 813 إقلیم: أزیالل مركزیة آیت حلوان المفضیل  عبد المجید

بدون سكن 58 16/09/1993 9 عمالة: 
مراكش

مجموعة مدارس اوالد 
جالل المركزیة

835 إقلیم: أزیالل مركزیة آیت النص حیدى عمر

نعم 68 17/09/1990 8 عمالة: مكناس ادریس االول 269 إقلیم: خنیفرة المدرسة الجماعاتیة ایت 
عثمان

بوخریص محمد
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نعم 77 17/09/1990 1 إقلیم: آسفي مدرسة الفقیھ الھسكوري 3010 إقلیم: سیدي بنور الوفاء عبد الصمد موقیظ

بدون سكن 45 16/09/1991 5 إقلیم: آسفي م/م اوالد زكري 860 إقلیم: سیدي بنور القاید موسى عبد النبي الدحومي

بدون سكن 79 21/09/1983 1 إقلیم: الجدیدة مدرسة محمد السادس 629 إقلیم: الجدیدة م/م سیدي بوعالم الحسن قشاش

بدون سكن 69 16/09/1991 1 إقلیم: الجدیدة م/م البحابحة أوالد  
  الحاج

638 إقلیم: الجدیدة م/م عبد الرحمان الداخل الغالسي رقیة

بدون سكن 64 17/09/1990 3 إقلیم: الجدیدة م/م لوھاھسة 2549 إقلیم: الجدیدة م/م بیر الكوارة الحسان بلكزار

بدون سكن 58 16/09/1985 1 إقلیم: الجدیدة 628 مدرسة الفقیھ الراضي  إقلیم: الجدیدة م/م السالطنة المصطفى خالد

بدون سكن 55 17/09/1990 10 إقلیم: الجدیدة م/م أحمد السرغیني 632 إقلیم: سیدي بنور بني عامر سمیرة بالخیر

نعم 55 16/09/1985 1 إقلیم: الجدیدة مدرسة عبد الكبیر 
 الخطیبي الجماعاتیة

645 إقلیم: الجدیدة م/م لوھاھسة محسن شیاضمي

بدون سكن 51 17/09/1990 1 إقلیم: الجدیدة م/م الخرارزة 644 إقلیم: الجدیدة م/م العقاد ھدمي خالد

نعم 50 16/09/1989 1 إقلیم: الجدیدة مدرسة وادي المخازن 2520 إقلیم: الجدیدة م/م بوشعیب الحریري عبد الكریم اسطیفي

بدون سكن 45 16/09/1991 9 إقلیم: الجدیدة م/م امھیولة 639 إقلیم: سیدي بنور العبابسة ابراھیم   بامو

بدون سكن 45 17/09/1990 1 إقلیم: الجدیدة م/م سیدي ابھیلیل 647 إقلیم: سیدي بنور القاید التونسي محمد لبشیر

بدون سكن 62 17/09/1984 10 إقلیم: الحوز مركزیة الرحى  714 إقلیم: بنسلیمان م/م سیدي احمد المجدوب 
المركزیة

عبد اللطیف الزبیر

نعم 62 16/09/1987 3 إقلیم: العیون مركزیة فم الواد القریة 1142 إقلیم: بنسلیمان م/م اوالد عیسى 
المركزیة

محمد بنبرقة

نعم 59 17/09/1984 4 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة محمد 
السادس

1136 إقلیم: الجدیدة م/م آیت حام عبد المجید ابو طیب 

نعم 74 17/09/1990 1 إقلیم: 
النواصر

م. 6 نونبر 2597 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة 
الركیبي

جمومي لحسن

نعم 60 21/09/1983 1 إقلیم: 
النواصر

م. رحمة أم الشھداء 670 إقلیم: النواصر م. التضامن محمد لكحل

نعم 56 16/09/1992 5 إقلیم: 
النواصر

م. ابن خلدون 669 إقلیم: برشید مركزیة اوالد احریز 1 عبدالحمید دومة

بدون سكن 45 16/09/1985 2 إقلیم: 
النواصر

م. اوالد القاضي 668 إقلیم: برشید مركزیة اوالد احریز 2 مندیلي جمیلة

نعم 45 17/09/1990 1 إقلیم: 
النواصر

م. ملیكة الفاسي 2612 إقلیم: النواصر م. عمر بن عبد العزیز علي بوریش
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بدون سكن 53 17/09/1984 1 إقلیم: برشید مركزیة القصبة 569 إقلیم: برشید مركزیة كریكیح ھیلي محمد

نعم 49 16/09/1991 1 إقلیم: برشید مركزیة شرقاوة 575 إقلیم: سطات مركزیة دار الشافعي1 عبدالعزیز زیان

غیر صالح 49 17/09/1990 1 إقلیم: برشید مركزیة كریكیح 2435 إقلیم: برشید مركزیة الزمامرة مصطفى  ا كرین

نعم 48 16/09/1991 1 إقلیم: برشید مركزیة جمعة الریاح 574 إقلیم: سیدي بنور لقرادلة عبد الرحیم بیض

غیر صالح 48 16/09/1991 1 إقلیم: برشید مركزیة اوالد احریز 2 2433 إقلیم: برشید مركزیة اوالد سلیمان علي لوزاوي

نعم 42 16/09/1988 10 إقلیم: برشید مركزیة قصبة بنمشیش 573 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة إبن 
الھیثم

ملیكة كرام

بدون سكن 59 16/09/1986 2 إقلیم: 
بنسلیمان

مدرسة النجمة 554 إقلیم: بنسلیمان م/م احد فرید المركزیة محمد جدي

بدون سكن 49 17/09/1990 2 إقلیم: 
بنسلیمان

م/م سھب العسل 
المركزیة

2421 إقلیم: بنسلیمان م/م االنبعات المركزیة محمد أزھرة

بدون سكن 48 16/09/1980 2 إقلیم: 
بنسلیمان

مدرسة المسیرة 556 عمالة: المحمدیة سھام 2 توفیق المراكشي

بدون سكن 40 16/09/1986 1 إقلیم: 
بنسلیمان

558 م/م بنابت المركزیة إقلیم: بنسلیمان م/م ملیلة المركزیة محمد صدقي

غیر صالح 61 17/09/1984 1 إقلیم: خریبكة مدرسة الھمداني 2363 إقلیم: سطات مركزیة اجبالة الجیاللي   الكمرة

بدون سكن 55 21/09/1983 8 إقلیم: خریبكة م/م البیرات 547 إقلیم: سطات مركزیة أوالد عدو بوشتى غیشي

بدون سكن 53 16/09/1994 2 إقلیم: خریبكة م/م شرقاوة 549 إقلیم: سطات مركزیة اوالد موسى عزیز طنجي

بدون سكن 50 16/09/1989 9 إقلیم: خریبكة م/م المعادنة 553 إقلیم: سطات مركزیة بئر مراح النقیزي  الصدیق

نعم 50 17/09/1984 2 إقلیم: خریبكة مدرسة سلمان الفارسي 2391 إقلیم: سطات مركزیة جمعة اوالد 
محمد

أحمد  سمیر

نعم 45 17/09/1990 1 إقلیم: خریبكة مدرسة السعدیین 541 إقلیم: سیدي بنور حائط سلیمان محمد عسون

بدون سكن 45 17/09/1990 5 إقلیم: خریبكة م/م أوالد بوعزة بنقاسم 2392 إقلیم: سطات مركزیة لقراقرة بوشاكر عبد الواحد محبوب

بدون سكن 45 16/09/1985 3 إقلیم: خریبكة م/م دشر البراكسة 2400 إقلیم: سطات مركزیة سیدي بلقاسم سربوتي احمد

بدون سكن 88 16/09/1987 1 إقلیم: سطات مدرسة اإلمام مالك 679 إقلیم: سطات مركزیة لبھالة ناجیة لبیاضي

بدون سكن 65 17/09/1984 3 إقلیم: سطات اوالد مومن 694 إقلیم: سطات مركزیة تالویت رشید عبدالكریم

نعم 63 21/09/1983 1 إقلیم: سطات مركزیة تالویت 2663 إقلیم: سطات مركزیة اوالد موسى زاھیر محمد

غیر صالح 63 21/09/1983 1 إقلیم: سطات مركزیة خمیسات الشاویة 692 إقلیم: سطات مركزیة مزورة  احمد العمري
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نعم 58 16/09/1985 4 إقلیم: سطات مركزیة  الحوازة 693 إقلیم: سطات مركزیة تماسین حاتمي نجیب

نعم 58 17/09/1984 2 إقلیم: سطات مركزیة بئر بوكصیعة 687 إقلیم: سطات مركزیة اوالد یحیى رحال     ھرموزي

نعم 58 17/09/1984 1 إقلیم: سطات مركزیة لبھالة 2636 إقلیم: سطات مركزیة اوالد سعیدان بلماحي المختار

بدون سكن 55 16/09/1988 2 إقلیم: سطات مركزیة سیدي العایدي 2665 إقلیم: سطات مركزیة ریمة مصطفى نعمان

بدون سكن 53 17/09/1990 2 إقلیم: سطات اوالد المعروفي 697 إقلیم: سطات مركزیة اوالد فریحة1 مصطفى البروق

غیر صالح 48 16/09/1992 1 إقلیم: سطات مركزیة سوق االثنین 
الجدید

690 إقلیم: سطات مركزیة اوالد عتو محمد القاسح

نعم 45 16/09/1993 1 إقلیم: سطات مركزیة اوالد اشبانة 685 إقلیم: سطات مركزیة بني یكرین السبعي عبدالھادي

بدون سكن 42 17/09/1990 1 إقلیم: سطات مركزیة العونات 2635 إقلیم: سطات سیدي ناصر فواز العلمي

بدون سكن 74 17/09/1990 1 إقلیم: سیدي 
بنور

عقبة بن نافع 699 إقلیم: سیدي بنور اوالد بن الشاوي احمد بلغروادي

نعم 58 21/09/1983 1 إقلیم: سیدي 
بنور

الشریف االدریسي 711 إقلیم: سیدي بنور الدھاھجة محمد بلحارثي

نعم 45 16/09/1992 1 إقلیم: سیدي 
بنور

بدر 2697 إقلیم: سیدي بنور الزیاینة علي حلفیة

بدون سكن 45 17/09/1990 1 إقلیم: سیدي 
بنور

العطاطرة 708 إقلیم: سیدي بنور الفوارس عبد الخالق فناش

نعم 69 17/09/1984 9 إقلیم: مدیونة ملیكة الفاسي 653 إقلیم: سطات مدرسة سیدي حجاج 
المركزیة

