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24/05/2021الدار البيضاء سطاتالدار البيضاء أنفاهند المسعودي11113711

27/05/2021الدار البيضاء سطاتالدار البيضاء أنفاليىل جمال21397991

25/05/2021الدار البيضاء سطاتالدار البيضاء أنفااألنطكي يوسف3770509

ي462816
 
25/05/2021الدار البيضاء سطاتالدار البيضاء أنفامصطفى أكوت

19/05/2021الدار البيضاء سطاتالدار البيضاء أنفامينة ممسوك5789309

25/05/2021الدار البيضاء سطاتالنوارصعبد الرحيم ظاهير6383147

24/05/2021الدار البيضاء سطاتالنوارصأمال لمدن71179388

24/05/2021الدار البيضاء سطاتالنوارصمريم زيد81262221

24/05/2021الدار البيضاء سطاتالنوارصحنان أجعفري91177967

ى الكاس101043869 25/05/2021الدار البيضاء سطاتالنوارصأم البنير

ة العاللي111051173 25/05/2021الدار البيضاء سطاتالنوارصسمير

24/05/2021الدار البيضاء سطاتالنوارصالسعدية مستقيم121440571

27/05/2021الدار البيضاء سطاتسطاترشيدة شاكر13735081

27/05/2021الدار البيضاء سطاتسطاتنادية أبو فراس 14725581

24/05/2021الدار البيضاء سطاتسطاتمحمد مزيىلي 1564154

ي161050705 25/05/2021الدار البيضاء سطاتبنسليمانحنان التويب 

ي المغراويjحيا17765338
24/05/2021الدار البيضاء سطاتالحي الحسبى

يابن حمو مليكة18720476
25/05/2021الدار البيضاء سطاتالحي الحسبى

يعياد الكياكي191046425
24/05/2021الدار البيضاء سطاتالحي الحسبى

يبومدين أمينة20789595
25/05/2021الدار البيضاء سطاتالحي الحسبى

يرجيع زبيدة21899054
27/05/2021الدار البيضاء سطاتالحي الحسبى

ي221233229
يحسناء حفيظى

25/05/2021الدار البيضاء سطاتالحي الحسبى

يالغزالي نعيمة 2356804
25/05/2021الدار البيضاء سطاتالحي الحسبى

27/05/2021الدار البيضاء سطاتموالي رشيدعائشة أوتفراط24725645

25/05/2021الدار البيضاء سطاتموالي رشيدأسماء الحاتمي251051524

25/05/2021الدار البيضاء سطاتموالي رشيدمصطفى وكريمي261053146

27/05/2021الدار البيضاء سطاتموالي رشيدأسماء الخراز271051038

24/05/2021الدار البيضاء سطاتالجديدةنادة الشياظمي281050695

27/05/2021الدار البيضاء سطاتالجديدةفوزية قصور29725265

25/05/2021الدار البيضاء سطاتالجديدةنجاة لفري    ح301113851

25/05/2021الدار البيضاء سطاتالجديدةنورة مديار3163149

24/05/2021الدار البيضاء سطاتالجديدةنعيمة بياري321117023

25/05/2021الدار البيضاء سطاتالجديدةسعاد قروسي331152910

25/05/2021الدار البيضاء سطاتالجديدةأمينة جرية34745092

24/05/2021الدار البيضاء سطاتالجديدةمحمد زيان35398840

ي361398586
ى
25/05/2021الدار البيضاء سطاتالجديدةالمصطفى بعنات

ي371043896
24/05/2021الدار البيضاء سطاتالمحمديةمونية بلقاضى

ي عملية معالجة طلبات االستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد لعدم 
ى
ى ف الئحة بأسماء المشاركات والمشاركير

(2021)القدرة البدنية 
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ي381046858 27/05/2021الدار البيضاء سطاتالمحمديةمحمد شهب 