عزالدین بدیل

نعم 62 17/09/1990 2 إقلیم: مدیونة عالل بن عبد هللا 656 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة 
المسیرة الخضراء

كمال عبد العزیز

نعم 58 17/09/1984 4 إقلیم: مدیونة رابعة العدویة 654 إقلیم: مدیونة األمیرة لال خدیجة التھامي العبادي

نعم 56 17/09/1990 3 إقلیم: مدیونة تیط ملیل 655 إقلیم: الجدیدة مدرسة وادي المخازن محمد  المعزي

نعم 54 17/09/1990 6 إقلیم: مدیونة ابن باجة 658 إقلیم: مدیونة محمد عابد الجابري  سربوت حبیبة

بدون سكن 45 16/09/1992 8 إقلیم: مدیونة محمد عابد الجابري  2558 إقلیم: برشید مركزیة اوالد مسعود المصطفى الطاھر

بدون سكن 67 16/09/1988 1 عمالة 
مقاطعات ابن 
مسیك

المدرسة االبتدائیة أنوال 611 عمالة مقاطعة عین 
الشق

ابن المقفع حسن الجوبي
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بدون سكن 58 17/09/1990 1 عمالة 
مقاطعات ابن 
مسیك

المدرسة االبتدائیة تنمل 612 إقلیم: سطات مركزیة اوالد الزیرك  حسن عز الوالدین

بدون سكن 50 17/09/1990 1 عمالة 
مقاطعات ابن 
مسیك

المدرسة االبتدائیة فاطمة 
البورقادي

609 إقلیم: سطات مركزیة اوالد عزي اعمر حتى

محتل 50 16/09/1982 2 عمالة 
مقاطعات ابن 
مسیك

المدرسة االبتدائیة یوسف 
بن تاشفین

608 عمالة مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

مدرسة عین الشفاء 
االبتدائیة

احمد رفیق

نعم 82 16/09/1989 1 عمالة 
مقاطعات 
الدار البیضاء 
أنفا

الشیخ الخلیل 578 عمالة: المحمدیة المجد عشلوج أحمد

نعم 78 16/09/1987 1 عمالة 
مقاطعات 
الدار البیضاء 
أنفا

عبد هللا كنون 579 عمالة مقاطعات 
الدار البیضاء أنفا

سیدي عبد الرحمان محمد    مرجاني

محتل 62 16/09/1985 4 عمالة 
مقاطعات 
الدار البیضاء 
أنفا

عمر بن عبد العزیز 580 إقلیم: بنسلیمان م/م سھب العسل 
المركزیة

ادریس شكري

بدون سكن 56 16/09/1982 4 عمالة 
مقاطعات 
الدار البیضاء 
أنفا

أبو شعیب الدكالي بنات 581 عمالة مقاطعة الحي 
الحسني

أنوال حسن المدراسي

بدون سكن 54 16/09/1982 1 عمالة 
مقاطعات 
الدار البیضاء 
أنفا

ابن حزم بنات 576 إقلیم: النواصر م. 18 نونبر عبد القادر ماھیر

نعم 73 16/09/1988 1 عمالة 
مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

مدرسة الفقیھ الكانوني 
االبتدائیة

584 عمالة مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

مدرسة أم ھانئ االبتدائیة فتیحة فصیح
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نعم 59 17/09/1990 2 عمالة 
مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

مدرسة الحجاج االبتدائیة 587 إقلیم: بنسلیمان م/م أوالد یحیى المركزیة
 

عید العزیز القدوري

بدون سكن 54 16/09/1989 4 عمالة 
مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

مدرسة ابن عربي 
االبتدائیة

588 عمالة مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

مدرسة موالي إسماعیل 
االبتدائیة

عبد اإللھ الكرد

محتل 54 21/09/1983 1 عمالة 
مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

مدرسة النابغة االبتدائیة 591 إقلیم: النواصر م. السكوم جمال الدین فرطمیس

بدون سكن 47 17/09/1990 8 عمالة 
مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

مدرسة سبـــأ االبتدائیة 2454 إقلیم: مدیونة الحالیبیة ادریس عابید

بدون سكن 47 17/09/1990 3 عمالة 
مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

مدرسة إبن بطوطة 
االبتدائیة

582 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة عبد 
الكریم الخطابي

عكبي سعید

بدون سكن 45 16/09/1991 4 عمالة 
مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

مدرسة الوحدة االبتدائیة 590 إقلیم: سیدي بنور اوالد احمد ادریس غالب

نعم 72 16/09/1984 1 عمالة 
مقاطعات 
سیدي 
البرنوصي

المدرسة اإلبتدائیة 
الجوالن

627 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

المدرسة االبتدائیة حلیمة 
السعدیة

عبد الكبیر حفیــر

نعم 54 16/09/1988 1 عمالة 
مقاطعات 
سیدي 
البرنوصي

المدرسة اإلبتدائیة 
األزھار

2510 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

المدرسة االبتدائیة ابن 
زیدون

عبد الحق الوداع

نعم 52 17/09/1984 1 عمالة 
مقاطعات 
سیدي 
البرنوصي

المدرسة االبتدائیة ابن 
بادیس

625 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة 
الكویرة

كمال خیكوت
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بدون سكن 51 21/09/1983 2 عمالة 
مقاطعات 
سیدي 
البرنوصي

المدرسة اإلبتدائیة 
القاضي عیاض

622 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة 
الھراویین

العربي نظیف

نعم 50 17/09/1984 5 عمالة 
مقاطعات 
سیدي 
البرنوصي

المدرسة اإلبتدائیة محمد 
ماء العینین

624 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

المدرسة االبتدائیة ابن 
ھانئ

بوشعیب الفرج

غیر صالح 41 16/09/1992 1 عمالة 
مقاطعات 
سیدي 
البرنوصي

المدرسة االبتدائیة ابن 
ھانئ

2511 عمالة: المحمدیة ام الرایات مصطفى فتوح

نعم 39 17/09/1990 1 عمالة 
مقاطعات 
سیدي 
البرنوصي

المدرسة االبتدائیة حلیمة 
السعدیة

2509 إقلیم: الجدیدة مدرسة السنابل عبد الھادي المھیلي

نعم 76 24/11/1983 1 عمالة 
مقاطعات عین 
السبع الحي 
المحمد

الكواكبي 593 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

المدرسة اإلبتدائیة یوسف 
بن تاشفین

الدیاني المصطفى

نعم 72 16/09/1988 1 عمالة 
مقاطعات عین 
السبع الحي 
المحمد

ابن الخطیب 592 عمالة مقاطعات 
الفداء مرس 
السلطان

مدرسة سبـــأ االبتدائیة الصوتي حبیبة

نعم 69 16/09/1991 2 عمالة 
مقاطعات عین 
السبع الحي 
المحمد

طارق بن زیاد 2462 إقلیم: مدیونة سیدي مسعود الناجي عبد السالم

بدون سكن 59 16/09/1985 5 عمالة 
مقاطعات عین 
السبع الحي 
المحمد

595 ابن بسام عمالة مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة 
مصعب  بن عمیر

عبد الرحیم بیاضة

بدون سكن 56 17/09/1984 1 عمالة 
مقاطعات عین 
السبع الحي 
المحمد

عمر بن الخطاب 594 عمالة مقاطعات 
عین السبع الحي 
المحمد

شاعر الحمراء المصطفى الفراغ
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السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 59 17/09/1984 2 عمالة 
مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة إسلي 615 إقلیم: الجدیدة م/م الحویرة مصطفى بنساسي

نعم 55 17/09/1990 1 عمالة 
مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة عبد 
الرحمان الداخل

616 إقلیم: سیدي بنور اوالد جرار عبدالعزیز العقلي

نعم 54 16/09/1988 2 عمالة 
مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة 
المسیرة الخضراء

2487 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة 
الجنرال الكتاني

عبد الحق بدر

بدون سكن 46 16/09/1989 1 عمالة 
مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة 
الركیبي

2501 إقلیم: النواصر م. ملیكة الفاسي عبد الرحیم بوجمعي

نعم 43 17/09/1990 4 عمالة 
مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة الخلیل 2491 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة 
مبادرات

عبدالحفیظ حفیظ

نعم 81 16/09/1987 1 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

الحدائق 604 عمالة مقاطعة الحي 
الحسني

القدس نور الدین مصطال

نعم 81 16/09/1987 2 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

أكنسوس 2473 عمالة مقاطعة الحي 
الحسني

الفرابي محمد  حیدوري

نعم 80 16/09/1988 1 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

زلیخة نصري 603 إقلیم: سطات مركزیة سیدي العایدي حسن عریف

نعم 78 18/09/1989 1 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

زینب النفزاویة 607 عمالة مقاطعة عین 
الشق

المنظر العام منیر عبدالفتاح

نعم 78 15/10/1981 1 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

أنوال 2471 عمالة مقاطعة الحي 
الحسني

أكنسوس اسمنات أحمد

نعم 76 16/09/1982 1 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

ملیكة الفاسي 602 إقلیم: الجدیدة م/م العطاعطة عبد الناجي  قرموش

بدون سكن 72 16/09/1988 1 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

اسامة بن زید 601 إقلیم: النواصر م. 6 نونبر بوشعیب عاطي هللا

نعم 67 17/09/1990 5 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

علي بن أبي طالب 605 إقلیم: سطات مركزیة العونات حسن عفان

بدون سكن 64 16/09/1987 2 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

الفرابي 2476 عمالة مقاطعة الحي 
الحسني

اوالد اسماعیل الخیر     االدریسي   
                   نجیة
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محتل 59 16/09/1991 1 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

أم الربیع 600 إقلیم: النواصر م. محمد عابد الجابري محمد العمري

نعم 54 15/10/1981 7 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

الشھید ادریس الحریزي 2479 عمالة مقاطعات 
سیدي البرنوصي

المدرسة اإلبتدائیة 
األزھار

سعید حراك

بدون سكن 52 16/09/1988 6 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

القدس 2472 عمالة مقاطعة الحي 
الحسني

الشھید ادریس الحریزي محمد   السمیري

نعم 72 17/09/1990 1 عمالة مقاطعة 
عین الشق

ابن المقفع 2467 إقلیم: مدیونة ابن رشیق سردي سعید

نعم 63 16/09/1985 2 عمالة مقاطعة 
عین الشق

المتنبي 597 إقلیم: سطات مركزیة المسیعدات نجاح السعید

نعم 62 17/09/1984 2 عمالة مقاطعة 
عین الشق

المنظر العام 2464 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة أبو 
الحسن المریني

مقبول                      
  نورالدین

نعم 61 17/09/1984 2 عمالة مقاطعة 
عین الشق

یعقوب المنصور 598 إقلیم: سطات محمد كال لقراقرة الركبةمركزیة

بدون سكن 53 17/09/1990 3 عمالة مقاطعة 
عین الشق

االتحاد االفریقي 599 عمالة مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة الخلیل تیاح سعید

نعم 64 17/09/1990 1 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

عالل بن عبد هللا 464 إقلیم: سیدي بنور دیور الشعاب نور الدین السعدي

نعم 48 17/09/1990 3 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

النور 2188 إقلیم: بنسلیمان م/م دار الشیخ حجاج 
المركزیة

محمد جلولي

بدون سكن 48 16/09/1985 1 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

محمد حجي 465 إقلیم: بنسلیمان م/م الخبیزیین المركزیة أحمد دعاوي

بدون سكن 78 16/09/1989 1 عمالة: 
المحمدیة

النسیم 661 عمالة: المحمدیة الطبري معزي العیاشي

بدون سكن 58 17/09/1984 7 عمالة: 
المحمدیة

الطبري 2574 إقلیم: سیدي بنور بدر عنایة المصطفى

نعم 55 16/09/1989 2 عمالة: 
المحمدیة

الجزولي 665 إقلیم: سیدي بنور الرشاد المة محمد

غیر صالح 48 17/09/1984 1 عمالة: 
المحمدیة

سھام 2 2576 إقلیم: سیدي بنور سبت المعاریف محمد قربال
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نعم 60 16/09/1985 2 عمالة: سال مجموعة مدارس سیدي 
حمیدة

2077 إقلیم: الجدیدة م/م لحمیدات تغوص الحسین

بدون سكن 64 16/09/1989 1 عمالة: 
مراكش

مدرسة میمونة أم 
المؤمنین

2927 عمالة مقاطعات 
عین السبع الحي 
المحمد

طارق بن زیاد عبد اللطیف زماني
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نعم 87 17/09/1990 1 إقلیم: آسفي مدرسة خالد بن الولید 854 إقلیم: آسفي م/م خمیس نكة نورة قاسمي

نعم 80 16/09/1981 1 إقلیم: آسفي مدرسة الفقیھ السرغیني 857 إقلیم: آسفي م/م لكبابرة بلعبدیة   المحجوب   

في طور 
اإلنجاز

78 17/09/1990 2 إقلیم: آسفي مدرسة الزھور 855 إقلیم: آسفي م/م امشعرن  مباركة سماح

نعم 77 16/09/1981 4 إقلیم: آسفي مدرسة ابن مسكویھ 856 إقلیم: آسفي م/م لعوینة رشید بن الشانع

بدون سكن 67 21/09/1983 2 إقلیم: آسفي م/م الساحل  874 إقلیم: آسفي م/م ابن النفیس الكوشي مالس

بدون سكن 66 16/09/1982 4 إقلیم: آسفي م/م لكبابرة 3027 إقلیم: آسفي م/م بئر اوزو الجیاللي لغریبي

بدون سكن 66 16/09/1982 1 إقلیم: آسفي م/م اوالد اشكر 866 إقلیم: آسفي م/م العموریة حسن كیلة

بدون سكن 50 16/09/1992 2 إقلیم: آسفي م/م لعوینة 3034 إقلیم: الصویرة م م تكوشت  اعمیرة عبد الحكیم

بدون سكن 50 16/09/1991 3 إقلیم: آسفي م/م بئر اوزو 3022 إقلیم: الیوسفیة اھدیل المعمورة المركزیة حسن لحیان

بدون سكن 50 16/09/1992 2 إقلیم: آسفي مدرسة محمد بلخضیر 858 إقلیم: الصویرة م م أقرمود الزاھیر عبدالسالم

بدون سكن 50 16/09/1985 2 إقلیم: آسفي م/م الحساسنة 870 إقلیم: آسفي م/م ابن تومرت أحمد حیدان

نعم 49 17/09/1990 1 إقلیم: آسفي مدرسة السعادة 
الجماعاتیة

872 إقلیم: آسفي م/م العرفان عبد الحق لعلو

نعم 48 17/09/1990 1 إقلیم: آسفي م/م مول البركي 875 إقلیم: الیوسفیة الباشتا النعیمة المركزیة النظفي عبد المجید

بدون سكن 45 16/09/1992 9 إقلیم: آسفي م/م ابن تومرت 3026 إقلیم: الصویرة م م  بني سلیم بودى عبدالھادي

نعم 45 16/09/1992 2 إقلیم: آسفي مدرسة اللواء الجماعاتیة 867 إقلیم: الصویرة م.م.  حمان الفطواكي عبد الحق أیوبي

بدون سكن 45 16/09/1991 5 إقلیم: آسفي م/م لوكاكدة 859 إقلیم: الیوسفیة البدادغة المركزیة مریم بوجالل

نعم 45 16/09/1991 1 إقلیم: آسفي م/م دار الزرھوني 873 إقلیم: الصویرة م.م. الفرابي  عبد الھادي حمیمصي

بدون سكن 45 16/09/1991 6 إقلیم: آسفي م/م خمیس نكة 3030 إقلیم: الصویرة م.م المزیالت دویبي فوزي

نعم 45 16/09/1993 4 إقلیم: آسفي م/م اوالد فارقو 861 إقلیم: شیشاوة أیت بخایر الطاھر ندیر

نعم 45 16/09/1992 5 إقلیم: آسفي م/م العرفان 3021 إقلیم: الیوسفیة الضلعة المركزیة شعشاع بوجمعة

بدون سكن 45 16/09/1992 1 إقلیم: آسفي م/م أییر 871 إقلیم: شیشاوة انزیك لحفیظ الرخیص

بدون سكن 45 16/09/1995 1 إقلیم: الجدیدة م/م خملیش 641 إقلیم: الصویرة م.م. أكرارو  عبدالحق مطاط

بدون سكن 45 16/09/1992 1 إقلیم: الجدیدة م/م السالطنة 2525 إقلیم: الصویرة م م  لكراردة نجار مصطفى

بدون سكن 70 16/09/1985 1 إقلیم: الحوز ایت الحاج  731 إقلیم: الحوز اكر نومعاد حسن الدجاوي
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بدون سكن 58 16/09/1985 8 إقلیم: الحوز ایت قدور 2705 إقلیم: الرحامنة اوالد بوزید المركزیة سلیمان فائز

نعم 57 16/09/1988 10 إقلیم: الحوز تكانة 2744 إقلیم: الحوز موالي ابراھیم عمر حزام

نعم 55 16/09/1985 2 إقلیم: الحوز الصداقة 730 إقلیم: الرحامنة الزاویة المحمودیة 
المركزیة

موالي احمد عباد

بدون سكن 53 16/09/1991 8 إقلیم: الحوز بوعوید 715 إقلیم: شیشاوة أندورار محمد اعدوي

بدون سكن 50 16/09/1991 8 إقلیم: الحوز زطولة 2711 إقلیم: شیشاوة الزاویة النحلیة الحسین الرایس

بدون سكن 50 16/09/1991 4 إقلیم: الحوز مجموعة مدارس 
تمازوزت

2710 إقلیم: الصویرة م م تلیوة عبد اإلاله  أزروال

بدون سكن 50 16/09/1993 1 إقلیم: الحوز ایت عمارة الواد 
المركزیة

720 إقلیم: شیشاوة تماروت عبد اللطیف بعشالي

بدون سكن 45 16/09/1991 8 إقلیم: الحوز ماووت 2737 إقلیم: شیشاوة بوعنكة الحبیب زمیتي

بدون سكن 42 16/09/1993 10 إقلیم: الحوز ایت فاسكا 2704 إقلیم: الحوز المركب التربوي زرقطن حسن عبد الكریمي

بدون سكن 64 21/09/1983 3 إقلیم: 
الرحامنة

مدرسة اوالد مسعود 845 إقلیم: شیشاوة أیت ھادي المركزیة   معادر  البشیر

غیر صالح 50 16/09/1987 1 إقلیم: 
الرحامنة

دار ھمض المركزیة 846 إقلیم: الرحامنة احمدناه المركزیة عبداللطیف فالني

بدون سكن 45 16/09/1991 1 إقلیم: 
الرحامنة

مدرسة القاعدة العسكریة 2999 إقلیم: الرحامنة مدرسة المسیرة الخضراء المحجوب طالبي

غیر صالح 45 16/09/1991 1 إقلیم: 
الرحامنة

بلكرن المركزیة 3001 إقلیم: الرحامنة لھالالت المركزیة حسن بوعمران

بدون سكن 34 16/09/1992 9 إقلیم: 
الرحامنة

اوالد بوزید المركزیة 3004 إقلیم: شیشاوة أكدال الحیاني عبد المجید

بدون سكن 79 21/09/1983 1 إقلیم: 
الصویرة

مدرسة الحسنیة 1 784 إقلیم: الصویرة م,م الحسینات  حسن العزاب

نعم 61 16/09/1991 3 إقلیم: 
الصویرة

م سیدي بوسكري 2907 إقلیم: الصویرة م.م. تیدزي أحمد شبكوني

نعم 48 16/09/1989 1 إقلیم: 
الصویرة

م م ام العیون 786 إقلیم: الصویرة م.م. األمام مالك محمد أخرضیض

نعم 67 17/09/1984 1 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة 
المرابطین

1138 إقلیم: الصویرة م. م ایت جرمون احمد تمنول
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نعم 64 17/09/1979 2 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة عبد 
هللا بن یاسین

1141 إقلیم: شیشاوة ابي السباع فائق سعید

نعم 48 21/09/1983 2 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة معركة 
تافودارت

1137 إقلیم: الصویرة م سیدي بوسكري محمد جكار

بدون سكن 55 16/09/1993 6 إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

مركزیة اوالد یلول 523 إقلیم: الصویرة م.م. زاویة لوضا محمد سلیم

غیر صالح 55 16/09/1992 8 إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

مركزیة اإلنبعاث 515 إقلیم: الصویرة م.م.  المناصیر عبد اللطیف لحتیت

بدون سكن 45 16/09/1992 2 إقلیم: الفقیھ 
بن صالح

مركزیة أوالد العافیة 2306 إقلیم: شیشاوة الظھر المركزیة عبد الرحمان القادیري

بدون سكن 45 16/09/1991 2 إقلیم: 
النواصر

م.م اوالد عزوز 672 إقلیم: الصویرة م م اصھاھال بونجرى ابراھیم

بدون سكن 45 16/09/1993 7 إقلیم: 
النواصر

675 م.م دار الصحراوي إقلیم: الصویرة م.م. بئر أنزران عبداللطیف لیموني

بدون سكن 61 17/09/1990 4 إقلیم: بني 
مالل

مركزیة ایت عمیر 503 إقلیم: شیشاوة اغزر ازكارن الھراس الشرقي

بدون سكن 45 16/09/1994 5 إقلیم: بني 
مالل

مركزیة ناوور 2278 إقلیم: الصویرة م.م. إداوكلول المصطفى اعراب

بدون سكن 45 16/09/1993 6 إقلیم: خریبكة م/م الرواشد 2382 إقلیم: الصویرة م م الخوارزمي رشدیة حسن