ي391268043
ى
25/05/2021الدار البيضاء سطاتالمحمديةهند اليمات

ي40707669 25/05/2021الدار البيضاء سطاتالمحمديةفاطمة صي 

25/05/2021الدار البيضاء سطاتالمحمديةسناء الزيادي 41117764

24/05/2021الدار البيضاء سطاتبرشيدعبد الصمد عسول42772999

ي43718126
ى
19/05/2021الدار البيضاء سطاتبرشيدفاطمة إيمات

ي مصطفى44707604 25/05/2021الدار البيضاء سطاتبرشيدنير

ياحمد النويكة45716652
24/05/2021الدار البيضاء سطاتالحي الحسبى

ي461051937 ى السبع الحي المحمديعصام امهير 25/05/2021الدار البيضاء سطاتعير

ى السبع الحي المحمديعبد المجيد عاصمي47769708 25/05/2021الدار البيضاء سطاتعير

نوضي مليكة فكري 48738022 27/05/2021الدار البيضاء سطاتسيدي الي 

نوضي هانية ازطوطي 49899981 25/05/2021الدار البيضاء سطاتسيدي الي 

نوضي رشيدة الخندق501124144 25/05/2021الدار البيضاء سطاتسيدي الي 

نوضي وهيبة خصيم511125167 25/05/2021الدار البيضاء سطاتسيدي الي 

نوضي فتيحة الجد52735025 25/05/2021الدار البيضاء سطاتسيدي الي 

نوضي جعفاري السعدية53774976 25/05/2021الدار البيضاء سطاتسيدي الي 

ي54724063 نوضي نجاة شهات  19/05/2021الدار البيضاء سطاتسيدي الي 

نوضي سعاد ازريقا551044496 25/05/2021الدار البيضاء سطاتسيدي الي 

ي56780980
 
ة الصدف نوضي نصير 27/05/2021الدار البيضاء سطاتسيدي الي 

نوضي عفاف موتيق الدين571268590 25/05/2021الدار البيضاء سطاتسيدي الي 

ي58789560
ى
25/05/2021الدار البيضاء سطاتالفداء مرس السلطانكريمة لودت

25/05/2021الدار البيضاء سطاتالفداء مرس السلطانفاطمة بويكن59899194

25/05/2021الدار البيضاء سطاتسيدي بنور الغزال طارق601269744

ي611043353
ى
ى الشقيونس بنات 25/05/2021الدار البيضاء سطاتعير

ي6256789
ى الشقمريم الحدوس  25/05/2021الدار البيضاء سطاتعير

ى اليتيم631440960 25/05/2021الدار البيضاء سطاتبن امسيكبوش 

نيتكريمة اصغير6490184 ى 27/05/2021سوس ماسةتير

نيتنجاة الضوء651157183 ى 25/05/2021سوس ماسةتير

نيتآمنة أهمان661121031 ى 25/05/2021سوس ماسةتير

نيتجميلة خالد671233342 ى 25/05/2021سوس ماسةتير

25/05/2021سوس ماسةتارودانتحنان أبو المجد68743928

25/05/2021سوس ماسةتارودانتفوزية كريم69769039

25/05/2021سوس ماسةتارودانتمحمد بوالعز70769150

25/05/2021سوس ماسةتارودانتضح ابريوى711155710

25/05/2021سوس ماسةإنزكان أيت ملولجليلة بوهالل72718114

25/05/2021سوس ماسةإنزكان أيت ملوللطيفة العزاوي73774210

ي74789550
27/05/2021سوس ماسةإنزكان أيت ملولزهرة البيضى

ة  غاضف751122248 25/05/2021سوس ماسةإنزكان أيت ملولبوش 

ي7692453
ى
25/05/2021سوس ماسةأكادير اداوتنانليلة الميموت

25/05/2021سوس ماسةأكادير اداوتنانأحمد أضوبير77375503

ي78743408
 
ف 25/05/2021سوس ماسةأكادير اداوتنانعبدهللا ش 

28/05/2021سوس ماسةأكادير اداوتنانمينة فهدي79889581

25/05/2021سوس ماسةأكادير اداوتنانعبد الرحمان ابوري801047087

27/05/2021سوس ماسةأكادير اداوتنانأمينة العواد811270161