بدون سكن 45 16/09/1991 1 إقلیم: سطات مركزیة بوعتروس 680 إقلیم: الصویرة م.م. سیدي غانم محمد العلیوي

بدون سكن 45 16/09/1994 2 إقلیم: سطات مركزیة اوالد التاوتي 696 إقلیم: الصویرة م.م ارتوفالح حرشي لحسن

بدون سكن 45 16/09/1992 7 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م. القاضي عیاض 3254 إقلیم: الصویرة م م أیت بوصدوك عبدالكبیر السابق

بدون سكن 82 17/09/1990 1 إقلیم: شیشاوة الزیتون 736 إقلیم: شیشاوة سیدي بوزید عبد العزیز الصدیقي

بدون سكن 61 17/09/1990 9 إقلیم: شیشاوة األمل 2766 إقلیم: شیشاوة بوزوكة خالد زغلول

نعم 61 16/09/1981 1 إقلیم: شیشاوة البوصیري 737 إقلیم: شیشاوة بلمقدم عزالدین اموس

محتل 58 17/09/1990 1 إقلیم: شیشاوة لال سكینة 740 إقلیم: شیشاوة تارسلت اعنیبة محمد

بدون سكن 55 22/09/1980 2 إقلیم: شیشاوة النھضة 738 إقلیم: شیشاوة لحسینات محمد بن  السحیمیة

بدون سكن 55 16/09/1985 1 إقلیم: شیشاوة بلمقدم 2759 إقلیم: شیشاوة الترمیدي محمد عاشق

غیر صالح 54 16/09/1993 1 إقلیم: شیشاوة االثیر 743 إقلیم: شیشاوة اوالد عزوز كمال أوشت
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بدون سكن 50 16/09/1992 7 إقلیم: شیشاوة لحرارشة 766 إقلیم: الصویرة م.م. تمنت الضیمان عبد الرحیم

بدون سكن 76 16/09/1982 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اضراوة المركزیة 779 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اشطیبة المركزیة المصطفى شراف

غیر صالح 73 16/09/1991 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

مدرسة المسیرة 774 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اوالد علي المركزیة سمیرة الشاد با

نعم 64 16/09/1982 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

لوناسدة المركزیة 777 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

عبد المولى البدنى  لعمیرات المركزیة

نعم 61 16/09/1991 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

أبو بكر الصبیحي 
المركزیة

775 إقلیم: الحوز مركزیة تیزي  كیحل محمد

بدون سكن 61 16/09/1985 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

لبانكة المركزیة 773 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اوالد سیدي عیسى 
المركزیة

سعید مورشید

بدون سكن 58 16/09/1982 3 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اوالد علي المركزیة 2819 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

الشیظمیة المركزیة اشلیح عبد الرزاق

نعم 53 17/09/1984 2 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

سیدي موسى المركزیة 781 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

محمد الغراس مدرسة ھراوة

بدون سكن 50 17/09/1990 2 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

مایات المركزیة 778 إقلیم: الرحامنة اوالد وكاد المركزیة عائشة كلفاني

غیر صالح 49 16/09/1992 6 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اشطیبة المركزیة 2813 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

لكنادة المركزیة صالح بودراع

نعم 48 16/09/1992 3 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

بوروطة المركزیة 780 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

سیدي الحطاب المركزیة الطاھري المصطفى

بدون سكن 45 16/09/1993 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

الشیظمیة المركزیة 2848 إقلیم: شیشاوة امعرض محمد أعسو

نعم 45 16/09/1992 3 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اوالد سیدي عیسى 
المركزیة

2844 إقلیم: شیشاوة إكي  وسولیل محمد أوبھرة

بدون سكن 45 16/09/1992 8 عمالة 
مقاطعات 
الدار البیضاء 
أنفا

سیدي عبد الرحمان 2442 إقلیم: الصویرة م.م. ابن طفیل نجیب العسراني

محتل 54 17/09/1990 1 عمالة 
مقاطعات 
سیدي 
البرنوصي

المدرسة االبتدائیة موسى 
بن نصیر

626 إقلیم: الرحامنة مدرسة ابوبكر الصدیق احمد المداح االدریسي
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نعم 55 17/09/1991 1 عمالة 
مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة أبو 
القاسم  الزیاني

618 إقلیم: الصویرة م م ابن الھیثم بھران الزیتوني

بدون سكن 48 16/09/1992 1 عمالة 
مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة 
األطلس

613 إقلیم: الصویرة م.م. المخالیف مصطفى غمور

بدون سكن 45 16/09/1991 6 عمالة 
مقاطعات 
موالي رشید

المدرسة اإلبتدائیة عبد 
الرحمان بن زیدان

617 إقلیم: الیوسفیة سبت الخوالقة المركزیة محمد ایت البور

بدون سكن 61 16/09/1988 2 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

المكي البیطالي 459 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اوالد كلیب المركزیة ناجیة الشوبي

بدون سكن 55 16/09/1989 1 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

النویفات 460 إقلیم: الرحامنة بوعشرین المركزیة مصطفى احدیدو

بدون سكن 50 16/09/1992 2 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

االنطالق 461 إقلیم: الصویرة م.م  تیكودار عبد المجید لوفید

بدون سكن 50 17/09/1990 1 عمالة: 
الصخیرات  - 
تمارة

ضایة اعراب 466 إقلیم: الحوز تمغزدان عبدالعزیز الزبیرات

غیر صالح 70 16/09/1982 2 عمالة: 
المحمدیة

الغزالي 660 إقلیم: الحوز تكانة احمد ایت لحسن

نعم 45 16/09/1993 4 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م النخیل 1033 إقلیم: الصویرة العربي  آیت عرشین م م ابن تومرت    

في طور 
اإلنجاز

80 16/09/1991 1 عمالة: طنجة 
- أصیال

طھ حسین 136 إقلیم: الرحامنة مدرسة القاعدة العسكریة نور الدین القریشي

نعم 82 16/09/1989 1 عمالة: 
مراكش

مدرسة الجبل األخضر 821 إقلیم: آسفي مدرسة الفقیھ الھسكوري ادریس بوحمالة

نعم 82 16/09/1989 2 عمالة: 
مراكش

مدرسة ابن حبوس 816 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

اوالد معزوز المركزیة  احمد ركیز

بدون سكن 80 17/09/1990 1 عمالة: 
مراكش

مدرسة المصمودي 825 عمالة: مراكش مجموعة مدارس النخیل 
المركزیة

الحسین سكرات
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نعم 80 18/09/1989 3 عمالة: 
مراكش

مدرسة ابن الرومي 827 عمالة: مراكش مجموعة مدارس أبي 
السباع المركزیة

محمد بنتباع

نعم 80 17/09/1984 1 عمالة: 
مراكش

مدرسة عالل بن عبد هللا 830 عمالة: مراكش مدرسة ابن أبي صفرة احمد القوائمي

نعم 79 17/09/1984 1 عمالة: 
مراكش

مدرسة النسیم 828 إقلیم: شیشاوة األمل محمد ایت باموسى

بدون سكن 78 16/09/1988 1 عمالة: 
مراكش

مدرسة السعدیین 818 عمالة: مراكش مدرسة موالي رشید 
إناث

عبد الرؤوف أیت جعكیك

نعم 78 16/09/1987 2 عمالة: 
مراكش

مدرسة ابن خلدون 833 عمالة: مراكش مدرسة أم الفضل المرشیشي بوجمعة

بدون سكن 77 16/09/1989 3 عمالة: 
مراكش

مدرسة الطبري 815 عمالة: مراكش مدرسة خدیجة بنت خویلد نادیة صدقي

نعم 76 17/09/1990 4 عمالة: 
مراكش

مدرسة محمد عبده 814 إقلیم: الحوز ایت قدور خدیجة  مشرع

نعم 75 17/09/1990 1 عمالة: 
مراكش

مدرسة ریاض أوریكا 843 عمالة: مراكش مجموعة مدارس 
لخوادرة المركزیة

حسن حسبي

بدون سكن 75 16/09/1987 1 عمالة: 
مراكش

مدرسة العھد الجدید 829 عمالة: مراكش مدرسة احمد الراشدي رشید قدادري

نعم 74 16/09/1978 2 عمالة: 
مراكش

مدرسة أبو ھریرة 1 826 عمالة: مراكش مجموعة مدارس الحاج 
ادریس المركزیة

محمد بوشریح

بدون سكن 74 16/09/1988 1 عمالة: 
مراكش

مدرسة ابن یوسف 823 عمالة: مراكش مدرسة میمونة أم 
المؤمنین

عمر شوكراد

نعم 73 16/09/1991 10 عمالة: 
مراكش

مدرسة الطیب المریني 812 عمالة: مراكش مدرسة اإلمام السھیلي  فضلي عبدالعزیز

نعم 73 17/09/1990 8 عمالة: 
مراكش

مدرسة ابن زھر 819 إقلیم: الحوز ایت فاسكا حفیظة بن نجخوخ

بدون سكن 72 16/09/1980 4 عمالة: 
مراكش

مدرسة أم معبد 820 عمالة: مراكش مجموعة مدارس 44 
 المركزیة

 عبد اللطیف الطاوسي

بدون سكن 71 21/09/1983 1 عمالة: 
مراكش

مدرسة أبو بكر الصدیق 817 إقلیم: الحوز مجموعة مدارس 
تمازوزت

سعید الكرماوي

بدون سكن 71 16/09/1980 10 عمالة: 
مراكش

مدرسة دار السلطان 841 إقلیم: الحوز مركزیة أومناست عبدالحفیظ القباج
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بدون سكن 70 17/09/1990 1 عمالة: 
مراكش

مدرسة سكینة 832 عمالة: مراكش مجموعة مدارس باب 
األطلس المركزیة

فاطنة اوي

غیر صالح 70 17/09/1990 6 عمالة: 
مراكش

مدرسة موالي رشید 
-ذكور ـ

822 عمالة: مراكش مدرسة المحامید  9 المجاد  محمد نجیب

بدون سكن 70 16/09/1982 2 عمالة: 
مراكش

مجموعة مدارس الشعبة 
المركزیة

837 عمالة: مراكش مجموعة مدارس اوالد 
علوش المركزیة

محمد مسرت

بدون سكن 67 16/09/1993 6 عمالة: 
مراكش

مجموعة مدارس 
السویھلة المركزیة

842 إقلیم: شیشاوة فیاللة مصطفى الفاز

نعم 65 21/09/1983 2 عمالة: 
مراكش

مجموعة مدارس باب 
األطلس المركزیة

2947 إقلیم: الحوز زطولة  أیت قدورعبد الفتاح  

بدون سكن 64 16/09/1991 3 عمالة: 
مراكش

مدرسة المحامید  9 2936 إقلیم: شیشاوة ایت احساین لحسن امزیلي

بدون سكن 64 16/09/1991 10 عمالة: 
مراكش

مدرسة سیدي یوسف بن 
علي

831 إقلیم: الحوز ابن تومرت عبد الرحیم ایت لحسن

بدون سكن 62 01/05/1997 4 عمالة: 
مراكش

مدرسة ابن أبي صفرة 2925 عمالة: مراكش مدرسة الواحة عبد اللطیف  لوزالي

نعم 61 16/09/1991 10 عمالة: 
مراكش

مدرسة أم الفضل 2916 إقلیم: الحوز طرورد سعیدة بنھمیم

بدون سكن 61 16/09/1980 2 عمالة: 
مراكش

مدرسة خدیجة بنت 
خویلد

2942 إقلیم: الحوز ماووت اوراخ احمد

بدون سكن 61 17/09/1990 8 عمالة: 
مراكش

مدرسة اإلمام السھیلي  2938 إقلیم: الحوز مركزیة اماسین محمد نیزار

بدون سكن 61 17/09/1990 5 عمالة: 
مراكش

مجموعة مدارس النخیل 
المركزیة

2915 إقلیم: الحوز انامر الحسین حشادي

نعم 61 17/09/1990 4 عمالة: 
مراكش

مجموعة مدارس 
لخوادرة المركزیة

2969 إقلیم: الحوز اماریغان سي الزوین تدیلي

نعم 61 17/09/1990 2 عمالة: 
مراكش

مدرسة موالي رشید 
إناث

2924 إقلیم: الحوز تغنبوشت عبد الحق فتح الخیر

نعم 61 17/09/1990 3 عمالة: 
مراكش

مجموعة مدارس اوالد 
علوش المركزیة

2971 إقلیم: شیشاوة الحمري محمد مرزاق

بدون سكن 61 17/09/1990 9 عمالة: 
مراكش

مجموعة مدارس 
المحمدیة المركزیة

834 إقلیم: الحوز مركزیة املیل محمد دریویش
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بدون سكن 61 16/09/1985 7 عمالة: 
مراكش

مجموعة مدارس ابن 
بطوطة المركزیة

839 إقلیم: شیشاوة واد تانسیفت عبد الرحیم الموزكي

بدون سكن 61 01/10/1980 1 عمالة: 
مراكش

مجموعة مدارس تامسنة 
المركزیة

811 إقلیم: الرحامنة بلكرن المركزیة عبد هللا العالمي

بدون سكن 55 16/09/1991 7 عمالة: 
مراكش

مجموعة مدارس اوالد 
مزوك المركزیة

836 إقلیم: الحوز ایت سمیل محمد ورغیدي

غیر صالح 53 16/09/1991 10 عمالة: 
مراكش

مجموعة مدارس أبي 
السباع المركزیة

2970 إقلیم: شیشاوة الرویین عبد الغني كرداد

بدون سكن 50 16/09/1992 6 عمالة: 
مراكش

مجموعة مدارس الحاج 
ادریس المركزیة

2959 إقلیم: شیشاوة النواصر الحافظ بازي

بدون سكن 45 16/09/1992 5 عمالة: 
مراكش

مجموعة مدارس 44 
 المركزیة

2962 إقلیم: شیشاوة انمرن المركزیة محمد السبع

نعم 82 16/09/1989 1 عمالة: مكناس اإلسماعیلیة 266 إقلیم: الصویرة مدرسة سیدي عبد الجلیل بنسالم الخطیب
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السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 64 17/09/1990 8 إقلیم: إفران الرتاحة 326 إقلیم: تنغیر م.م ایت زكان ایت حدو احمد

نعم 58 16/09/1993 8 إقلیم: إفران الریاض 1799 إقلیم: ورزازات م.م. انزال عبدهللا بوناب

بدون سكن 57 16/09/1988 3 إقلیم: الحاجب موح اودریس وعتیتي 305 إقلیم: میدلت مدرسة الحي الجدید السمكاتي الزین دین

بدون سكن 61 16/09/1980 1 إقلیم: الحوز مركزیة أومناست 2742 إقلیم: ورزازات م.م. تزولط نمرادو الفاضلي بالل

نعم 53 21/09/1983 5 إقلیم: 
الخمیسات

ابن خلدون 405 إقلیم: میدلت اكرسیف أ باعلي محمد

بدون سكن 80 17/09/1990 1 إقلیم: 
الرشیدیة

لمعاركة 3068 إقلیم: الرشیدیة اوالد رحو علي بوزیان

نعم 76 16/09/1986 1 إقلیم: 
الرشیدیة

عین العاطي 2 893 إقلیم: الرشیدیة كبا زواغي عبد الرزاق

في طور 
اإلنجاز

74 16/09/1985 1 إقلیم: 
الرشیدیة

مدرسة ایت خالفة 896 إقلیم: الرشیدیة النھضة یوسف وبزة

بدون سكن 72 16/09/1985 1 إقلیم: 
الرشیدیة

تاركة القدیمة 907 إقلیم: الرشیدیة اوالد سیدي ابراھیم لمرابطي عبدالواحد

بدون سكن 71 17/09/1979 3 إقلیم: 
الرشیدیة

906 تازوكة إقلیم: الرشیدیة اوفوس ھموري عمار

نعم 68 16/09/1991 1 إقلیم: 
الرشیدیة

عین العاطي 1 895 إقلیم: الرشیدیة واقة اطیوي احمد

بدون سكن 68 16/09/1989 2 إقلیم: 
الرشیدیة

تنكبیت 905 إقلیم: الرشیدیة لال امینة لعمرني التھامي

نعم 67 17/09/1990 2 إقلیم: 
الرشیدیة

حمو سوال 897 إقلیم: تنغیر م.م  سیدي بویعقوب ملود عبدلوي

بدون سكن 67 16/09/1986 2 إقلیم: 
الرشیدیة

كبا 3070 إقلیم: الرشیدیة قصر بودنیب الكومي حمید

بدون سكن 66 16/09/1985 2 إقلیم: 
الرشیدیة

النھضة 3054 إقلیم: الرشیدیة حي المقاومة مصطفى الیوسفي

بدون سكن 65 16/09/1985 1 إقلیم: 
الرشیدیة

لكرایر 902 إقلیم: الرشیدیة تنغراس عمر جبابرة

بدون سكن 62 16/09/1989 1 إقلیم: 
الرشیدیة

اسریر 913 إقلیم: الرشیدیة اكدمان النصري لحبیب

بدون سكن 61 16/09/1992 3 إقلیم: 
الرشیدیة

واقة 3091 إقلیم: تنغیر م.م تیكشة عبدالرحمن عھدي
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درعة - تافیاللت 08 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

في طور 
اإلنجاز

61 17/09/1990 9 إقلیم: 
الرشیدیة

حي المطار 892 إقلیم: الرشیدیة الطاوس عبد الرحمان قادیري

بدون سكن 59 17/09/1990 1 إقلیم: 
الرشیدیة

ایت ابن اعمر 915 إقلیم: الرشیدیة افغ الطاھري علي

نعم 59 21/09/1983 1 إقلیم: 
الرشیدیة

لال امینة 3069 إقلیم: الرشیدیة شرفة باحاج  كبیري موالي أحمد

بدون سكن 58 17/09/1990 1 إقلیم: 
الرشیدیة

اوالد رحو 3075 إقلیم: الرشیدیة اغف نغیر موالي التاج عبد العزیز

بدون سكن 58 17/09/1990 1 إقلیم: 
الرشیدیة

الساقیة الحمراء 917 إقلیم: الرشیدیة ایت سلیمان ھرمشي علي

بدون سكن 58 16/09/1988 1 إقلیم: 
الرشیدیة

احندار 914 إقلیم: الرشیدیة توداعت محمد ابریكي

نعم 58 21/09/1983 10 إقلیم: 
الرشیدیة

اوفوس 3066 إقلیم: الرشیدیة اكدیــــــم م یوسف وبا

بدون سكن 58 16/09/1982 1 إقلیم: 
الرشیدیة

المعاضید 903 إقلیم: الرشیدیة لبطرني جلولي عبد العزیز

بدون سكن 55 16/09/1991 1 إقلیم: 
الرشیدیة

حنابو 901 إقلیم: الرشیدیة فزنة محمد علوي امراني

نعم 50 16/09/1993 9 إقلیم: 
الرشیدیة

تاوریرت 918 إقلیم: تنغیر م.م أسیمور ابراھیمي موالي 
اسماعیل

بدون سكن 45 17/09/1990 1 إقلیم: 
الرشیدیة

امنزران 908 إقلیم: تنغیر م.م اموكر سطیح عبد هللا

بدون سكن 43 16/09/1987 10 إقلیم: 
الرشیدیة

اوالد سیدي ابراھیم 3078 إقلیم: میدلت مدرسة موحى امحزون 
بن احماد

باسیدي ممیدي

نعم 64 16/09/1989 1 إقلیم: العرائش مدرسة ابن زھر 70 إقلیم: میدلت مدرسة یوسف بن تاشفین االسالمي عزیز

بدون سكن 50 16/09/1991 8 إقلیم: القنیطرة الشقاقفة 395 إقلیم: میدلت ایت اوسال - م/م ابن 
زیدون

وبحا عبد الرحمان

نعم 62 16/09/1985 1 إقلیم: تنغیر م.سیدي مسكور 959 إقلیم: تنغیر م.م تاغیا خافو محمد

نعم 60 17/09/1990 1 إقلیم: تنغیر م.م الكومت 976 إقلیم: تنغیر م.م ایت اوزین محمد الزاھي

بدون سكن 58 16/09/1992 7 إقلیم: تنغیر م.م تزاخت 964 إقلیم: تنغیر أمجكاك عوي عثمان

بدون سكن 55 16/09/1985 1 إقلیم: تنغیر م.بومالن 958 إقلیم: تنغیر القنطرة العثماني علي
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درعة - تافیاللت 08 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 54 17/09/1990 1 إقلیم: تنغیر م.تبسباست 981 إقلیم: تنغیر م.م تغزوت عزاوي بعدي

نعم 53 16/09/1992 2 إقلیم: تنغیر م.م تغزوت 3183 إقلیم: تنغیر م.م ارك سیدي علي 
ابورك