2/7 .0605933069لمزيد من التوضيح يمكن االتصال بالرقم : ملحوظة



تاري    خ المعاينة عن بعداألكاديميةالمديرية اإلقليميةاالسم الكاملرقم التأجيررت

25/05/2021سوس ماسةاشتوكة أيت باهانورة بنهمو821261317

25/05/2021سوس ماسةاشتوكة أيت باهاخليد خريبش8389502

ي مالل  خنيفرة خريبكةثورية الشهالوي84720956
25/05/2021ببى

ي مالل  خنيفرة خريبكةالجماري عائشة851175533
25/05/2021ببى

ي مالل  خنيفرة خريبكةلوطار محمد86770427
28/05/2021ببى

ي مالل  خنيفرة الفقيه بن صالح نعيمة اللحيم 871178692
25/05/2021ببى

ي 88838248
ى
ي مالل  خنيفرة خنيفرة اللة مينة حمدات

25/05/2021ببى

ي مالل  خنيفرة خنيفرة مينة جوهري89898591
28/05/2021ببى

25/05/2021وادي الذهب-الداخلةوادي الذهبرجاء منيعي الفياللي90725693

ي911121130 25/05/2021وادي الذهب-الداخلةوادي الذهباصالح الرقيب 

ى 92716708 25/05/2021درعة تافياللتميدلتنزهة بالمير

ي93737781
ى
ي بندات

ى
25/05/2021درعة تافياللتالرشيديةعبد الغات

25/05/2021درعة تافياللتالرشيديةمدوش سعيد941117814

ي نعيمة951174592
25/05/2021درعة تافياللتتنغيرالصديف 

25/05/2021درعة تافياللتتنغيراباداود امحمد9689749

ى مادي97833034 27/05/2021درعة تافياللتورزازاتالحسير

25/05/2021درعة تافياللتورزازاتالهام المامولي981124741

25/05/2021درعة تافياللتورزازاتبوعبالي وفاء991264686

25/05/2021درعة تافياللتورزازاتأقدور خدجو1001240847

25/05/2021فاس مكناستاوناتعبد العالي الزنة10189537

25/05/2021فاس مكناستاوناتخديجة األمالي102716891

25/05/2021فاس مكناستاوناتحميد اخميلش103769130

25/05/2021فاس مكناستاوناتسعيد اليحياوي1041049091

25/05/2021فاس مكناسصفروحليمة     حافيظ1051048552

25/05/2021فاس مكناسصفروفريد بوعوينة106789682

25/05/2021فاس مكناسصفروأبركي مينة1071398182

27/05/2021فاس مكناسفاسعبد العزيز االشهب108768362

25/05/2021فاس مكناسفاسحكيمة جعفور109764676

ة110764733 25/05/2021فاس مكناسفاسكريمة اشفير

25/05/2021فاس مكناسفاسسمية بوصوف111987233

25/05/2021فاس مكناسفاسصقىلي رشيدة112897669

ى عقاوي11358676 25/05/2021فاس مكناسفاسبش 

27/05/2021فاس مكناسفاسنزهة الرحيمي114898903

25/05/2021فاس مكناسمكناسمحمد تجديت115764652

25/05/2021فاس مكناسمكناسبن المير فاطمة116716769

ي خدوج1171153285
25/05/2021فاس مكناسمكناسالكلب 

ى11865488 25/05/2021فاس مكناسمكناسامباركي بش 

25/05/2021فاس مكناسمكناسحسن ابطوي119389637

ي سهام1201442007 27/05/2021فاس مكناسمكناسعسو اليوت 

25/05/2021فاس مكناسبولمانالحسن مشوج121776728

19/05/2021فاس مكناسالحاجبسعيد هلخمس1221044020

25/05/2021فاس مكناسإفرانزهرة مشهور123706418

25/05/2021فاس مكناسإفرانحليمة معراف12455658

25/05/2021فاس مكناسإفرانكمال بوخام125398485
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25/05/2021فاس مكناسإفرانعىلي لوكيىلي1261045519

25/05/2021كلميم واد نوناألكاديمية فتيحة أشعود1271440397

25/05/2021العيون الساقية الحمراء بوجدورنعيمة رزقة1281240162

25/05/2021العيون الساقية الحمراء العيون خديجة الفارسي129725805

26/05/2021العيون الساقية الحمراء العيون عبد العالي الطوسي1301050472

يالحوزلببى صبار13159646
25/05/2021مراكش آسفى

يالحوزسعاد الضناية1321053254
25/05/2021مراكش آسفى

ي1331182110
ى
يالحوزحليمة بونات

25/05/2021مراكش آسفى

يقلعة الشاغنةمريم المدالوي134744097
25/05/2021مراكش آسفى

يقلعة الشاغنةنادية الكرام 1351153403
25/05/2021مراكش آسفى

يقلعة الشاغنةسعاد الجمزومي13661354
25/05/2021مراكش آسفى

ي137717829
يشيشاوةسعيدة الزويبى

26/05/2021مراكش آسفى

يعبد المطلب االعرج13859340
يآسفى

25/05/2021مراكش آسفى

ينادية سليم13962648
يآسفى

26/05/2021مراكش آسفى

يفاطمة بن الشانع140741904
يآسفى

25/05/2021مراكش آسفى

يإيمان شاكر1411235522
يآسفى

25/05/2021مراكش آسفى

يزهرة الحايل142744981
يآسفى

25/05/2021مراكش آسفى

ينعيمة المنجىلي143890780
يآسفى

25/05/2021مراكش آسفى

يعبد المجيد بلحاج14457161
يآسفى

26/05/2021مراكش آسفى

يزهرة مستعديل1451172099
يآسفى

19/05/2021مراكش آسفى

يخالد امحولي146346781
يآسفى

26/05/2021مراكش آسفى

ى كريم147720565 يمراكشبش 
26/05/2021مراكش آسفى

 بنفضيل1481125073
ى
ف يمراكشش 

26/05/2021مراكش آسفى

ي.م14992170
يمراكشعبد الستار مشيش 

19/05/2021مراكش آسفى

يمراكشعمر الجدلي15055988
27/05/2021مراكش آسفى

ي1511122272 ة ذهب  يمراكشسمير
26/05/2021مراكش آسفى

يمراكشزبيدة برهاوي1521119897
25/05/2021مراكش آسفى

يمراكشحسناء دمغون1531154849
25/05/2021مراكش آسفى

يمراكشنعم أبو باعز154775224
19/05/2021مراكش آسفى

يمراكشأسماء عفيف1551263378
26/05/2021مراكش آسفى

يمراكشزهراء السعدي156776148
25/05/2021مراكش آسفى

ي157899321
ى
قوجدة انجادفوزية زهوات 25/05/2021 الش 

قالدريوشمحمد بوزلماط158718561 25/05/2021 الش 

قتاوريرتكريمة الصالحي 15965434 26/05/2021 الش 

ي160896298
قوجدة انجادأسماء الورياس  25/05/2021 الش 

قتاوريرتنادية املحاي 16189916 25/05/2021 الش 

ي162748448 قجرادةعيش عبوتي 26/05/2021 الش 

قوجدة انجادموالي عبد العزيز الشعباء163717874 25/05/2021 الش 

ي 16459562 قوجدة انجادلحبيب خروت  26/05/2021 الش 

ى معيظ16592152 قوجدة انجادالحسير 26/05/2021 الش 

قوجدة انجادفتيحة بوشعري 166787200 25/05/2021 الش 

قوجدة انجادنعيمة الخالدي167778172 27/05/2021 الش 

قوجدة انجادغزالن بن الشيخ 1681114414 19/05/2021 الش 

ي169706783
قبركانزليخة لمريبى 26/05/2021 الش 
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قالناظورفاطمة حدين170775010 26/05/2021 الش 