لخدي لحو

نعم 50 16/09/1982 4 إقلیم: تنغیر م.م تاغیا 3184 إقلیم: تنغیر م.م صغرو سعید ایت اعمر اعلي

بدون سكن 45 16/09/1993 1 إقلیم: تنغیر م.م ایت اوزین 3178 إقلیم: تنغیر م.م تكموت محمد ایت الطالب

نعم 45 16/09/1993 6 إقلیم: خنیفرة سیدي بوعباد 532 إقلیم: میدلت تاغیغشت - م/م ازالن المصطفى مینكة

بدون سكن 79 17/09/1979 1 إقلیم: زاكورة 995 م.م الزاویة إقلیم: زاكورة م.م تكمادرت بن قاقة عبد النبي

غیر صالح 70 16/09/1985 1 إقلیم: زاكورة م.م إبن سینا 988 إقلیم: زاكورة م.م تیمارغین لغروش محمد

نعم 67 17/09/1984 1 إقلیم: زاكورة م. النخیل 982 إقلیم: زاكورة م.م تنفو الحمزاوي محمد

بدون سكن 61 17/09/1984 3 إقلیم: زاكورة م. أمزرو 3188 إقلیم: زاكورة م.م الفایجة باشنا سالم

بدون سكن 55 16/09/1993 1 إقلیم: زاكورة م.م أوریز 987 إقلیم: زاكورة امالل حمو م.م اسمارة

غیر صالح 50 16/09/1992 1 إقلیم: زاكورة م.م رباط أكدز 983 إقلیم: زاكورة م.م شالل درعة اناصر عمر

بدون سكن 50 16/09/1993 2 إقلیم: زاكورة م.م شالل درعة 3192 إقلیم: ورزازات م.م. كنطولة ایت خویا اسماعیل

بدون سكن 50 16/09/1992 1 إقلیم: زاكورة م.م أیت مرصید 986 إقلیم: زاكورة م.م ثالث نعیم محمد

نعم 45 16/09/1993 4 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م. أیت باھا 1007 إقلیم: ورزازات م.م. تزلمیمت محمد العربي السنھاجي

بدون سكن 48 28/10/1993 1 إقلیم: فجیج حمو یشو 192 إقلیم: میدلت تیزي ویاللن بزة محمد

نعم 69 16/09/1986 1 إقلیم: مدیونة القاضي عیاض 657 إقلیم: ورزازات م.م. تاستیفت  زھیرمحمد

نعم 63 17/09/1984 3 إقلیم: مدیونة قاسم أمین 659 إقلیم: زاكورة م. أمزرو الشد محمد

غیر صالح 76 16/09/1981 1 إقلیم: میدلت موحى وعسو ارفیق 924 إقلیم: میدلت استغرغور موحـى بوالل

نعم 64 16/09/1980 1 إقلیم: میدلت مدرسة ابن زیدون 921 إقلیم: میدلت ایت سعید اعمر اسبان ادریس

نعم 62 21/09/1983 1 إقلیم: میدلت مدرسة الحي الجدید 3099 إقلیم: میدلت توزاكین مسدن لحسن

نعم 58 16/09/1989 1 إقلیم: میدلت ایتزر 928 إقلیم: میدلت تاشروت بعمل عبدالحق

بدون سكن 50 16/09/1993 1 إقلیم: میدلت مدرسة ایت غیات 919 إقلیم: میدلت ایت حنیني ایت اكوا لحسن

بدون سكن 48 16/09/1992 2 إقلیم: میدلت مدرسة یوسف بن تاشفین 3097 إقلیم: میدلت بوعیاش عبد القادر اعیسى

بدون سكن 48 16/09/1986 1 إقلیم: میدلت مدرسة بئر انزران 920 إقلیم: میدلت ایت توغاش اوالیمي موالي علي
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بدون سكن 39 16/09/1992 1 إقلیم: میدلت بوكمة 3113 إقلیم: میدلت المدرسة الجماعاتیة أنفكو معدود عبد هللا

نعم 85 16/09/1992 1 إقلیم: 
ورزازات

م السد المنصور 932 إقلیم: ورزازات م.م.تكیرت نایت فارس البوعزاوي محمد

بدون سكن 82 16/09/1980 1 إقلیم: 
ورزازات

م. تیمیالل 955 إقلیم: ورزازات م.م. غسات لحسن ایت ایدار

نعم 79 21/09/1983 1 إقلیم: 
ورزازات

م. تابونت 954 إقلیم: ورزازات م.م.أمرزكان اجخوخ محمد

نعم 72 21/09/1983 1 إقلیم: 
ورزازات

م.م. ایت بن حدو 934 إقلیم: ورزازات م.م. تویین الخیاطي عالل

نعم 70 26/09/1978 9 إقلیم: 
ورزازات

م.م. تویین 3135 إقلیم: ورزازات م.م. تمجیشت بن لمسكم الحسین

نعم 67 17/09/1990 2 إقلیم: 
ورزازات

م. تكمي الجدید 3158 إقلیم: تنغیر حدیدة باحو احمد

نعم 65 16/09/1980 7 إقلیم: 
ورزازات

م.م.أمرزكان 3133 إقلیم: ورزازات م.م. توریرت نومرزكان فاخري الحسین

بدون سكن 62 16/09/1982 7 إقلیم: 
ورزازات

م.م.تیكیرت 935 إقلیم: ورزازات م.م.  تورجدال عبد الصادق أوتلیت

نعم 58 01/05/1997 9 إقلیم: 
ورزازات

(م.م اكرنان(اسغمو 3148 إقلیم: ورزازات م.م. تلوات ابراھیم الفائدة

بدون سكن 58 16/09/1993 2 إقلیم: 
ورزازات

م.م. توریرت نومرزكان 3134 إقلیم: ورزازات م.م. تكادیرت اساكور محمد

نعم 45 01/05/1997 2 إقلیم: 
ورزازات

م.م. تاورة 936 إقلیم: ورزازات م.م. تاوریرت انیسي الحسین  ھكو

نعم 79 21/09/1983 7 عمالة: 
المحمدیة

أوالد حمیمون 1 662 إقلیم: ورزازات م.م.  تمسراوت ابھو محمد

نعم 79 16/09/1989 8 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م ابو ھریرة 1032 إقلیم: ورزازات م. تكمي الجدید ارجوم عبد هللا

بدون سكن 73 21/09/1983 1 عمالة: 
مراكش

مدرسة بالل 824 إقلیم: زاكورة م.م أخلوف الحموي الحسین

نعم 70 17/09/1990 9 عمالة: 
مراكش

مدرسة احمد الراشدي 2926 إقلیم: تنغیر م.الخمیس السعید محمد

بدون سكن 63 17/09/1984 3 عمالة: 
مراكش

مجموعة مدارس دوار 
الجامع المركزیة

838 إقلیم: زاكورة م.م أبرنوص الساعد لحسن
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نعم 75 16/09/1989 1 عمالة: مكناس ابراھیم الروداني 274 إقلیم: الرشیدیة لمعاركة أنكوط الحسین

نعم 67 17/09/1984 5 عمالة: مكناس أحد 1672 إقلیم: میدلت بوكمة محمد اعیوني

نعم 61 16/09/1992 10 عمالة: مكناس المغاصیین المركز 285 إقلیم: ورزازات (م.م اكرنان(اسغمو بحري م عبد هللا

نعم 61 17/09/1990 8 عمالة: مكناس بني معدان 283 إقلیم: میدلت ایت اوفال ابل الحادج
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نعم 54 16/09/1986 1 إقلیم: أزیالل المدرسة المركزیة 
واویزغت

482 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

م.م سیدي 
یعقوب-الـزاویـة

الحسن   إغر مــــــــــان

بدون سكن 49 30/09/1982 1 إقلیم: أزیالل مركزیة تسكنت 487 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

م.تدارت محمد الححي

بدون سكن 50 16/09/1982 3 إقلیم: 
الخمیسات

سیدي محمد بن الشریف 2050 إقلیم: طاطا ایت یاسین محمد سواك

بدون سكن 55 16/09/1992 10 إقلیم: 
الرشیدیة

قطع   الواد 916 إقلیم: تارودانت م.م محند وسعدان مزون لحسن

بدون سكن 45 16/09/1993 5 إقلیم: 
الرشیدیة

قصر بودنیب 3072 إقلیم: تارودانت م.م ادغیغ وعشى محمد

نعم 45 17/09/1990 1 إقلیم: السمارة المدرسة االبتدائیة الواحة 3539 إقلیم: طاطا تمدولت العزوزي المصطفى

نعم 45 16/09/1993 6 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة معركة 
تیسالتین

3549 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م. خربة سیدي طیب  ابراھیم اسرار

بدون سكن 50 16/09/1995 6 إقلیم: 
النواصر

م. األبرار 667 إقلیم: طاطا العین یوسف یتب

بدون سكن 45 16/09/1991 2 إقلیم: 
بنسلیمان

م/م اوالد عیسى 
المركزیة

2416 إقلیم: تیزنیت م.م الحسین بن بیروك بن 
عبال مركزیة دار 
االربعاء

 بوشعیب منیري

بدون سكن 70 16/09/1989 1 إقلیم: 
تارودانت

م.م سیدي أحمد اوعمر 1060 إقلیم: تارودانت م. ابن رشد ابوالھنى نورالدین

بدون سكن 64 17/09/1984 1 إقلیم: 
تارودانت

م.م خالد بن الولید 1062 إقلیم: تارودانت م.العلویین محمد لعبیدي

بدون سكن 61 16/09/1993 3 إقلیم: 
تارودانت

م.م 6نونبر  1059 إقلیم: تارودانت م.م أیت صالح طوبي حمید

بدون سكن 61 16/09/1989 1 إقلیم: 
تارودانت

م.م الطلبة 1061 إقلیم: تارودانت م.م الوفاء لطیفة عبد الحق

بدون سكن 58 16/09/1992 1 إقلیم: 
تارودانت

م.م إبن الخطیب 1056 إقلیم: تارودانت م.م أسكاون بوجمع أیت جبلي

نعم 58 16/09/1992 7 إقلیم: 
تارودانت

م.م موالي اسماعیل 1041 إقلیم: تارودانت م.م ایت السایح ابراھیم بالم

بدون سكن 55 16/09/1991 1 إقلیم: 
تارودانت

م.م اوالد احمد 1082 إقلیم: تارودانت م.م توریرت نزدي لكداني محمد
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بدون سكن 55 16/09/1992 1 إقلیم: 
تارودانت

م.م المغرب العربي 3371 إقلیم: تارودانت م.م إبن الحسن الوزاني ابراھیم الشافي

بدون سكن 54 17/09/1984 1 إقلیم: 
تارودانت

م.م ایت الحسن اوبراھیم 1052 إقلیم: تارودانت م.م الكندي بوزیت عمر

بدون سكن 53 16/09/1991 5 إقلیم: 
تارودانت

م.م ام القرى 1083 إقلیم: تارودانت م.م تمونت أحمد كرام

نعم 50 16/09/1993 1 إقلیم: 
تارودانت

م.م تامسولت 1084 إقلیم: تارودانت م.م إمیضر عبد هللا بوھوش

نعم 50 16/09/1993 9 إقلیم: 
تارودانت

م. بدر 1042 إقلیم: تارودانت م.م تكضیشت لحسن بن خالي

بدون سكن 50 16/09/1992 1 إقلیم: 
تارودانت

م.م الحفایا 1057 إقلیم: تارودانت م.م أضار محمد العاللي

بدون سكن 50 25/09/1992 2 إقلیم: 
تارودانت

م.العلویین 3327 إقلیم: تارودانت م.م كطیوة ادریس بودونیت

بدون سكن 50 16/09/1992 5 إقلیم: 
تارودانت

م. ابن رشد 3330 إقلیم: تارودانت م.م السعدیین محمد امھالل

بدون سكن 50 16/09/1994 2 إقلیم: 
تارودانت

م.م األطلس الكبیر 3409 إقلیم: تارودانت م.م ابن خلدون الحكیمي محمد

بدون سكن 49 16/09/1993 9 إقلیم: 
تارودانت

م.العھد الجدید 3324 إقلیم: تارودانت م.م النھضة موالي صالح الدین 
العلوي

نعم 45 16/09/1993 4 إقلیم: 
تارودانت

م.م عالل بن عبد هللا 1055 إقلیم: تارودانت م.م البوصیري مروان بنھالل

نعم 45 16/09/1993 7 إقلیم: 
تارودانت

م.م الوفاء 3366 إقلیم: تارودانت م.م بحیرة افني المصطفى الطویل

نعم 45 16/09/1992 1 إقلیم: 
تارودانت

م.م أیت صالح 3361 إقلیم: تارودانت م.م تسافین عمر الراعي

نعم 45 29/09/1994 2 إقلیم: 
تارودانت

م.م ینایر11          3367 إقلیم: تارودانت م.م تاویالت عبد الرحمان حمدة

نعم 43 16/09/1985 10 إقلیم: 
تارودانت

م.م الوئام 1047 إقلیم: تارودانت م.م خمیس ایت یونس رشید حسناني

نعم 89 17/09/1990 1 إقلیم: تیزنیت م. ابن حزم 1095 إقلیم: تیزنیت م.م محمد السادس ادرق 
مركزیة ادرق

عمر بنعلیات

نعم 80 16/09/1988 2 إقلیم: تیزنیت م. الیعقوبي 1096 إقلیم: تیزنیت ابن رشد  المدني رظى
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غیر صالح 70 16/09/1989 3 إقلیم: تیزنیت م.م محمد السادس ادرق 
مركزیة ادرق

3467 إقلیم: تیزنیت م. البساتین الشكر محمد

بدون سكن 67 16/09/1982 3 إقلیم: تیزنیت م. البساتین 3438 إقلیم: تیزنیت م.م المجد مركزیة 
تیمجاض

األشكري عبد هللا

بدون سكن 65 16/09/1985 1 إقلیم: تیزنیت م.م الحسن الثاني 
مركزیة تكنسة

1102 إقلیم: تیزنیت م.م السنابل مركزیة 
اكالفن

بوشنیظ محمد

نعم 50 16/09/1993 10 إقلیم: تیزنیت م.م الفجر مركزیة 
اكرض

1103 إقلیم: تیزنیت م.م الوحدة مركزیة 
دوتیزي

نبزر عبد الرزاق

نعم 45 16/09/1996 1 إقلیم: سیدي 
قاسم

الشریف اإلدریسي 2128 إقلیم: طاطا م/م اكادیر اوزرو سعید الصادق

بدون سكن 76 01/10/1983 4 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م.م  أربعاء أیت بوطیب 1015 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م  تقصبیت عبد الرحیم   بوھالل

نعم 66 16/09/1985 1 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م. أغرایس 1020 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م  وادي المخازن علي زھور

بدون سكن 59 16/09/1991 1 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م.م عبدالعزیز الماسي 1017 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م  البحتري عبد هللا اد بلقاس

نعم 55 16/09/1992 5 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م.م  إبراھیم الروداني 1022 إقلیم: تارودانت م.م معاد بن جبل الحسین اكوني

بدون سكن 55 16/09/1988 1 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م.م وادي ماسة 3279 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م  النجاح عبد هللا  بیبوضن

بدون سكن 55 16/09/1987 8 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م.م 18 نونبر 1021 إقلیم: تارودانت م.م الزھور احویص الحسن

بدون سكن 51 05/10/1990 1 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م.م االمام البخاري 1019 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م. دوار أكرام ادریس بازي

نعم 50 16/09/1991 3 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م. عبد هللا بن الزبیر 1016 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

م.م سیدي أحمد الرامي- 
إمي میكي

محند شكیر

بدون سكن 50 16/09/1993 2 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م.م غزالة 3283 إقلیم: تیزنیت م.م عالل ابن عبد هللا 
مركزیة تلوكاس

محمد ضفیري

بدون سكن 50 16/09/1992 9 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م.م الخنساء 3294 إقلیم: تارودانت م.م إبن حزم محمد باحسیني

نعم 49 16/09/1994 4 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م. عبد الماك السعدي 1014 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م غزالة لحسن أبعقیل
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نعم 45 16/09/1995 2 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م.م  النجاح 3271 إقلیم: تیزنیت م.م السعدیین مركزیة 
تیواضو

التاقي الحسین

بدون سكن 45 16/09/1992 1 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م.م امجاض 1013 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.ج  اداوكنضیف ابراھیم خالیل

بدون سكن 45 16/09/1996 3 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م.م ایت الشریف 3272 إقلیم: طاطا ارفالن رجاف هللا موالي الحسین

نعم 50 16/09/1994 1 إقلیم: طاطا ایت یاسین 3435 إقلیم: طاطا اكادیر الجدید اوبال عبد الصمد

غیر صالح 48 16/09/1994 1 إقلیم: طاطا ایت ھارون 1093 إقلیم: طاطا تغمرت أقلوش مبارك

نعم 66 16/09/1985 1 إقلیم: كلمیم المدرسة االبتدائیة یوسف 
بن تاشفین

1110 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م الخنساء محمد  ازكاون

نعم 50 01/05/1997 7 إقلیم: كلمیم المدرسة االبتدائیة 
لالعائشة

1111 إقلیم: طاطا تاكموت عبد هللا اھنیش

نعم 50 16/09/1996 9 إقلیم: كلمیم المدرسة االبتدائیة الداخلة 3477 إقلیم: طاطا القصبة  بودرار علي

بدون سكن 45 16/09/1996 1 إقلیم: كلمیم م م موالي أحمد 
الدرقاوي

1118 إقلیم: طاطا اسموكن حسن الوزاض

نعم 65 17/09/1990 1 إقلیم: وادي 
الذھب

مدرسة تاورطة 1143 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

م.م مسكینة- اغیــل  
اوضرضــور

الحسن أوعدي

نعم 86 16/09/1988 1 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م. االدارســة 999 عمالة: إنزكان ایت 
ملول

م/م عقبة بن نافع مركزیة 
أوالد سمان

أحمد الكبش

نعم 84 17/09/1990 2 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م. ابـن سیـنا 1001 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

م.م اإلمام 
البصیري-تغــازوت

میلود بشبوك

نعم 82 16/09/1989 4 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م. التقـدم 2 1000 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

م.م الھضاب- أمسكــرود عبد الھادي المرابط

نعم 82 17/09/1984 2 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م. الغزالــي 997 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م التقدم احمد  خوصي

نعم 82 21/09/1983 2 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م. اإلزدھار 998 إقلیم: تارودانت م.م فلغوس بز احمد

نعم 79 17/09/1984 6 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م.2 مارس 996 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م م  ایوسیمن موحى بدواني

بدون سكن 74 16/09/1988 7 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م.م تـــورار- تورار 3235 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

م.عبد الرحیــم  بوعبیــد الحسین    مادي
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بدون سكن 72 16/09/1980 1 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م. أسركیت 1003 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

م,حسان بن ثابت الضعزیز  لحسن

بدون سكن 61 06/10/1992 1 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م.م تماسنین-إضـوران 1006 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م   الواحة عبد الرحمان  بندوزان

بدون سكن 61 17/09/1990 1 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م.م اإلمام 
البصیري-تغــازوت

3248 إقلیم: تارودانت م.م تین اكناون الحسین اغالن

بدون سكن 57 16/09/1986 1 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م.م مسكینة- اغیــل  
اوضرضــور

3219 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

م.م الشھید الحسین بن 
علي-سیدي بلقاسم

جعفري محمد

نعم 56 16/09/1985 2 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م,حسان بن ثابت 3240 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

م.م الساقیة 
الحمراء-إنـرارن

عبد هللا ایت حساین

بدون سكن 55 16/09/1992 1 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م.م الھضاب- أمسكــرود 3233 إقلیم: تارودانت م.م ینایر11          محمد العتوت

بدون سكن 52 10/12/1979 1 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م.واد سوس 1002 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

م علي ازیكو احمد خورشي

نعم 50 16/09/1991 2 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م.عبد الرحیــم  بوعبیــد 3222 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م. القاضي عیاض رضوان بلحمریطي

بدون سكن 45 16/09/1993 5 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م.م عین أفرى-عین 
أفرى

1005 إقلیم: تارودانت م.م الیرموك عبد الغفور صرحاني

بدون سكن 45 16/09/1994 1 عمالة: أكادیر 
 إدا وتنان

م.م الساقیة 
الحمراء-إنـرارن

3242 إقلیم: تارودانت م.م اباكیزن ایت حمو حسي عبد هللا

نعم 83 16/09/1986 1 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

مدرسة الشعبي 1030 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م وادي ماسة مبروك  یدر

نعم 80 16/09/1992 1 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م الشھداء 1031 إقلیم: طاطا القلعة الحسن بحدو

محتل 79 21/09/1983 8 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م العرفان 1034 إقلیم: تارودانت م.م ابن العربي عبد اللطیف رزقي

بدون سكن 78 16/09/1992 1 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م الزیتون 1026 عمالة: أكادیر  إدا 
وتنان