قالناظوربحرية خضار 1711155329 26/05/2021 الش 

قالدريوشرشيدة أقباش17262837 27/05/2021 الش 

ي173778271
ى
قالدريوشجميلة الرضوات 25/05/2021 الش 

قجرادةالحبيب شنايف174775907 27/05/2021 الش 

قجرادةفطيمة لبخيت175776646 25/05/2021 الش 

قفجيج ببوعرفةفضيلة بنكروص176774118 26/05/2021 الش 

قوجدة انجادأحمد رصفة 17792997 26/05/2021 الش 

قجرادةمحمد عماري1781440794 19/05/2021 الش 

قوجدة انجادسعاد أبو صالح  1791440248 25/05/2021 الش 

26/05/2021الرباط سال القنيطرةالرباطمليكة لمنور180716595

27/05/2021الرباط سال القنيطرةالرباطجميلة السيقل181766283

25/05/2021الرباط سال القنيطرةالرباطحليمة عمار182897193

25/05/2021الرباط سال القنيطرةالرباطالليقة إيمان183974059

ي عبد الجليل1841045638 26/05/2021الرباط سال القنيطرةالرباطصي 

26/05/2021الرباط سال القنيطرةالرباطأوسار لطيفة1851171336

25/05/2021الرباط سال القنيطرةالرباطبلقائد جميلة1861241618

26/05/2021الرباط سال القنيطرةالرباطرشيدة الفراسي1871261673

25/05/2021الرباط سال القنيطرةالرباطإلهام رياض1881441412

 الخيالي18955019
ات تمارةمصطفى 25/05/2021الرباط سال القنيطرةالصخير

ة التازي190728351 ات تمارةسمير 25/05/2021الرباط سال القنيطرةالصخير

ات تمارةأمال البخاري191749233 25/05/2021الرباط سال القنيطرةالصخير

ات تمارةعمر أوكان192772526 26/05/2021الرباط سال القنيطرةالصخير

ات تمارةسهام رياحي193778150 19/05/2021الرباط سال القنيطرةالصخير

ات تمارةربيعة مرسىلي194898555 25/05/2021الرباط سال القنيطرةالصخير

حال1951159432 ات تمارةخديجة بيى 26/05/2021الرباط سال القنيطرةالصخير

26/05/2021الرباط سال القنيطرةالقنيطرةسناء امرابط1961115168

27/05/2021الرباط سال القنيطرةالقنيطرةكردادي مينة1971275931

26/05/2021الرباط سال القنيطرةالقنيطرةمحمد برواين19864423

25/05/2021الرباط سال القنيطرةسالالسعدية بلكانة19992695

25/05/2021الرباط سال القنيطرةسالالبشير النحىلي200398181

ي201716732
26/05/2021الرباط سال القنيطرةسالادريس  المشيش 

ي202716857 25/05/2021الرباط سال القنيطرةسالإكرام  حاسب 

26/05/2021الرباط سال القنيطرةسالأمال  حركاوي203738731

25/05/2021الرباط سال القنيطرةسالمحمد  البهري204748203

25/05/2021الرباط سال القنيطرةسالشكيب  الزهري205772859

ي206859513
 
25/05/2021الرباط سال القنيطرةسالفاطمة  الصادف

ي207890178 25/05/2021الرباط سال القنيطرةسالخديجة سحات 

26/05/2021الرباط سال القنيطرةسالمحمد بن حمو2081044464

28/05/2021الرباط سال القنيطرةسالجميلة  اعمامو2091115137

19/05/2021الرباط سال القنيطرةسالفتيحة األشهب2101176046

27/05/2021الرباط سال القنيطرةسالنادية حرش الراس2111277152

28/05/2021الرباط سال القنيطرةسالفاطمة تناغت2121441547

28/05/2021الرباط سال القنيطرةسيدي سليمانمحمد شجري21389555
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ي214774267
ى
27/05/2021الرباط سال القنيطرةسيدي سليمانزكرياء الشحات