م.م تـــورار- تورار أحمد              بن 
حسي

نعم 74 16/09/1992 4 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

الوفاء 1024 إقلیم: طاطا الكصور عبد العزیز حبیب

بدون سكن 74 21/09/1983 2 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م اإلشراق 1025 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م. الرعایة وعادي  المصطفى
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محتل 70 16/09/1991 2 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م ابن خلدون 1036 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م  أیت مزال الحسین مرشید

بدون سكن 67 16/09/1989 2 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م العھد الجدید 1023 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م الكمیس محمد لوزیعا

نعم 67 16/09/1985 1 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

1039 مدرسة المرینیین إقلیم: تارودانت م.م جابر بن حیان عبد هللا بوھالل

نعم 66 17/09/1984 3 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م النبوغ 1035 إقلیم: تارودانت م.م المغرب العربي مرغاط موالي الھادي

غیر صالح 65 17/09/1984 1 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م أم المؤمنین 1029 إقلیم: تیزنیت م.م عثمان ابن عفان 
مركزیة الحفایر

بحمن عبدهللا

نعم 64 29/11/1990 9 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

مدرسة اإلنبعات 1038 إقلیم: تارودانت م.العھد الجدید الحسین بنقدور

غیر صالح 62 16/09/1985 5 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م أبي ذر الغفاري 1040 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م ایت الشریف عبد الھادي فاتحي

بدون سكن 61 16/09/1993 5 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م البراعم 1028 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م.م اكمضان تكوشت صالح أیت خزانة

بدون سكن 61 16/09/1992 2 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م/م األركان مركزیة 
الدیابات

1037 إقلیم: تیزنیت م.م الجیل الجدید مركزیة 
تیزي ونید

الحسن كومغار

بدون سكن 59 16/09/1992 6 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م/م عقبة بن نافع 
مركزیة أوالد سمان

3320 إقلیم: شتوكة آیت 
باھا

م م  توریرت إبولكا المصطفى بورجیلة

نعم 61 17/09/1990 4 عمالة: سال مدرسة زین العابدین بن 
عبود

425 إقلیم: تارودانت م.م األطلس الكبیر محمد نایت احمد

بدون سكن 58 16/09/1992 10 عمالة: 
مراكش

مدرسة سید الزوین 840 إقلیم: تارودانت م.م إمغیض عبد الكریم ذاكر

بدون سكن 50 16/09/1992 8 عمالة: مكناس ایت احساین المركز 1698 إقلیم: طاطا ام الكردان بویعقوبي أحمد
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كلمیم - واد نون 10 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 45 16/09/1991 5 إقلیم: الحسیمة بني بو عیاش 1 إقلیم: طانطان المدرسة االبتدائیة بئر 
أنزران

لطیفة مارزو

غیر صالح 40 11/10/1982 2 إقلیم: 
الخمیسات

العقاد 2045 إقلیم: كلمیم المدرسة االبتدائیة 
الزرقطوني

ھشومي   حسن

نعم 61 17/09/1990 2 إقلیم: العرائش مدرسة ابن زیدون 1262 إقلیم: كلمیم م م الشاطئ االبیض العمراني المصطفى

نعم 45 16/09/1995 1 إقلیم: 
الناضور

المدرسة االبتدائیة االمل 1572 إقلیم: كلمیم م م ابراھیم الدرویش جمال بودخان

نعم 61 16/09/1991 8 إقلیم: تیزنیت م.م عثمان ابن عفان 
مركزیة الحفایر

3462 إقلیم: سیدي افني م.م النجاح مركزیة 
تلكدوار

عبدهللا ھاني

بدون سكن 53 16/09/1992 2 إقلیم: تیزنیت م.م ابو حسون السماللي 
مركزیة تافراوت ایت 

داود

1104 إقلیم: سیدي افني م.م أم المؤمنین مركزیة 
ادبیفنشكیر

الحسن أكزنیت

نعم 48 16/09/1993 2 إقلیم: تیزنیت م.م المجد مركزیة 
تیمجاض

3466 إقلیم: سیدي افني م.م ابن بسام مركزیة 
تطروست

احمد اخرازن

نعم 45 16/09/1995 2 إقلیم: تیزنیت م.م السنابل مركزیة 
اكالفن

3456 إقلیم: سیدي افني م.م علي الدرقاوي 
مركزیة تیلوى

صبار ابراھیم

بدون سكن 45 16/09/1985 3 إقلیم: خریبكة م/م أوالد افتاتة 2407 إقلیم: أسا - الزاك عوینة ایتوسى المندیر محمد

نعم 45 16/09/1996 1 إقلیم: سیدي 
افني

م.م الناشئة مركزیة امي 
اوكني

1126 إقلیم: سیدي افني م.م القادسیة مركزیة امي 
اكني

المجوطي عبد هللا

بدون سكن 55 16/09/1993 1 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م.م  وادي المخازن 3277 إقلیم: سیدي افني م.م أبو بكر الصدیق 
مركزیة تكنزة

عبد السالم امعاش

بدون سكن 50 16/09/1994 2 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م.م  رباط ماسة 1018 إقلیم: سیدي افني م.م عقبة بن نافع مركزیة 
تھرموشت

كلمي محمد

بدون سكن 48 16/09/1995 3 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م.م  تسكدلت 1012 إقلیم: كلمیم المدرسة االبتدائیة جبل 
باني

 رشید بخوش

نعم 48 17/09/1990 5 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م. ابن تومرت 1008 إقلیم: كلمیم م م تركاواسي مرزاق     سعید

بدون سكن 45 16/09/1995 2 إقلیم: شتوكة 
آیت باھا

م.م  تقصبیت 3273 إقلیم: سیدي افني م.م 21 غشت مركزیة 
اداي

أحمد فكراشي

نعم 48 16/09/1992 1 إقلیم: طانطان المدرسة االبتدائة المختار 
السوسي

1132 إقلیم: طانطان المدرسة اإلبتدائیة معركة 
أنوال

محمد البشیر الغني
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كلمیم - واد نون 10 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 39 16/09/1994 1 إقلیم: قلعة 
 السراغنة

بني عامر المركزیة 776 إقلیم: أسا - الزاك طارق بن زیاد المصطفى بلعالم

نعم 67 17/09/1984 1 إقلیم: كلمیم م م ابن طفیل 1116 إقلیم: كلمیم م م تیموالي اوفال زنیور محمد

نعم 58 13/10/1979 2 إقلیم: كلمیم المدرسة االبتدائیة ربوة 
الصھریج

1112 إقلیم: كلمیم المدرسة االبتدائیة الداخلة شبلي عزوز

نعم 53 16/09/1991 1 إقلیم: كلمیم المدرسة االبتدائیة االمام 
البخاري

1119 إقلیم: كلمیم م م واوملوكت ایت الطالب علي

بدون سكن 50 16/09/1992 1 إقلیم: كلمیم م م الشیخ المدني 
الناصري

3483 إقلیم: كلمیم م م الفقیھ محمد بن احمد ادبلكرع محمد

نعم 50 16/09/1986 1 إقلیم: كلمیم م م الطاھر االفراني 1117 إقلیم: كلمیم م م ابن تومرت الباز علي

نعم 47 16/09/1991 4 إقلیم: كلمیم المدرسة االبتدائیة حي 
الرجاء في هللا

1114 إقلیم: طانطان المدرسة االبتدائیة 
اإلنبعاث

لعمري حمید

بدون سكن 45 16/09/1993 1 إقلیم: كلمیم المدرسة االبتدائیة سیدي 
بورجا

1120 إقلیم: كلمیم م م الشیخ المدني 
الناصري

دیابي احمد

بدون سكن 45 16/09/1993 1 إقلیم: كلمیم م م تركاواسي 3494 إقلیم: أسا - الزاك مركالة عبدایم أحمد

نعم 45 16/09/1994 1 إقلیم: كلمیم م م االمام علي بن ابي 
طالب

3490 إقلیم: كلمیم م م حمادي المرابطي محمد فالي

غیر صالح 45 16/09/1994 7 إقلیم: كلمیم المدرسة االبتدائیة 
الزرقطوني

3478 إقلیم: كلمیم م م تركمایت القرقوبي المصطفى

بدون سكن 51 16/09/1989 8 عمالة مقاطعة 
عین الشق

الحدیویین 596 إقلیم: طانطان المدرسة اإلبتدائیة 
المرابطین

أبو المعارف محمد

بدون سكن 64 16/09/1992 2 عمالة: إنزكان 
ایت ملول

م میمون الرموكي 1027 إقلیم: سیدي افني م.م ابن زیدون مركزیة 
انامر

عبد هللا الحمیدي

بدون سكن 51 16/09/1989 1 عمالة: سال مجموعة مدارس فدان 
الزیت

432 إقلیم: كلمیم م م االمام علي بن ابي 
طالب

سعود مصطفى
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العیون -  الساقیة الحمراء 11 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

بدون سكن 49 16/09/1986 3 إقلیم: الجدیدة م/م الخریطات 642 إقلیم: العیون مركزیة الدشیرة اشو حسن

نعم 72 16/09/1988 1 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة إبن 
رشد

1140 إقلیم: السمارة المدرسة االبتدائیة الواحة كردود عبد الغني

نعم 50 16/09/1985 2 إقلیم: العیون مركزیة الدشیرة 3552 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة معركة 
تیسالتین

الحسن خواجا

محتل 48 17/09/1990 9 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة حمان 
الفطواكي

1139 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة أبو 
بكر الصدیق

محمد یعقوبي

نعم 60 16/09/1986 1 إقلیم: بوجدور المدرسة االبتدائیة الحسن 
الثاني

1133 إقلیم: بوجدور المدرسة االبتدائیة 
المسیرة الخضراء

زھران عبد العالي

بدون سكن 39 16/09/1995 1 إقلیم: تازة لخزانة المركز 371 إقلیم: بوجدور المدرسة  االبتدائیة 
موالي رشید

مصطفى الربیعي

بدون سكن 51 17/09/1990 2 إقلیم: خریبكة م/م سوق الخمیس 2397 إقلیم: العیون المدرسة اإلبتدائیة بئر 
أنزان

محمد المناوري
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الداخلة - وادي الذھب 12 الجھة األصلیة     :      
   

السكن م النقط ت اإلختیار تاریخ التوظیف نیابة التعیین  مؤسسة التعیین  منصب التعیین  النیابة األصلیة المؤسسة األصلیة اإلسم والنسب

نعم 42 16/09/1994 1 إقلیم: سیدي 
افني

مدرسة حلیمة السعدیة 1122 إقلیم: وادي الذھب مدرسة المسیرة الخضراء لحسن وخیر

نعم 60 16/09/1989 1 عمالة مقاطعة 
الحي الحسني

فاطمة الفھریة 606 إقلیم: وادي الذھب عبد الكریم الخطابي محمد جموع
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