ون21559269 ى 25/05/2021الرباط سال القنيطرةالخميساتعبد الرحيم أحير

19/05/2021الرباط سال القنيطرةالخميساتمحمد مجريب21692371

28/05/2021الرباط سال القنيطرةالخميساتمعمر منير217720417

28/05/2021الرباط سال القنيطرةالخميساتحميد بوسالم218720817

28/05/2021الرباط سال القنيطرةالخميساتنجاة بنجاجة219772058

25/05/2021الرباط سال القنيطرةالخميساتجميلة بارودي220774251

28/05/2021الرباط سال القنيطرةالخميساتبديعة طهر2211122123

25/05/2021الحسيمة- تطوان - طنجة تطوانرشيد البقالي222398422

25/05/2021الحسيمة- تطوان - طنجة تطوانفاروق عياش2231403723

ة2241161041 28/05/2021الحسيمة- تطوان - طنجة تطوانملكة بودفير

25/05/2021الحسيمة- تطوان - طنجة تطوانأسماء برهون225778141

25/05/2021الحسيمة- تطوان - طنجة تطواننجاة النوينو226724181

28/05/2021الحسيمة- تطوان - طنجة تطوانسناء أيت عبد هللا2271173956

25/05/2021الحسيمة- تطوان - طنجة الفحص أنجرة حفيظ أدرغال22863548

25/05/2021الحسيمة- تطوان - طنجة الحسيمةبنحمو عبد الكريم229740611

25/05/2021الحسيمة- تطوان - طنجة الحسيمةسعيد اإلدريشي2301116550

ي2311236443
25/05/2021الحسيمة- تطوان - طنجة الحسيمةحبيبة الخمليش 

25/05/2021الحسيمة- تطوان - طنجة الحسيمةزليخة بلحساين2321398065

ينش233769877 28/05/2021الحسيمة- تطوان - طنجة وزانمسعود الي 

28/05/2021الحسيمة- تطوان - طنجة وزانحبيبة الطهري 234898582

25/05/2021الحسيمة- تطوان - طنجة العرائشأمل الحسناوي235707958

25/05/2021الحسيمة- تطوان - طنجة العرائشلطيفة القرقري2361047238

ي237726743
ى
27/05/2021الحسيمة- تطوان - طنجة العرائشلطيفة الزيات

25/05/2021الحسيمة- تطوان - طنجة العرائشمحمد بوعزة238340830

ي23989263
ى
28/05/2021الحسيمة- تطوان - طنجة العرائشعبد العزيز النعمات

28/05/2021الحسيمة- تطوان - طنجة العرائشعبد الرحمان الصالحي24057004

28/05/2021الحسيمة- تطوان - طنجة المضيق الفنيدقبوقرنة رشيد241837024

ي 2421116997
ى
28/05/2021الحسيمة- تطوان - طنجة المضيق الفنيدقتوفيق البجدات

ي 24357050
ى
28/05/2021الحسيمة- تطوان - طنجة المضيق الفنيدقالغالي العراف

28/05/2021الحسيمة- تطوان - طنجة المضيق الفنيدقأزواغ عبد المالك 24489328

ي نعيمة245774156
25/05/2021الحسيمة- تطوان - طنجة المضيق الفنيدقالعجوضى

25/05/2021الحسيمة- تطوان - طنجة طنجة اصيلةفاطمة الحاج عىلي246787352

ي247770482
ى
28/05/2021الحسيمة- تطوان - طنجة طنجة اصيلةخالد الريسوت

ي امشيطة248897165
ى
ى بنات 28/05/2021الحسيمة- تطوان - طنجة طنجة اصيلةبش 

25/05/2021الحسيمة- تطوان - طنجة طنجة اصيلةرحمة بولعيش249988596

حو250707442 25/05/2021الحسيمة- تطوان - طنجة طنجة اصيلةنزهة بيى

28/05/2021الحسيمة- تطوان - طنجة طنجة اصيلةهند المودن2511178442

ي التهامي252838305
 
27/05/2021الحسيمة- تطوان - طنجة طنجة اصيلةبوهات

25/05/2021الحسيمة- تطوان - طنجة طنجة اصيلةسعاد بنحدو253766450

ي254776047 25/05/2021الحسيمة- تطوان - طنجة طنجة اصيلةعزيزة الشعير

28/05/2021الحسيمة- تطوان - طنجة طنجة اصيلةسعيد الحراق25564098

نوضيحميد درويش25690374 27/05/2021الدارالبيضاء سطاتالي 

28/05/2021الرباط سال القنيطرةالخميساتنجاة بنجاجة257772058
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ى السبع الحي المحمدينجاة صابري258746863 25/05/2021الدارالبيضاء سطاتعير

28/05/2021الرباط سال القنيطرةسالنبيلة اكرين2591261693

ي260988651
28/05/2021الدارالبيضاء سطاتالمحمديةجميلة الحريش 

25/05/2021فاس مكناسفاسنائلة الهاشمي علوي2611044059
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